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TREZIREA – DUMNEZEU LA LUCRU 

Erlo Stegen 

 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

 Baba Quela, sora mea, Lidia Dube, și eu – împreună cu rev. 
Stegen, desigur – suntem singurii rămași în viață dintre cei care au fost 
la începutul trezirii. 
 De aceea aș vrea să vorbesc puțin despre directorul misiunii 
noastre. L-am cunoscut pe rev. Stegen în anul 1963, iar pentru mine el 
este un om învățat, cu cunoștințe în multe domenii, mai ales în 
agricultură. De asemenea, este un deschizător de drumuri, un pionier, 
un om cu viziune. A inițiat mai multe proiecte, chiar și firma Aquelle a 
plecat de la o idee de-a lui. 
 Când am venit prima dată în Kwasizabantu, în 1970, aici nu era 
nimic. Tot ce vedeți astăzi a apărut prin eforturile lui. Dumnezeu l-a 
folosit pe rev. Stegen ca să înființeze plantația de avocado, Aquelle, 
firma de iaurturi etc. Acestea sunt diplomele și calificările lui.  
 Predicatorii Evangheliei ar trebui să meargă în zonele rurale și 
să viziteze casele enoriașilor, să nu se limiteze la cei din orașe. Așa a 
făcut Erlo Stegen: a mers din casă în casă, din colibă în colibă. Există 
DVD-uri cu înregistrări din zilele acelea de la începutul trezirii. Acolo 
puteți vedea câte ceva din ce vă povestesc eu: cum mergea peste 
dealuri și văi; cum muncea din greu, ruinându-și fără milă sănătatea; 
cum parcurgea distanțe foarte lungi și vestea Evanghelia fără a-și lua 
vreodată concediu.  
 Venea la noi și ne învăța cum să cultivăm diverse plante ca să 
putem trăi de pe urma lor. Apoi ne învăța să nu cerem sau să cerșim, 
ci mai degrabă să ne rugăm lui Dumnezeu și în același timp să ne 
suflecăm mânecile și să facem ceva practic.   
 Când m-am stabilit la Kwasizabantu în 1970, rev. Stegen ne-a 
anunțat că o să doarmă în aceeași cameră cu noi, cu mine și cu Baba 
Quela. Asta se întâmpla pe vremea când apartheidul era la apogeu. 
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Am fost foarte uimiți de hotărârea lui. Cum este posibil așa ceva? ne 
gândeam. De aceea cred că Domnul a putut să îl folosească așa cum 
a făcut-o, pentru că avea o dragoste mare pentru noi, africanii. Rev. 
Stegen intra în casele noastre și mânca împreună cu noi. Unii erau așa 
de copleșiți că și-au pus întrebarea: nu cumva acesta este Isus?  
 Pastori, predicatori ai Evangheliei, veți fi uimiți ce ușor este să 
câștigi oameni prin lucruri mărunte, pe care le consideri 
nesemnificative. De exemplu, la o înmormântare, când a fost deschis 
coșciugul ca să vedem mortul, rev. Stegen și-a scos propria batistă și a 
șters transpirația de pe fruntea decedatului, după care a pus-o la loc în 
buzunar; ne-am gândit: oare cum poate face așa ceva?  
 Ați auzit adeseori relatarea cu fereastra pe care a închis-o în 
timpul unei ore de rugăciune. Eram acolo, l-am văzut cum s-a ridicat și 
m-am întrebat: oare de ce face așa ceva? Mai târziu am auzit că, de 
fapt, a închis-o de rușine că el, un alb, se ruga cu noi, negrii, în timp ce 
oficialitățile jucau tenis pe partea cealaltă a străzii. Asta a fost soluția 
ca ei să nu audă ce se petrece înăuntru. 
 De asemenea, atunci când a venit nebărbierit la predică, mi-am 
zis în sinea mea: aoleu, azi a uitat să se bărbierească. Dar, de fapt, el 
tocmai își învinsese rușinea de a apărea în fața adunării mai neîngrijit.   
 După cum Domnul Isus a avut mai mulți martori ai lucrărilor 
sale – Matei, Marcu, Luca și Ioan –, m-am gândit și eu să vă 
împărtășesc punctul meu de vedere, ca să fiți convinși de adevărul 
celor cuprinse aici.  
                                                                                     Jabulani Dube 
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I. TREZIREA – DUMNEZEU LA LUCRU 
 

 
Pe lângă cuvântul care dă titlul acestui mesaj, aș dori să adaug 

două expresii cu înțeles asemănător: deșteptare spirituală și 
revărsarea Duhului lui Dumnezeu. 

“O, de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi 
munţii înaintea Ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc 
care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaşte atunci vrăjmaşii Numele 
şi ar tremura neamurile înaintea Ta! 

Când ai făcut minuni la care nu ne aşteptam, Te-ai coborât şi 
munţii s-au zguduit înaintea Ta, cum niciodată  nu s-a pomenit, nici nu 
s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: 
anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri 
pentru cei ce se încred în El”. (Isaia 64 :1-4) 
 

Acest verset este o imagine perfectă a trezirii. Trezirea nu este 
ceea ce își închipuie oamenii moderni, nu este ceva făcut de om. Într-o 
trezire, nu omul este în prim-plan, ci Dumnezeu însuși locuiește în 
mijlocul oamenilor, răspunde nevoilor lor și li se descoperă. 

Dragi prieteni, eu cred din toată inima că singurul lucru care ne 
poate ajuta în țara nostră, în continentul nostru și în întreaga lume este 
o trezire autentică plină de Duhul Sfânt, unde Dumnezeu însuși va 
despica cerurile, se va coborî, va aprinde focul Său și va face lucruri 
mari și minunate, care vor cutremura popoarele. Atunci lumea își va da 
seama din nou că Dumnezeu este pe tron și că El este primul în viața 
noastră, prin Domnul Nostru Isus Hristos.  

Îmi amintesc de momentul în care Dumnezeu m-a chemat în 
slujba Lui.  Chemarea Lui a fost o lovitură pentru mine, deoarece eu 
îmi doream să fiu fermier și să fac bani. Eram conștient că a asculta de 
Domnul însemna sfârșitul tuturor idealurilor, visurilor și planurilor mele 
de viitor. Am pus totul în balanță și mi-am dat seama că nu eram gata 
să plătesc prețul. Neascultarea aceasta m-a făcut să trăiesc iadul pe 
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pământ. După 18 luni de rezistență, m-am hotărât să accept voia Lui și 
m-am plecat înaintea Domnului domnilor și Regelui regilor. Am spus : 
"Doamne, vreau să ascult de chemarea Ta, dar cu o condiție – vreau 
să trăiesc așa cum ai trăit Tu și vreau să predic așa cum ai predicat Tu. 
Aș vrea să fiu un predicator după Cuvântul Tău." 

 
 

 
1. Dorința după trezire 

 
Eram doar un tinerel când m-am întors la Dumnezeu și, pe 

lângă Biblie, îmi plăcea să citesc și cărți despre trezire. Am citit toate 
cărțile pe această temă care mi-au căzut în mână.  Era așa de 
minunat! 

Pur și simplu devoram cărțile în care se relata cum mii de 
oameni se pocăiau când Dumnezeu se cobora în mijlocul lor. Mă 
rugam: “Doamne, te rog, toarnă Duhul Tău cel sfânt și peste regiunea 
noastră și peste întreaga țară!” 

Trezirea nu înseamnă o mulțime de oameni care se adună să 
audă cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă biserici pline de oameni, ci 
înseamnă oameni plini de Dumnezeu. Trezirea este mai mult decât mii 
de oameni care se întâlnesc să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și să 
laude predica. Trezirea este exact contrariul – oameni care pleacă de 
la predică plângând, iar alții nici nu mai pleacă, ci rămân jos pe podea 
plângând pentru că li se descoperă sfințenia lui Dumnezeu. Ei își dau 
seama că sunt păcătoși și trebuie să se pocăiască. Ei nu intră în 
biserică cu păcatele asupra lor, laudă predica și pleacă acasă cu 
aceleași păcate. Într-o trezire, ei rămân la sfârșitul predicii să se 
împace cu Dumnezeu. Persoana care fura, nu mai fură, persoana care 
curvea, nu mai curvește. 

Când Dumnezeu lucrează, oamenii  încetează cu păcatul! 
Există o diferență între evanghelizare și trezire. Trezirea este 

atunci când Dumnezeu coboară și Duhul Său aduce oamenii. Acest 
lucru s-a întâmplat în ziua Cincizecimii, când Dumnezeu a trimis Duhul 
Său – magnetismul divin intrase în acțiune. Oamenii erau atrași de 
Duhul lui Dumnezeu și aduși de El. S-a mai întâmplat din când în când, 
de-a lungul veacurilor, ca Dumnezeu să lucreze atât de puternic, încât 
Duhul Său cel Sfânt intra în casele oamenilor și îi aducea la locul de 
adunare fără să bată clopotele și fără să se facă vreo invitație. Când 
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Dumnezeu este la lucru, prin Duhul Său, oamenii se adună. Fără altă 
explicație. 
 
 
 
2. Începutul trezirii 

 
După 12 ani de dedicare totală în lucrarea misionară, am ajuns 

să fiu dezamăgit. După 12 ani de predicare, nu cunoșteam nici măcar 
12 oameni care să aibă cu adevărat focul lui Dumnezeu. Țineam 
campanii evanghelistice care durau 10, 12, 14 luni, în care predicam în 
fiecare zi a anului, uneori și de două ori pe zi. Spuneam că voi predica 
până se va coborî foc din cer. Oamenii Îl primeau pe Domnul, uneori cu 
sutele, dar după aceea nu se schimba nimic, iar după un timp, nu mai 
rămânea nimic. 

Atunci inimile noastre au strigat și ne-am rugat prin cuvintele 
din Isaia 64. "O, Doamne, de ai despica cerurile şi Te-ai coborî!" 

 Știți cum a lucrat Dumnezeu cu noi în perioada de pregătire? 
Am crezut întotdeauna că problema este la oameni, că ei sunt 
împietriți, însă în zilele acelea am experimentat adevărul din 1 Petru 
4:17, unde Dumnezeu spune : "Căci suntem în clipa când judecata stă 
să înceapă de la casa lui Dumnezeu." Trezirea începe întotdeauna cu 
noi, copiii lui Dumnezeu.  

Până atunci credeam că zulușii sunt un popor mândru, închis 
față de Evanghelie. Într-adevăr, le era foarte greu să se despartă de 
duhurile strămoșilor. Pentru ei creștinismul era religia albilor. Ei 
spuneau : "Creștinismul este bun și a adus multe avantaje, cum ar fi 
școlile și spitalele, dar duhurile strămoșilor și tradițiile noastre sunt de 
asemenea necesare. Noi mai avem încă nevoie de vraci, de la ei luăm 
medicamente”.  

Situația politică și ura față de albi îngreuna, de asemenea, 
răspândirea Evangheliei, la acestea adăugându-se alcoolul și alte 
lucruri lumești. Deseori, zulușii îmi spuneau să predic mai întâi celor 
din poporul meu,  pentru că aceștia mereu se enervează și zbiară la ei. 
Îmi dădeau de înțeles că, dacă albii s-ar pocăi, atunci poate mă vor 
asculta. Toate aceste probleme, care îmi făceau lucrarea foarte dificilă, 
au dispărut cu totul când a început trezirea. 

I-am cerut Domnului să mă ajute să îi conving pe oamenii 
aceștia că nu au nevoie de obiceiurile și superstițiile lor. Am avut chiar 
o predică specială pe tema aceasta, în care le-am spus: "Nu vă mai 
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duceți la vraci și vrăjitoare. Nu mai venerați morții, ci veniți la Isus cu 
toate nevoile și problemele voastre." 

Imediat ce am terminat predica, a venit la mine o femeie și mi-a 
spus că se bucură că a găsit pe cineva care slujea unui Dumnezeu viu. 
Ea avea o fiică adultă care era nebună și mi-a cerut să Îl rog pe 
Domnul să o vindece. Am însoțit-o acasă și când am văzut-o pe fiica ei 
m-am îngrozit. În momentul acela, ne rugam deja de 6 ani pentru 
trezire și m-am gândit că daca fata ei va fi vindecată, aceasta va fi 
scânteia de care aveam nevoie să aducem acel trib la pocăință. Am 
dus fata acasă la părinții mei unde ne-am rugat zi și noapte pentru ea 
timp de trei săptămâni, la finele cărora starea ei era mai rea ca 
niciodată, iar eu ajunsesem cu nervii la pământ. Mă simțeam ca 
evoluționiștii care căutau veriga lipsă pentru a-și susține teoria. Părea 
să fie o verigă lipsă cu fata aceasta. Promisiunile din Biblie sunt în 
teorie corecte, dar în practică nu au funcționat. A trebuit să mă întorc la 
mama ei și să îi spun că nu am reușit s-o vindec pe fată. Cum voi mai 
putea oare să mai stau eu în fața acestor oameni și să mai predic? Cu 
toții știau că noi, creștinii, ne rugăm pentru fata aceasta, iar acum îmi 
vor spune că degeaba i-am chemat la Isus și le-am spus să nu se mai 
ducă la vraci, pentru că nici Isus nu îi poate ajuta.   

Înțelegeți cum m-am simți? Trebuia să fiu sincer, nu puteam să 
le spun că rugăciunea a fost ascultată, când de fapt nu era așa. 
Trebuia să fiu, de asemenea, sincer cu mine însumi. A fost o perioadă 
grea și multe idei moderne s-au năpustit asupra mea. Din clipa aceea 
nu mai am putut să cred că Biblia era literalmente Cuvântul lui 
Dumnezeu din scoarță în scoarță. De exemplu, versetul din Ioan 14:12 
"Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 
acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl." nu mai credeam că este 
adevărat! Desigur, nu puteam să Îl fac mincinos pe Dumnezeu, dar 
aveam o explicație: în primele secole, când se scria totul de mână, 
probabil că în textul biblic a scăpat vreun cuvânt, iar ceea ce citim noi 
azi nu reflectă textul originar. Unele părți din Biblie erau adevărate, iar 
altele nu. Eu eram nebunul care spunea care părți erau inspirate de 
Dumnezeu și care nu erau. În tot acel timp nu m-am mai rugat pentru 
trezire, deoarece nu mai credeam că se mai poate întâmpla așa ceva. 

După 12 ani, spre sfârșitul anului 1966, am ajuns la 
Maphumulo, la 20 de kilometri distanță de KwaSizabantu. În anul 1963, 
am ținut zilnic predici acolo timp de 10 luni. Sute de oameni ascultau și 
sute de oameni ieșeau în față când îi chemam la pocăință. Uneori erau 
așa de mulți aceia care voiau să îl primească pe Domnul, că nu era 
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destul loc pentru ei în față. Inima mea se bucura, dar, două-trei 
săptămâni mai târziu, nu mai rămânea nimic din pocăința lor, nimic nu 
era schimbat. Lucrurile mergeau mai departe ca și înainte: nici o 
cârciumă nu se închidea! În perioada aceea am vândut sute de Biblii, 
dar dacă era vreo schimbare, era foarte foarte mică.  

La trei ani, după această evanghelizare, am revenit la 
Mapumulo. Am găsit un grup de 20-30 de creștini care se întâlneau o 
dată sau de două ori pe săptămână pentru studiu biblic și rugăciune. 
Mi-am deschis inima în fața lor și le-am spus: "Oameni buni, eu pur și 
simplu nu mai pot!" I-am întrebat dacă ar fi gata să ne întâlnim în 
fiecare dimineață de la 7 la 8 și în fiecare seară de la 5 la 6, pentru a 
studia Cuvântul lui Dumnezeu și a căuta adevărul. Ei au fost de acord 
să facă acest lucru. Le-am spus că nu ne vom mai scuza, nici justifica 
și nici nu vom mai căuta argumente; vom uita propria noastră 
înțelepciune, vom accepta o dată pentru totdeauna că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu și Îi vom permite Domnului să ne vorbească 
prin Cuvântul Său.  
 

Am ajuns la versetul din Ioan 7:38: "Cine crede în Mine, din 
inima Lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura." Atunci le-am 
spus: "Haideți să începem cu textul acesta. Vreau să vă întreb: cine din 
voi crede în Isus ?" Toți din camera aceea mică m-au asigurat de 
credința lor. “Prin urmare, toți credem în Isus. Acum vreau să vă întreb: 
curg râuri de apă vie din inimile voastre? Nu un râu, ci râuri. Nu doar 
picături, ci adevărate râuri care să curgă din noi. Apa aduce viață 
nouă. Printr-un singur râu un deșert poate fi transformat într-o grădină 
și oamenii să vadă astfel slava lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce s-ar 
putea întâmpla dacă ar curge râuri de apă vie măcar dintr-o singură 
viață“. Eram cu toții acolo – și nici un râu care să curgă din viețile 
noaste! De ce? Pentru că nu credeam așa cum ar fi trebuit! Aveam să 
cercetăm Scripturile și să ne analizăm după Cuvântul lui Dumnezeu. 
Ne-am hotărât să începem cu cartea Faptele Apostolilor. Nu voiam să 
alergăm prin Biblie după versetele preferate, așa cum un copil alege 
stafidele din cozonac. Noi doream să luăm totul așa cum este scris. 

Am început cu primul capitol și am studiat întreaga carte. Cu 
cât citeam mai mult, cu atât mai frântă ne era inima, când vedeam cum 
arăta biserica din Ierusalim. Ne-am comparat cu primii creștini și am 
realizat că standardul vieților noastre era la fel de departe de al lor cum 
este estul de vest. 

 Noi spunem că Domnul va veni să își ia mireasa, biserica, dar 
cum arată astăzi biserica Lui? Unde este mireasa aceea fără cusur și 
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fără pată? Unde este acea biserică, acea mireasă, care să-I stea 
alături nu în zdrențe, ci în haine spălate, mai albe decât zăpada? Cu 
cât citeam mai mult, cu atât plângeam mai tare.  

Acele întâlniri de rugăciune nu mai erau întâlniri de rugăciune. 
Dacă ar fi intrat cineva în cameră, ar fi găsit bălți de lacrimi sub 
scaunele noastre. Nu plângeam de dragul de a plânge, ci pentru că am 
citit Cuvântul lui Dumnezeu și l-am luat ca atare. L-am implorat pe 
Domnul să vină în mijlocul nostru. Am văzut că oamenii aceștia din 
Faptele Apostolilor se întâlneau în fiecare zi. Se iubeau unii pe alții și 
erau cu o inimă și un suflet. Pentru mine acest lucru reprezenta cea 
mai mare minune, deoarece era exact contrariul a ceea ce trăiam noi 
în micul nostru grup. Nu e de mirare că locul unde se rugau ei s-a 
cutremurat. Acei oameni se întâlneau în casele lor și-și împărțeau între 
ei toate avuțiile. Era evident că Hristos era viața lor! Isus însemna mai 
mult decât orice pe acest pământ.  
 

Puteți oare înțelege de ce eram așa de nefericiți, de ce 
plângeam și de ce nu mai puteam să fim mulțumiți cu religia noastră? 
Am strigat la Dumnezeu: "Doamne, nu mai putem continua așa. În 
starea în care ne aflăm nu vom putea să ne înfățișăm într-o zi în fața 
Ta. Dacă ar mai exista și astăzi o biserică la fel ca aceea din Ierusalim, 
am vrea și noi să facem parte din ea.”  

 Am citit apoi despre Anania și Safira și despre ce li s-a 
întâmplat. M-am întrebat oare ce aș fi spus eu în locul lui Petru? Poate 
aș fi fost încântat de o donație așa mare, dar Petru nu a putut accepta 
banii de la Anania. El și-a dat seama că ceva nu era în regulă si nu a 
vrut să-i permită unui astfel de om să mai facă parte din biserică. M-am 
întrebat, de asemenea, ce aș fi făcut dacă Anania ar fi fost fratele meu 
sau Safira, sora mea? Dacă s-ar întâmpla așa ceva în zilele noastre, 
ce am spune noi oare? Probabil că întreaga lume creștină ar spune: 
“Nu, nu, nu, nu este corect așa ceva! Fiți atenți, este o sectă 
periculoasă!” 
 

Nu uitați, dacă vă rugați pentru trezire, vă rugați pentru 
necazuri ! Dacă nu vreți necazuri, atunci nu vă mai rugați pentru 
trezire. Dacă e un lucru pe care diavolul îl urăște foarte mult este atunci 
când Domnul preia conducerea și lucrează. Diavolul nu vrea ca 
Dumnezeu să lucreze și i se va opune cu toată forța. Putem să 
depunem mărturie în acest sens.  

Așa au stat lucrurile în biserica primară și așa erau predicatorii 
din vremurile acelea. Acum putem înțelege cum de a fost posibil ca ei 
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să întoarcă pe dos întreaga lume și să zdruncine temeliile iadului. 
Domnul spune că, atunci când Duhul Sfânt coboară peste tine, vei 
primi o putere. O viață plină de Duhul este o viață plină de putere. 
Dacă vom crede cum spune Scriptura, nu conform teoriilor și 
doctrinelor noastre, viețile noastre vor fi adevărate mărturii a ceea ce 
spune Biblia, ele vor fi dovezi ale adevărului biblic. 
 
 

Nu voi uita niciodată ziua când Domnul a despicat cerurile și s-
a coborat în mijlocul nostru. S-a întâmplat cu mai mult de 50 de ani în 
urmă, dar îmi amintesc de ea de parcă ar fi fost ieri. Un lucru e sigur – 
Dumnezeu  a rămas același, poate aduce și azi o trezire. El poate să 
își împlinească promisiunile și, dacă îl slujim cu toată inima și dacă ne 
rugăm să lucreze, El ne va asculta pentru că de 50 de ani încoace El 
lucrează cu putere în regiunea noastră.  

În ziua când s-a coborat în mijlocul nostru, eram foarte 
conștienți de prezența Lui. Era ceva în aer – o speranță, o cunoaștere 
– Dumnezeu începuse să lucreze. Mi-aduc aminte că făceam afirmații 
care nu știam de unde îmi veneau. Le-am spus oamenilor că sunt gata 
să merg și în Rusia să predic acolo Evanghelia. Credeam că 
Dumnezeu poate trimite o trezire autentică și acolo (Rusia era o țară 
închisă pentru Evanghelie pe vremea aceea). Spuneam că nu știu nici 
un loc în care Dumnezeu să nu poată lucra. Așa este atunci când 
Dumnezeu coboară și începe să se manifeste cu puterea trezirii. Este 
mare har ceea ce El a făcut în acești aproximativ 53 de ani de trezire. 
Am întâmpinat multe provocări pe drum, dar Îl lăudăm pe Dumnezeu 
pentru că ne-a purtat până azi și încă Îl mai vedem la lucru într-un mod 
minunat.  

 
 
 

3. Primele roade 

 
Când Dumnezeu a coborât în 1966, s-au întâmplat mai multe în 

două-trei zile decât s-a întâmplat în toți cei 12 ani de osteneală în 
câmpul misionar. Nu au bătut clopotele bisericilor, nu a fost nicio 
organizare a lucrului, nu s-au trimis invitații, ci Duhul lui Dumnezeu s-a 
coborât, a intrat pur și simplu în casele oamenilor și i-a adus la noi, 
începând cu cei mai legați de cel rău. 
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Îmi amintesc de prima persoană care a venit la noi. Era o 
vrăjitoare, conducătoarea unei școli de vrăjitorie. Țineam predica în 
grajdul pe care îl curățasem, din care scosesem bălegarul și 
alungasem șobolanii și șerpii. Mi s-a spus că este afară o vrăjitoare 
care dorește să vorbească cu mine. Am ieșit și am întrebat-o ce 
dorește. Ea a fost directă: "Spune-mi, poate Isus să mă elibereze de 
lanțurile iadului cu care sunt legată?" Am fost uimit. Timp de 12 ani 
încercasem din răsputeri să aduc la pocăință vraci și vrăjitoare, dar 
erau așa de împietriți și îmi spuneau că ceea ce făceau ei este un dar 
de la Dumnezeu. Iar acum această vrăjitoare îmi mărturisea disperată: 
sunt legată de lanțurile diavolului. Am întrebat-o cine i-a predicat, dar 
ea a spus că nimeni. Cine i-a spus că se ducea în iad? Nimeni. Nu îmi 
venea să cred ce auzeam. Ne-am rugat ca Domnul să lucreze și iată 
că El o dovedise păcătoasă. Duhul Sfânt se coborâse la nivelul de 
înțelegere al acestei vrăjitoare, o dovedise păcătoasă și ea realizase 
că era pierdută.  

Am chemat un conlucrător și i-am spus vrăjitoarei că, dacă vrea 
să fie eliberată, să folosească această ocazie să își verse inima în fața 
acestuia, să își mărturisească păcatele și să pună lucrurile în ordine. 
După aceea, mi-a cerut să mă rog pentru ea ca Dumnezeu să alunge 
duhurile rele  – ndawo, ndigi, ndlosies, zizwes – ultimul din ele era 
duhul națiunilor, care dă oamenilor capacitatea să vorbească în limbi 
străine pe care nu le-au auzit și nu le-au învățat niciodată. 

 Nu știam cum să mă rog pentru o astfel de persoană; până la 
urmă ne-am așezat în cerc în jurul ei și am început să cântăm: Isus al 
meu e viu, puterea Lui o știu...  Deodată s-a așezat în patru labe, iar 
fața ei a căpătat expresia unui animal sălbatic gata să își prindă prada. 
Una din conlucrătoare s-a speriat, a sărit și a luat-o la fugă înfricoșată, 
însă am chemat-o înapoi și i-am spus să nu îi fie frică, pentru că 
Domnul este învingător. Ne-am rugat, iar demonii au început să 
vorbească. Mai întâi, au început să latre din ea mulți câini, apoi mulți 
porci au guițat, după care a început să vorbească cu noi în limba 
engleză – dar ea era analfabetă, niciodată nu fusese la școală și nici 
nu lucrase pentru familii care vorbeau engleza.  

Demonii au început să vorbească cu o voce de bărbat: "Suntem 
trei sute de războinici puternici. Asta e casa noastră. Nu vom părăsi 
această persoană." Biblia spune că nu luptăm împotriva cărnii și 
sângelui, ci împotriva stăpânirilor și puterilor întunericului. Am continuat 
să ne rugăm, iar demonii au început să strige: "Suntem în flăcări de 
când a venit Duhul Sfânt. Nu mai suportăm!" Stând pe genunchi mi-am 
amintit versetul din Zaharia 4:6 “Lucrul aceasta nu se va face nici prin 
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putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu”. Nu am învățat niciodată 
înainte cum să lupți împotriva acestor puteri. Noi am răspuns duhurilor: 
“Trebuie să plecați, pentru că Isus a ieșit învingător pe cruce”. Prima 
sută de duhuri a plecat cu mare zgomot, apoi a doua sută și tot la fel a 
treia sută.  
 

Știți cu toții cum arată fața unei vrăjitoare bătrâne, dar, după ce 
a fost eliberată, această femeie arăta ca o sfântă care trăise ani în șir 
în prezența Domnului. A zâmbit și a spus: "Doamne, îți mulțumesc că 
m-ai eliberat de aceste lanțuri îngrozitoare. Îți mulțumesc, Domnul 
meu." Avea pe față un zâmbet ceresc. S-a întâmplat acum 50 de ani, 
dar nu voi uita zâmbetul acela.  

După aceea s-a întins pe pământ și Domnul a luat-o. Mersese 
pe jos de la școala de vrăjitoare 7 kilometri, repetând mereu: "O să 
mor, dar vai de mine dacă mor înainte ca Domnul să mă elibereze!". În 
ultimele clipe din viață L-a întâlnit pe Acela care a rupt lanțurile iadului 
din viața ei. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu. Duhul 
Sfânt dovedea oamenii vinovați. Intra în casele oamenilor, iar ei 
veneau să se împace cu Dumnezeu. Oamenii își mărturiseau păcatele 
fără ca noi să le fi predicat. Nu erau justificări: este sau nu este păcat? 
Duhul Sfânt își făcuse lucrarea în viețile lor. 
 

După această femeie, au urmat mulți alții. Vrăjitoare, vraci, 
oameni posedați, oameni din toate categoriile sociale. Veneau zi și 
noapte, iar timp de două-trei luni am avut parte de foarte puțin somn. 
Nu aveam timp să mâncăm, când pleca un grup, venea altul, la orice 
oră din zi, în orice zi din săptămână. I-am întrebat pe fiecare în parte: 
"Cum ați venit aici? Cine v-a spus de locul acesta?" Răspunsul lor era: 
“Nimeni”. Întotdeauna era același răspuns: nimeni. "Bine, atunci de ce 
ați venit aici?" îi mai întrebam. "Suntem legați și am simțit că trebuie să 
venim aici. Nu mai putem dormi, nu mai avem pace." Ne-am dat 
seama că, de fapt, Dumnezeu lucra prin Duhul său, trimițând oamenii 
să audă Cuvântul și să facă pace cu El. Unii auzeau o voce din senin, 
care le spunea în ce loc și ce casă să se ducă pentru că acolo vor afla 
ce au de făcut. Unii nu auzeau și nu vedeau nimic, pur și simplu 
simțeau că trebuie să vină. Așa a fost mereu de la începutul trezirii 
până în prezent.  

Unii dintre ei erau păgâni înverșunați – oameni duri, însetați de 
sânge – dar acum arătau și se purtau ca niște bebeluși, ca și cum 
cineva i-ar fi bătut cu biciul. Când îi întrebam ce s-a întâmplat, ei 
răspundeau: “Suntem păcătoși și între noi și iad nu este decât un 
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centimetru distanță.” Uneori părea că deja a venit ziua judecății. 
Oamenii nu mai puteau să meargă la lucru. Copiii nu mai puteau să 
meargă la școală, ci veneau să caute ajutor. 

Uneori când plecam de acasă, găseam în grădină o sută, două 
sute de oameni pe iarbă, în orice moment al zilei, în orice zi din 
săptămână, tineri și bătrâni, creștini și necreștini, învățați și analfabeți – 
cu toții veneau și spuneau că sunt pe drumul spre iad. Duhul Domnului 
i-a dovedit păcătoși, le-a spus de neprihănire și judecată. Dar, deși 
veneau plângând, plecau cu fețe strălucitoare, deoarece aveau pace în 
inimi și erau cei mai fericiți oameni. Acasă, soții își întrebau soțiile ce li 
s-a întâmplat. Părinții își întrebau copiii: "Copii, cum de v-ați schimbat 
așa de mult?" Era exact cum spun Scripturile: “Căci, dacă este cineva 
în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.” (2Corinteni 5:17). Astfel Numele Domnului Isus 
era lăudat și glorificat.  
 

Așa a început totul! Iar aceste râuri de apă vie care s-au 
revărsat în 1966 încă mai curg până azi, mai mult ca niciodată. 
Oamenii vin din întreaga țară, din întreaga lume, din toate continentele. 
Dumnezeu este Acela care lucrează. Nu este ceva ce facem noi. Nu 
bat clopotele, nu sunt invitații, nu sunt planurile noastre, ci Domnul a 
coborât și El își slăvește Numele până în ziua de azi. A Lui să fie toată 
slava! Proorocul Mica a avut dreptate când a spus: “Care Dumnezeu 
este ca tine?” Nu este niciun Dumnezeu ca tine! 

Într-o zi am fost invitați să ținem o predică în aer liber. Înainte 
de a începe, a venit o femeie hindusă, care mi-a povestit următoarele:" 
Fiica mea s-a născut bolnavă mintal, probabil din cauza unor leziuni 
ale creierului. Am dus-o la foarte mulți doctori și toți mi-au spus că 
boala ei este incurabilă și va fi așa tot restul vieții. Am dus-o și la 
temple hinduse, dar nici dumnezeii noștri nu au putut-o ajuta. Acum 
două săptămâni am întâlnit un zulu care m-a întrebat de ce nu îmi duc 
fiica la Mapumulo, deoarece acolo sunt creștini care îl slujesc pe 
Domnul Isus. Ei se vor ruga pentru fată, iar Isus o va vindeca. Când 
am auzit acest lucru, mi-am spus că acesta este Dumnezeul pe care 
vreau să Îl slujesc. În clipa când am spus acest lucru, fiica mea s-a 
vindecat, iar acum este în deplinătatea facultăților mintale. Este aici 
alături de mine, poți să vorbești cu ea." Am vorbit cu ea și era perfect 
normală. Mi-a spus și ea că de acum încolo dorea să Îl slujească pe 
Dumnezeu. "Dumnezeii noștri n-au reușit, dar Dumnezeul tău m-a 
vindecat." 
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Ar trebui să strigăm de pe vârful munților și să vestim lumii 
întregi: nu este niciun Dumnezeu ca Isus Hristos. Oare când vor 
recunoaște popoarele că nu este niciun Domn ca el, Domnul domnilor, 
Regele regilor? 
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II. CUM POȚI SĂ EXPERIMENTEZI TREZIREA 

 
 Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci 
prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor. (Zaharia 4:6) 

 
 
 

1.  Mângâietorul ne dovedește păcătoși.  
 
 Când erau împreună cu Isus, iar El îi învăța, ucenicii Lui trăiau 
cerul pe pământ. Nimic nu poate fi mai bine de atât, gândeau ei. De 
aceea, atunci când le-a spus că îi va lăsa, inimile lor au fost frânte. 
Totuși, El a insistat: “Este spre binele vostru ca Eu să plec, pentru că 
altfel Mângâietorul, Duhul Sfânt, nu va veni la voi. Dacă plec Eu, atunci 
vă voi trimite Duhul Sfânt”. Domnul Isus avea pregătit pentru ei ceva 
mult mai bun.  
 Cea mai bună viață cu putință este o viață plină de Duhul Sfânt. 
Domnul Isus a continuat: ”Când va veni Mângâietorul – Parakletos, cel 
care te consolează, cel care îți stă alături – va dovedi lumea vinovată 
în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.” Când va veni Duhul 
Sfânt, El va dovedi lumea vinovată de păcat prin tine. Dacă nu stau 
așa lucrurile, îți sugerez să strigi la Dumnezeu ca să îți arate starea în 
care te afli – ești mort spiritual. Nu este treaba noastră să îi dovedim pe 
oameni vinovați, este lucrarea Duhului Sfânt. El poate face acest lucru 
doar atunci când viețile noastre sunt în ordine, iar noi suntem vase 
curate pe care El le poate folosi.  

 
 
 
2.  Pregătirea pentru trezire 
 

Întrebarea este: cum poate cineva să experimenteze trezirea? 
 Pot spune doar că este extrem de dificil. Este un munte foarte 
abrupt, greu de urcat. Aș vrea să vă povestesc puțin din procesul prin 
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care am trecut eu și cum Domnul s-a ocupat de mine și m-a trecut prin 
moara Lui înainte să înceapă trezirea.  

Eram la Mapumulo și ne rugam cu sinceritate pentru trezire. Mă 
așteptam ca Domnul să înceapă să lucreze între păgânii și creștinii 
căldicei. Dar Domnul a început cu cel mai mare păcătos din încăpere, 
și anume cu mine.   

Primul lucru din viața mea de care S-a ocupat Domnul a fost 
mândria. S-a întâmplat în felul următor: noi ne strângeam la rugăciune 
în fiecare dimineață la ora 7 și în fiecare seară la ora 5 sau 6. Într-o 
sâmbătă dimineață, câțiva creștini au venit la mine și mi-au spus: 
"Până acasă avem de mers 5, 6 sau 7 kilometri. Nu am putea să ne 
întâlnim imediat după ora 13 pentru studiul biblic, pentru ca apoi să 
putem pleca acasă, ca să avem grijă de familia noastră?" Am fost de 
acord cu această propunere. Când ne-am întâlnit din nou în clădirea 
aceea veche, la ora 13, am observat că, peste drum, judecătorul, 
grefierul, șeful poștei și sergentul de poliție se pregăteau să joace 
tenis. Grefierul era un ateu convins, care spunea oricui: "Eu nu cred în 
Dumnezeu. Nu există Dumnezeu." Îmi era rușine să stau în genunchi 
și să mă rog pentru trezire împreună cu niște negri, în timp ce ei se 
aflau în apropiere. Mă gândeam: ce or să creadă despre mine? Eu – 
singurul alb printre acești negri. Am căutat o cale de ieșire. O să îi rog 
pe credincioși să vină din nou la ora 5, dar ce motiv să le dau oare? Nu 
puteam să le spun că îmi era rușine să mă rog cu ei. În timp ce mă 
gândeam ce aș putea face, mi-a venit o idee strălucită – să închid 
fereastra, așa că cei care erau afară nu ar fi putut auzi ce se întâmplă 
înăuntru. M-am ridicat și, când am închis fereastra aceea veche, a fost 
ca și cum o voce mi-ar fi spus: "Ei bine, închide fereastra, dar Eu voi 
rămâne afară." Am înțeles foarte bine acea voce, nu aveam nevoie de 
nicio explicație. Am văzut cât de mândru eram în ochii lui Dumnezeu. 
Nu pot să vă descriu cum m-am simțit. În fața ochilor am văzut scrise 
cu litere mari cuvintele: DUMNEZEU STĂ ÎMPOTRIVA CELOR 
MÂNDRI.  

Întotdeauna am crezut că diavolul îmi stă împotrivă și face ca 
totul să fie atât de greu. Dar atunci mi-am dat seama că Dumnezeu 
stătea împotriva mea. Până atunci nu înțelesesem de ce aveam așa de 
puțină roadă în lucrarea mea de slujire, dar în acel moment am înțeles. 
Dacă ar fi fost doar diavolul care îmi stătea împotrivă, atunci aș fi avut 
speranța că îl voi putea învinge prin harul lui Dumnezeu, dar dacă 
Dumnezeu însuși îmi stă împotrivă, atunci duc o luptă deja pierdută. 

Am stat în fața acelor oameni și am plâns ca un bebeluș. Nu 
puteam să spun decât: "Oh, Doamne, iartă-mă!" Așa a început Domnul 
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să lucreze. Treptat, El şi-a pus degetul pe toate lucrurile care erau 
greșite în viața mea. Duhul lui Dumnezeu este sfânt. Vedeam sfințenia 
Duhului lui Dumnezeu pentru prima dată în viața mea. Probabil că 
vorbisem de sute de ori înainte despre Duhul Sfânt, dar, în după 
amiaza aceea, Domnul mi-a arătat o parte din sfințenia Duhul Său. 
Atunci m-am întâlnit cu focul Duhului Sfânt.  
 

Referitor la sfințenia Duhului Sfânt, aș vrea să vă povestesc 
ceva ce s-a întâmplat spre sfârșitul anului 1966 la Mapumulo. 
Deoarece nu aveam voie să ținem predici, ne strângeam în secret 
pentru serile de rugăciune, într-un magazin. Eram doar un grup mic de 
oameni. Strigam la Dumnezeu: "O, Doamne, Ioan Botezătorul a spus 
că Tu ești mai mare decât toți oamenii, deoarece Tu botezi cu Duhul 
Sfânt și cu foc, Te rog să faci să ardă și în noi acest foc!" 

Deodată am auzit o persoană strigând: "Vai de mine, ochii mei 
ard ca și cum ar fi în foc! Oh, Doamne, am citit cărți și m-am uitat la 
imagini la care nu ar fi trebuit să mă uit niciodată!". O altă persoană a 
strigat: "Oh, Doamne, limba mea și buzele mele ard! Am bârfit și am 
spus lucruri pe care nu ar fi trebuit niciodată să le spun." Nu vedeam 
focul, dar persoanele respective îl simțeau. M-am gândit la proorocul 
Isaia care, văzându-L pe Dumnezeu în templu, a strigat: "Vai de mine, 
sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze 
necurate." Dumnezeu l-a curățat de tot ce era necurat. Cunoști tu 
botezul cu foc? Poate că viața ta este așa cum este deoarece nu ai 
experimentat niciodată acest lucru. O altă persoană și-a scos pantofii și 
i-a aruncat în celălalt capăt al magazinului. Încerca din răsputeri să 
stingă focul de pe picioare, spunând: "Am mers unde un copil al lui 
Dumnezeu nu ar trebui să meargă. Am mers în locuri unde un creștin 
nu ar trebui să meargă." Nu vedeam niciun foc, dar el îl simțea. 

Cu altă ocazie, au venit mulți oameni la predică, așa că am 
scos mobila, iar oamenii au putut să stea pe podea. Ne-am rugat 
Domnului să coboare și să lase focul Lui să ardă în mijlocul nostru. 
Atunci am văzut o femeie țopăind pe pardoseala de ciment ca și cum 
ar fi stat pe o plită fierbinte, transpirând și țipând. Mi-a cerut voie să 
plece. S-a dus acasă și și-a pus lucrurile în ordine cu familia. A spus: 
"Dragul meu, te rog să mă ierți că nu am fost o soție așa cum ar fi 
trebuit să fiu." Și-a cerut iertare și de la copii pentru că nu a fost o 
mamă bună în Domnul.  Dacă venea vreo vecină în vizită, ea obișnuia 
să spună: "Uite-o, iar vine după zahăr. Nu își cumpără, vine mereu la 
noi să ceară." Și-a cerut iertare pentru că i-a bârfit pe alții în fața 
copiilor. Și-a cerut iertare și de la vecinii ei, și de la șefii ei, deoarece 
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nu fusese credincioasă la locul de muncă. Fusese leneșă și furase 
multe lucruri. Când s-a întors, noi încă ne mai rugam. A spus răsuflând 
ușurată: "Îți mulțumesc, Doamne, pentru că am putut pune în ordine 
toate aceste lucruri." Când vine Duhul Sfânt, el ne dovedește vinovați 
în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Acestea sunt semnele 
prin care poți ști că este Duhul Sfânt. Dacă vine acel foc pe care l-a 
promis Domnul Isus, atunci el arde tot răul și toată zgura, iar oamenii 
își mărturisesc păcatele. 

Următorul lucru de care Domnul s-a ocupat în viața mea a fost 
frica de oameni, faptul că trăiam înaintea oamenilor. La doar câteva 
zile de la incidentul cu rugăciunea, am întârziat la predică; când am 
ajuns cu mașina, am auzit că biserica începuse deja să cânte. Am 
simțit să intru imediat, dar m-am gândit că nu pot să stau în fața 
oamenilor fără sacou și cravată, cu Biblia în mână. Ce vor crede de 
mine cutare și cutare? Cum se va simți cutare persoană? Ce va spune 
cutare de mine? Pe când mă gândeam la aceste lucruri, cuvântul lui 
Dumnezeu m-a lovit ca un fulger prin cuvintele proorocului Ilie spuse în 
fața regelui lui pământesc, Ahab: “Viu este Domnul Dumnezeul lui 
Israel înaintea căruia stau…“ (Împărați 17:1) 

Eu stăteam acum în fața oamenilor și nu Îl întrebam pe Domnul 
ce spune El, ci mă întrebam ce vor spune, vor simți sau vor gândi oare 
oamenii aceștia? Cu inima frântă am mărturisit: "Doamne, deseori m-
am gândit la acest prooroc înfocat și m-am rugat să fie turnat și peste 
noi acest foc, însă eu nu stau unde stătea el." El stătea înaintea lui 
Dumnezeu! Eu nu stăteam înaintea lui Dumnezeu, ci înaintea 
oamenilor. 

 Atunci am avut o vedenie. Pe vremea aceea nu credeam că 
Dumnezeu ne mai poate încă vorbi prin vise sau vedenii. Domnul mi-a 
arătat un templu păgân plin de tot felul de dumnezei străini. Eu 
stăteam în fața idolilor, mă plecam și mă închinam înaintea lor. Am 
strigat atunci: "Doamne, eu le predic oamenilor acestora să se 
pocăiască și să nu se mai închine la dumnezei străini, iar acum chiar 
eu mă văd închinându-mă în fața lor!” Am auzit atunci cuvântul lui 
Pavel: “Încerc eu oare să fiu pe placul oamenilor? Dacă încă mai caut 
să fiu pe placul oamenilor, nu aș fi robul lui Hristos" (Gal. 1 :10). Am 
spus: "Doamne, de 12 ani le tot spun oamenilor acestora că sunt robul 
lui Isus Hristos și că Isus este cel ce m-a trimis, iar acum sunt chiar eu 
judecat de Cuvântul lui Dumnezeu." Nu vă pot explica cum m-am simțit 
și cum mi s-a frânt inima. Domnul Isus a spus că nu a venit să judece 
lumea, ci “…cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela vă va osândi în ziua 
de  apoi”. (Ioan 12 :48) Acest lucru eu l-am experimentat deja aici pe 
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pământ. Sunt așa de mulțumitor că acest lucru mi s-a întâmplat aici și 
nu înaintea tronului lui Dumnezeu și că Domnul a putut să folosească 
acest cuvânt ca să mă trezească.  

Am mers la predică, dar nu am putut predica. Plângeam și îi 
rugam pe cei din jur să se roage pentru mine. Am îngenuncheat și am 
strigat către Dumnezeu: "Doamne, te rog să mă mântuiești de păcatele 
mele." Domnul  îmi arata păcat după păcat și nu puteam decât să mă 
rog: “Doamne, ai milă de mine, sunt un păcătos. Te rog să distrugi toți 
idolii și dumnezeii străini din viața mea. Tu să fii singurul care 
domnește. Ajută-mă să nu mă mai preocup niciodată cu ce spun 
oamenii, ci doar cu ce spui Tu". Dumnezeu mi-a arătat că nu eram 
mort față de păcat și față de lume. 

Într-o zi, când m-am dus la predică, mi-am dat seama că nu mă 
bărbierisem. Pe vremea aceea era un lucru extrem de grav să fii 
nebărbierit. M-am gândit: ce va spune lumea? Atunci mi-am amintit 
cuvântul "mort față de lume, mort față de păcat." Este una să vorbești 
despre acest lucru și cu totul altceva să te întâlnești cu adevărat cu 
Dumnezeu. Nu puteam decât să strig: "Doamne, acum pot înțelege de 
ce Duhul Tău cel sfânt nu poate lucra în viața mea: din cauza 
murdăriei și a păcatului. Doamne, eu cred în Tine, dar nu cum spune 
Biblia." Mi-am dat seama că în calea trezirii nu stăteau cei fără 
Dumnezeu, cei  nepocăiți, cei care nu mergeau la biserică și nici cei 
care îmi ascultau predicile, ci eu însumi. Prin exemplul de mai sus nu 
vreau să promovez neglijența și delăsarea, ci vreau doar să arăt cum 
Domnul a folosit acest lucru să îmi arate starea mea. Nu stăteam pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, ci lângă el. Cuvântul lui Dumnezeu spune: nici 
prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu. Atunci am putut înțelege 
de ce mă rugasem pentru trezire așa de mulți ani, dar niciodată 
aceasta nu venise. Erau așa de multe lucruri în viața mea care Îl 
întristau pe Duhul Sfânt și Îl împiedicau să lucreze.  

În acea perioadă, Domnul mă ducea mereu un pas mai departe 
prin Cuvânt: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Într-o zi, mi-am 
amintit de cuvintele unui fost prim-ministru sud-african, care, într-o 
anumită împrejurare, a afirmat că ar trebui să ne iubim aproapele cum 
ne iubim pe noi înșine. Pe atunci mi se părea imposibil să îi iubesc pe 
africani cum mă iubeam pe mine însumi. Eram rasiștii rasiștilor –  
inimile noastre erau pline de discriminare împotriva negrilor. La fermele 
noastre ne purtam cu ei îngrozitor. De fapt, înainte să mă pocăiesc, nu 
credeam că un negru are suflet așa cum aveam noi. Dar când Domnul 
m-a trecut prin moara Lui, era ca și cum Dumnezeu mi-ar fi spus: "Erlo, 
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astăzi nu ți se adresează un ministru pământesc, ci prim-ministrul 
cerului, care îți spune să îți iubești aproapele ca pe tine însuți."  

Știam că nu îi iubeam cum mă iubeam pe mine însumi. Să 
faceți altora așa cum vreți să vi se facă vouă. Cu fiecare zi ce trecea, 
devenea tot mai greu. Dumnezeu a continuat. Ceea ce vrei ca ei să-ți 
facă, tu să le faci lor. “Ce nu au făcut deja ei pentru mine? Întotdeauna 
am primit de la ei ce era mai bun. Doamne, dar nu Te poți aștepta de la 
mine să fac la fel pentru ei”, am strigat eu în inima mea." Cuvântul lui 
Dumnezeu a spus: cei dintâi vor fi cei din urmă. Domnul m-a strâns și 
mai tare în menghina Lui și mi-a spus că cel mai mare trebuie să fie cel 
mai mic. Eu am răspuns: "Nu, Doamne, nu poți să aștepți așa ceva de 
la mine." Dar Domnul a mers un pas mai departe și a spus: cel mai 
mare dintre voi va fi slujitorul tuturor. Am răspuns: "Doamne – 
imposibil! Nu pot face asta." A trebuit să învăț că uneori este nevoie să 
te smerești chiar și în fața copiilor. Cel mai mare lucru este să slujești 
celor din jur. 

Nu mai știu câte zile m-am luptat. A fost o perioadă dificilă, 
foarte dificilă. Uneori mă trezeam noaptea ud de transpirație din cauza 
luptei pe care o aveam înlăuntrul meu. "Nu, Doamne, îmi pare rău, dar 
nu pot face asta. Mai degrabă trimite-mă pe vreo insulă, dar aici, în 
țara mea, îmi este imposibil să trăiesc așa." Lupta a continuat. Domnul 
mi-a spus: "În ziua judecății, îți voi spune că ceea ce ai făcut pentru cei 
mai neînsemnați ai făcut pentru Mine." Cine era cel mai neînsemnat în 
ochii mei? Erau negrii. Iar acum Domnul îmi amintea: "Erlo, ce faci 
pentru ei, faci pentru Mine." Dacă un negru venea să mă viziteze, îl 
primeam în bucătărie și îi dădeam cafeaua într-o cană de tablă. Un 
negru nu intra niciodată pe ușa din față.  

Prieteni, cum vor arăta lucrurile în ziua Judecății? Vom putea 
noi oare să stăm în picioare înaintea Domnului? Domnul Isus va lua 
cea mai neînsemnată persoană și va spune: “Ce ai făcut pentru el sau 
ea, ai făcut pentru Mine.” Așa vom fi judecați. În funcție de acest lucru 
vom merge în cer sau în iad. Este bine dacă judecata începe deja aici 
pe pământ și nu în ziua de apoi. Biblia spune că dacă ne judecăm pe 
noi înșine, nu vom mai fi judecați.  

"Doamne, nu mai pot!" spuneam eu. Iar Domnul îmi răspundea: 
"Atunci las-o baltă! Nu Eu ți-o cer, tu M-ai implorat să lucrez!" "O, 
Doamne, nu vreau să o las! Vreau să fiu un creștin așa cum spune 
Biblia! Dar, Doamne, nu aici în Africa de Sud, aici nu pot!" Amintiți-vă 
că eram în anul 1966, în toiul regimului de apartheid (politică de 
discriminare rasială practicată până în anul 1991 de guvernul 
Republicii Sud-Africane împotriva populației de culoare din țară – n. 
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trad.).  Domnul a spus: "Atunci las-o baltă, Erlo! Tu poți trăi așa cum 
vrei, dar dacă dorești ca Eu să fiu în mijlocul vostru și să lucrez ca un 
Dumnezeu viu, dacă vrei să vină Împărăția Mea, atunci trebuie să te 
smerești și să accepți legile mele! Va trebui să fii așa cum îți spun Eu." 

Ce pastilă amară trebuia să înghit. Era o luptă îngrozitoare și 
simțeam că nu mai pot. Dar pe de altă parte, nu voiam să renunț. Cel 
care vrea să își scape viața, o va pierde. În cele din urmă am spus: 
"Doamne, trebuie să înțelegi că dacă Te aștepți ca eu să trăiesc o 
astfel de viață, aceasta va fi sfârșitul meu, voi muri." Nu I S-a făcut milă 
de mine, dimpotrivă a pus și mai multă sare pe rană, spunând: "Nu 
auzi tu oare? Cel care vrea să își scape viața, o va pierde, doar cel 
care își va pierde viața o va câștiga." Am primit o nouă lovitură: vei 
culege ceea ce ai semănat.  

În cele din urmă ajunsesem așa de rău încât cei care nu mă 
cunoșteau se întrebau dacă nu cumva sunt un vagabond. Arătam ca 
un bețivan. Chiar și cei la care mă uitasem de sus acum se uitau ei de 
sus la mine. Așa se ocupa Dumnezeu de mine. Cred că acum 
înțelegeți când spun că eram între două pietre imense de moară. 
Atunci am stigat: "O, Doamne, nu pot. Aș merge împotriva curentului, 
împotriva sentimentelor mele. Împotriva întregii mele ființe. Împotriva a 
tot ceea ce sunt." Dar apoi am căzut în genunchi și m-am rugat: 
"Doamne, să nu Te iei după sentimentele mele, nici după ce m-au 
învățat părinții mei; eu vreau să învăț să Te cunosc. Învață-mă, 
Doamne. Eu spun da, Doamne! Scrie în cartea Ta că spun da! Facă-se 
voia Ta în viața mea, nu ce spun eu, ci ce spui Tu!" 

Într-o zi, am văzut înaintea ochilor trei grupe diferite de oameni 
care stăteau pe trei niveluri diferite. În partea cea mai de jos era o 
mulțime mare de oameni. La mijloc, mai puțini, nici măcar jumătate din 
cât erau jos, iar în vârf erau doar câțiva. Oamenii din grupul de la mijloc 
păreau foarte nefericiți, cu fețe lungi și acre. În partea de jos era o 
agitatie mare și foarte mult zgomot. Domnul mi-a vorbit despre cei care 
sunt reci față de El, cei care ard pentru El și cei care sunt căldicei. Eu 
eram în grupul din mijloc, nici păgân, dar nici în foc, nici aprins pentru 
Domnul. Nu am putut decât să mă arunc pe pat și să plâng cu amar: 
"Doamne, fă ca focul Tău să ardă în inima mea!" 

Prieteni, căile lui Dumnezeu nu sunt și căile noastre. A trebuit 
să învăț să Îl urmez eu pe Dumnezeu, nu să aștept ca El să mă 
urmeze pe mine. Mă rugam: “Doamne, Te rog, lucrează în mijlocul 
nostru prin Duhul Tău!” Dar apoi mă cuprindea frica: dar dacă va fi 
haos? Astăzi îmi este rușine de ce am gândit. Este haos doar dacă 
Domnul nu este în mijlocul nostru. Atunci m-am rugat: “Doamne, 
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lucrează, dar nu așa! Dacă lucrezi, fă-o după tradiția noastră, după 
cum suntem noi obișnuiți”. Dar Domnul m-a învățat: "Dacă Eu vin în 
mijlocul vostru, voi lucra după voia Mea, nu după voia ta. Nu poți să îmi 
dictezi cum ar trebui să fac. Tu trebuie să te smerești și să accepți 
ceea ce fac Eu." 

Nu am timpul necesar să vă povestesc totul despre trezire. Voi 
atinge doar câteva puncte, fără să intru în amănunte. Sper să fie destul 
pentru noi și să ne ajute să conștientizăm faptul că singura noastră 
nădejde este ca Domnul să coboare și să lucreze. Fie ca noi să fim 
gata să Îl urmăm pe Dumnezeu și să plătim prețul! 
 
 
 
3. Lucrarea lui Dumnezeu în și prin noi.  
 

Dragi prieteni, fie ca viața și slujba voastră să fie în așa fel încât 
Dumnezeu să poată lucra prin voi. Ce ar putea face oare Dumnezeu 
prin viețile noastre dacă noi suntem într-adevăr ucenicii Lui? Să ne 
întrebăm pe noi înșine: calc eu pe urmele Stăpânului meu? Trăiesc eu 
conform Bibliei? Este Cuvântul Lui pentru mine "da " și "amin " sau s-
au strecurat alte lucruri în viața mea?  

Prieteni, Dumnezeu este cel care lucrează. Iar El lucrează prin 
noi. Înainte să înceapă trezirea, m-a ajutat mult un lucru – am folosit 
deja acest exemplu: am trasat un cerc în jurul meu și am spus: 
"Doamne, începe trezirea din acest cerc". Se povestește că un 
predicator american își dorea cu disperare trezirea. El a auzit de un 
slujitor al Domnului care experimenta trezirea în biserica sa. Atunci a 
povestit soției sale (pentru că noi, albii, povestim totul soțiilor noastre), 
încheind: "Mă voi duce la acel predicator. Vreau să descopăr secretul”. 
Așa că a plecat de acasă și a călătorit mii de kilometri. Ajuns la 
destinație, a intrat direct în subiect: "Frate, am venit de departe la tine. 
Am auzit că Dumnezeu lucrează în biserica ta. Îmi dai voie să stau la 
tine două săptămâni? Vreau să fiu de față când predici și te rogi. Vreau 
să găsesc secretul trezirii. Este așa de greu în biserica mea. Tinerii 
sunt dezinteresați. Bătrânii și diaconii din biserică sunt duri ca granitul." 
Omul lui Dumnezeu i-a răspuns: "Prietene, nu este nevoie să stai aici 
două săptămâni. Poți să te întorci acasă chiar acum. Îți voi spune 
secretul: mergi în biroul tău, îndepărtează toată mobila din mijlocul 
camerei, stai pe podea și desenează un cerc în jurul tău cu o cretă. 
Când ai închis cercul, spune: “Doamne, coboară-te, trimite trezire și 
începe cu cercul acesta." La auzul acestor cuvinte, omul nostru a fost 
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dezamăgit și s-a gândit: cum vorbește omul acesta cu mine? Probabil 
s-a simțit ca Naaman când i s-a spus să se scufunde de șapte ori în 
râul acela murdar. El credea că vina nu era a lui, biserica era de vină, 
diaconii, bătrânii, tinerii. Ne place să arătăm cu degetul la alții. Și eu 
am făcut la fel. Dar uită-te la mâna ta când arăți cu degetul spre o 
persoană: trei degete arată spre tine, iar degetul mare arată spre 
Dumnezeu ca martor că tu ești de trei ori mai rău decât omul pe care îl 
critici. Trebuie să ajungem în punctul în care uităm pe cel de lângă noi, 
pe cei din alte neamuri, să uităm soția sau copiii pentru un timp, să 
uităm de dificultățile prin care trecem și – duhovnicește vorbind – să 
luăm un creion și să trasăm un cerc în jurul nostru, spunând: “Doamne, 
coboară și lucrează, dar începe în cercul acesta!”  

În cele din urmă pastorul s-a calmat și s-a smerit. Când a ajuns 
acasă, a făcut ce a fost sfătuit să facă. S-a așezat pe podea, a trasat 
un cerc în jurul lui și L-a implorat pe Dumnezeu să înceapă să lucreze 
în viața lui. Următoarea duminică, în timp ce predica, a văzut oameni 
care plângeau ascultându-l. După predică au mers la el și i-au spus 
printre lacrimi că viețile lor nu erau în ordine cu Dumnezeu. Acesta a 
fost începutul. Focul lui Dumnezeu fusese aprins în locul acela. Duhul 
lui Dumnezeu nu poate sta între patru pereți. Dacă Dumnezeu are 
trecere liberă în viața noastră, nu este nimic care L-ar putea opri. 

În concluzie, fie ca Domnul să facă din rugăciunea proorocului 
Isaia și rugăciunea noastră: Doamne, schimbă tot ce trebuie să fie 
schimbat în viața mea. Coboară și lucrează după voia Ta într-un mod 
care este pe placul Tău. O, Doamne, vino, dă-ne puterea Ta să 
devenim o biserică în flăcări și predicatori înfocați, plini de puterea 
Duhului Sfânt. Ajută-ne să fim într-adevăr martorii Tăi în Ierusalim, aici 
unde suntem, apoi în Iudea și Samaria și până la marginea 
pământului.  

Domnul să ne dea harul de a fi întotdeauna cu noi! Ca El să fie 
cu noi în puterea învierii Sale – El a spus: toată puterea Îmi este dată 
în ceruri și pe pământ –, motiv pentru care i-a trimis pe ucenicii Săi să 
meargă în întreaga lume.  
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III. DE CE ÎNCETEAZĂ O TREZIRE?  
 

Trezirea nu înseamnă biserici pline de oameni, ci mai degrabă 
oameni plini de Dumnezeu. Trezirea înseamnă ca Dumnezeu să 
coboare și să umble printre oameni, Dumnezeu să locuiască în mijlocul 
oamenilor. Dumnezeu în mijlocul nostru. Dumnezeu la lucru. Charles 
Spurgeon, numit uneori și prințul predicatorilor, spunea: "Fără Duhul lui 
Dumnezeu, noi nu putem să facem nimic. Suntem ca niște corăbii fără 
vânt. Suntem inutili." 
 

De ce încetează o trezire? Ce oprește o trezire? Vom discuta 
puțin care sunt cauzele stingerii unei treziri. Sigur, în planul lui 
Dumnezeu sunt anumite vremuri și perioade, dar în același timp eu 
cred din toată inima că o trezire nu ar trebui să se sfârșească 
niciodată. Dacă Domnul care a învins moartea și toate forțele 
diavolului, dacă El căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, 
dacă Domnul cel viu este în mijlocul nostru în toată slava și mărirea 
Sa, ceva trebuie să se întâmple. Dacă Dumnezeul cel sfânt și 
atotputernic umblă și trăiește printre noi, atunci trezirea nu poate avea 
sfârșit, deoarece tocmai aceasta însemnă trezire: ca Domnul să fie 
printre noi cu focul Lui arzător.  

Care este motivul pentru care trezirea încetează? Sunt treziri 
care au început în timpul vieții noastre, dar astăzi focul nu mai arde. 
Este o tragedie faptul că trezirile din mijlocul popoarelor albe sunt de 
foarte scurtă durată – uneori câteva săptămâni, alteori câteva luni. 
Trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru? A cui este vina? 
Printre africani și alte popoare, trezirile durează mult mai mult. În 
Uganda – 40 de ani, dar când copiii Domnului au început să se lupte 
între ei, trezirea s-a sfârșit. În Coreea – peste 70 de ani, dar apoi a 
devenit superficială și a lăsat să pătrundă în mijlocul ei lucruri care nu 
sunt bune.  
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Textul nostru este din Iosua 7:1, 6, 10, 11. “Copiii lui Israel au 
păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul 
lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat lucrurile date spre 
nimicire. Și Domnul S-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. 
Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara 
înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat 
capul cu țărână. Domnul a zis lui Iosua: «Scoală-te! Pentru ce stai 
culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe 
care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au 
mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor»“. 

 
 
 
1. Păcatul ucide trezirea. 

 
   Imediat după înfăptuirea păcatului, apare înfrângerea. Aceasta 
s-a întâmplat după distrugerea Ierihonului, ocazie cu care Domnul 
lucrase așa de minunat. Dumnezeu făcuse imposibilul posibil. Dar totul 
s-a sfârșit brusc în momentul în care a apărut păcatul. Neînsemnatul 
orășel Ai i-a învins pe israeliți. Ce imagine șocantă pentru oamenii lui 
Dumnezeu să nu poată ține piept dușmanilor! Armata lui Dumnezeu a 
trebuit să fugă și mulți dintre ei și-au pierdut viețile. Când Iosua a auzit 
acest lucru, și-a sfâșiat hainele și imediat a anunțat o zi de rugăciune. 
Seara, Dumnezeu a coborât și a spus: "Iosua, ce faci? Scoală-te! 
Israel a păcătuit." Aici găsim cheia și răspunsul la întrebarea noastră: 
de ce se sfârșește o trezire? Din cauza păcatului. Este doar un singur 
motiv: P-Ă-C-A-T-U-L. Nu contează cât de minunată este trezirea 
respectivă, dacă intră păcatul, atunci trezirea se sfârșește. Într-o trezire 
adevărată unde este Duhul Sfânt, o trezire divină, dumnezeiască, 
Dumnezeu nu tolerează păcatul. O așa-zisă trezire unde păcatul este 
la el acasă nu poate fi decât o trezire falsă. Trezirea și păcatul nu pot 
sta împreună.  
 Poți verifica acest lucru. Dacă oamenii spun că au o trezire, 
trebuie doar să verifici dacă este păcat. Apa și focul nu pot sta 
împreună. Se vor neutraliza una pe cealaltă. Lumina și întunericul nu 
pot locui împreună. Duhul Sfânt nu poate lucra împreună cu alte duhuri 
– vor fi unul împotriva celuilalt. Chiar și Duhul și carnea sunt unul 
împotriva celuilalt. Creștinul firesc va fi întotdeauna împotriva 
creștinului spiritual, iar cel spiritual nu poate sta împreună cu cel firesc. 
Înțelegeți acum de ce creștinii sunt mereu în conflict unii cu alții? Un 
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creștin firesc se va împotrivi întotdeauna. El este cel mai mare dușman 
al creștinului spiritual. Împotrivirea nu vine din partea păgânilor, ci din 
partea creștinilor firești. Un creștin firesc în Împărăția lui Dumnezeu 
este un blestem pentru lucrarea Domnului. Diavolul din iad își are solii 
săi printre creștini. De aceea în Romani 8 scrie că dacă ești firesc, 
aceasta îți va aduce moartea. Un creștin firesc merge împotriva 
Duhului lui Dumnezeu și împotriva a tot ce este spiritual. Rugați-vă să 
nu fiți firești, deoarece atunci veți fi în tabăra greșită. Nu veți lupta 
împreună cu Dumnezeu, ci împotriva Lui.  
 Trezirea este ucisă de păcatul ascuns. În textul nostru este 
vorba despre un așa-zis creștin firesc printre oamenii lui Dumnezeu. 
Un soldat în armata lui Dumnezeu. Și acest soldat are secretele lui: 
aduce în cortul lui niște lucruri păcătoase. El păcătuiește în ascuns, 
însă Dumnezeu din cer vede. 
 Care a fost urmarea faptei lui Acan? Pedeapsa. Chiar și soția și 
copiii lui au fost uciși. Au fost pedepsiți cu moartea, fiindcă au ascuns 
fapta lui Acan. Dar Biblia spune că nu a fost vorba doar de familia lui 
Acan – Israel a păcătuit și din această cauză a trebuit să fugă din fața 
dușmanilor și să moară pe câmpul de luptă. Dacă te identifici cu Acan, 
ești și tu vinovat împreună cu el. Vei fi liber doar dacă îl scoți pe Acan 
din mijlocul tău și condamni păcatul pe care l-a făcut. Este o situație 
foarte periculoasă. Atâta timp cât vom tolera astfel de lucruri nu va fi 
nici un viitor pentru noi.  
 Acest lucru nu a fost valabil doar pentru Vechiul Testament. 
Dumnezeu este încă același și așa lucrează și astăzi. În Luca 12, 
Domnul spune că nu este nimic ascuns care nu va fi adus la lumină. 
Nu este nimic care să fie făcut în secret, în spatele ușilor închise și 
care să nu fie strigat de pe acoperișuri. Creștinilor, încetați cu păcatele 
ascunse! Nu Îl cunoașteți încă pe Dumnezeu? Cum crezi că poți să 
păcătuiești în ascuns și pastorii, bătrânii bisericii și ceilalți frați creștini 
să nu știe nimic? Oare te-ai pocăit vreodată cu adevărat? Dumnezeu 
vede tot ce este în ascuns. Acestea sunt lucrurile care contează cu 
adevărat. Acestea sunt lucrurile care întristează Duhul lui Dumnezeu, 
iar trezirea este lucrarea Duhului Sfânt. Dacă este mâhnit, Duhul Sfânt 
nu mai lucrează. Dacă o așa-zisă trezire continuă laolaltă cu păcatul, 
atunci este un duh străin, o trezire falsă. Nu fi nebun spunând ce 
minunat lucrează Dumnezeu, că, iată, mii de oameni se adună 
împreună. Este totul fals. Nu este cu adevărat Duhul Sfânt care 
domnește în trezirea aceea. Într-o trezire adevărată, El este căpitanul, 
El domnește prin Duhul Său, El este conducătorul. Păcatul nu este 
tolerat. Când israeliții s-au curățit și sfințit, Dumnezeu a revenit în 
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mijlocul lor. Apoi au mers mai departe din putere în putere. Au trăit din 
nou victorioși. Dar atâta timp cât a existat păcat în tabăra lor, 
Dumnezeu n-a mai fost cu ei. 
 
 
 
2. Neascultarea pune capăt unei treziri. 

 
În Fapte 5:32 citim despre Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a 

dat celor care ascultă de El. Ascultarea de Dumnezeu este o condiție 
esențială pentru primirea Duhului Sfânt. Învățăm această lecție și din 
Vechiul Testament, unde se relatează că, din cauza neascultării, 
israeliții care au ieșit din Egipt nu au văzut niciodată Țara Promisă de 
Dumnezeu strămoșilor lor. Chiar dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, în 
ziua în care vei deveni neascultător, El va anula promisiunea. 
Jurământul pe care îl face El nu este valabil pentru o persoană 
neascultătoare. Nu ai niciun drept să te folosești de promisiunile lui 
Dumnezeu dacă ești neascultător. Biblia spune că neascultarea este la 
fel de vinovată ca vrăjitoria. Putem să ne așteptăm ca Dumnezeu să 
locuiască și să domnească împreună cu vrăjitoarele și vracii care sunt 
tolerați în mijlocul nostru? Niciodată. Încă o dată: neascultarea este la 
fel de vinovată ca vrăjitoria.  

  Încăpățânarea este la fel de rea ca închinarea la idoli. Dacă 
insiști ca lucrurile să se facă așa cum vrei tu și te superi dacă ies altfel, 
aceasta este închinare la idoli. Încăpățânarea nu poate exista într-o 
trezire. A încheiat Dumnezeu cu eul tău sau este încă viu în viața ta? 
Dacă este încă viu, atunci nu poți să faci parte dintr-o trezire. Nu vei fi 
în trezire, ci în afara ei. Tu ești un pericol pentru trezire! Cu cât ieși mai 
repede afară, cu atât mai bine. Cu cât vei muri mai repede, cu atât va fi 
mai bine, pentru că, atâta timp cât trăiești cu propriul tău eu și cu 
încăpățânarea ta, ești ca un diavol pentru lucrarea Duhului Sfânt. Fără 
neascultare! Fără propria voie! Când acestea apar, trezirea se oprește. 
Biblia spune că nu ar trebui să-L întristăm pe Duhul Sfânt, să nu 
stingem Duhul. Dacă o persoană este întristată, nu se mai simte liberă 
și se retrage. Tot așa și Duhul Sfânt se retrage și nu este liber să 
lucreze în noi dacă păcătuim. Dacă stăruim în păcat, El se va stinge ca 
o lumânare. 

     În acești 52 de ani de trezire ne-am confruntat cu multe astfel de 
lucruri... 

Aș vrea să folosesc exemplul unui fermier care a căzut în 
păcat. Într-o zi, soția lui a venit la mine – cinstesc pe astfel de femei – 
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și mi-a spus: "Erlo, vreau să vorbesc cu tine pentru că sunt îngrijorată 
din cauza soțului meu. Multă vreme oamenii au venit zilnic la soțul meu 
ca să ceară ajutor spiritual, iar el era ocupat cu ei până noaptea târziu. 
Uneori trebuiau să stea la rând ca să apuce să vorbească cu el. Dar în 
ultimele săptămâni n-a mai venit nimeni. Acum stăm împreună, citim 
ziarul și ascultăm radioul.  (Închipuiți-vă o soție de fermier care se 
plânge că oamenii nu mai vin să caute ajutor spiritual la soțul ei și că 
acesta petrece prea mult timp cu ea!) Soțul meu a fost o unealtă în 
mâna lui Isus, dar acum nu mai este". Surorilor, sunteți fericite că soții 
voștri stau cu voi în fiecare seară, dar nu mai conduc niciun om la 
Hristos? Ești fericită că stă cu tine în timp ce sufletele se îndreaptă 
spre iad? Poate spui că ești un om ocupat ca bogatul din pildă, dar 
până la urmă acesta a mers în iad. Chiar dacă ești ocupat zi și noapte, 
Domnul ar trebui să poată trimite oameni la tine. Ne-am rugat 
împreună: "O, Doamne, omul acesta a căzut în păcat și se îndreaptă 
spre iad, nu spre rai." Ne-am rugat Domnului și El a fost credincios 
Cuvântului Său – unde doi sau trei sunt adunați în numele Meu, Eu voi 
fi în mijlocul lor. Nu după mult timp, soțul acela a venit la mine și a 
mărturisit o grămadă de gunoaie. La scurt timp după aceea, s-a întors 
și mi-a spus că Dumnezeu a început din nou să lucreze prin el. 

Al doilea exemplu este al unui om de afaceri. În altă zonă, 
Dumnezeu lucra printr-un om care avea o slujbă obișnuită, dar aducea 
mulți oameni la Hristos. Înainte să se pocăiască nu voise să audă nimic 
despre Biblie. Odată a rupt în bucăți o Biblie, iar soția lui a trebuit să și-
o ascundă pe a ei. Dar apoi s-a pocăit. A început să predice, iar 
biserica lui a crescut din ce în ce mai mult. 

 Îmi este milă de cei ale căror biserici nu cresc. Unora le place 
să meargă cu copiii la meciuri de fotbal, dar de ce nu se duc ei oare la 
cei sărmani, ca să le predice evanghelia? Dacă un suflet se pocăiește, 
ai mai multă bucurie decât dacă ar câștiga echipa Springboks sau 
Bafana Bafana, mai multă bucurie decât dacă ai merge să joci golf. Ai 
vorbit despre Isus cu oamenii din jurul tău? Dacă Duhul Sfânt este în 
tine, dacă ești umplut de El, atunci El te va conduce și va dovedi 
oamenii vinovați în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.   

Curând camera unde el își ținea predicile a ajuns 
neîncăpătoare, așa că s-au întâlnit într-un loc mai mare, apoi într-unul 
și mai mare. Avea o față zâmbitoare și de fiecare dată când ne vizita la 
misiune era o binecuvântare pentru noi. Dar după o vreme, niște frați 
negri au venit să mă întrebe ce se întâmplă cu omul respectiv. Oare și-
a pierdut autoritatea? Ceva nu mai era în regulă. După trei luni, a venit 
la mine el însuși, noaptea, ca Nicodim, și mi-a spus că de trei luni nu 
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mai condusese nici un om la Hristos. El mersese mereu în camera lui, 
rugându-se și mărturisindu-I lui Dumnezeu păcatele în spatele ușilor 
închise, dar acum nu mai voia să facă acest lucru și din cauza aceasta 
venise la mine. Mi-a spus: "Știu unde a început totul. Te pot duce în 
locul unde am păcătuit. Din ziua aceea nu am mai condus niciun suflet 
la Domnul. În ultimele trei luni am văzut numai greșeli la cei din jur și 
am crezut că nu mai sunt pe placul creștinilor, că nu mai vor să stea cu 
mine și că se uită de sus la mine. Dar în seara aceasta am venit să îmi 
mărturisesc păcatele."  

Țineți minte aceste lucruri: când simți că alții te evită, vina este 
la tine. Tu spui că cei din jur nu te mai plac și nu le mai pasă de tine, 
dar un credincios adevărat își poate da seama că vina este la tine.  

La finalul discuției, el mi-a spus: "Ce zici, să mai predic de 
acum înainte?" I-am răspuns:  "Sigur că da, ar fi trebuit să te oprești 
când ai ascuns păcatul, nu acum când l-ai mărturisit." Nimeni n-a știut 
că fusese la mine, nici măcar soția și copiii. A plecat spre casă, iar în 
jurul orei 12 noaptea m-a sunat să îmi spună cu mare bucurie că atunci 
când a ajuns acasă s-a întâmplat o minune:  trei oameni îl așteptau în 
fața ușii și i-au spus că erau păcătoși și se îndreptau spre iad. Voiau să 
îi ajute și să se roage cu ei. Trei oameni au intrat în împărăția lui 
Dumnezeu la miezul nopții. Mi-a spus atunci: "Erlo, povestește tuturor 
oamenilor despre experiența mea. Dacă vrei, poți să le spui și de 
păcatul meu." I-am replicat că nu voi putea să spun despre păcatul lui, 
deoarece a fost mărturisit în consiliere, dar voi vorbi cu bucurie despre 
experiența lui. Râurile de apă vie au început să curgă din nou din viața 
lui. Acum putea din nou să predice cu putere și să conducă oamenii la 
Hristos. Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, spune 
Domnul. 

Al treilea exemplu este al unei fete. Într-o zi l-am vizitat pe 
fratele meu Haino, în Dalton. În timp ce stăteam afară în grădină cu 
conclucrătorii și citeam din Biblie și ne rugam, am văzut în capătul 
celălat al grădinii o fată care se sprijinea de un copac foarte înalt. Am 
chemat-o la noi și am întrebat-o ce dorea.  

Când Duhul Sfânt coboară, se poate folosi de oricine, o fată, un 
băiat, un om de afaceri, un fermier. Într-o zi am primit un telefon dintr-
un loc unde nu era niciun predicator. Eram chemați să mergem acolo 
pentru că oamenii veneau de peste tot să ceară ajutor spiritual. Chiar 
și în locurile unde nu predicasem niciodată Evanghelia oamenii erau 
convinși de păcat și veneau să-L caute pe Domnul. Duhul Sfânt era la 
lucru.  
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Fata de care am amintit ne-a spus că era foarte îngrijorată. Din 
clipa când se pocăise, Domnul a început să trimită în fiecare zi oameni 
la ea, oameni care doreau să se împace cu Dumnezeu. Era 
analfabetă, dar în câteva luni ea câștigase mai mulți oameni pentru 
Domnul decât atâția pastori și evangheliști într-o viață întreagă. Dar în 
ultimele două săptămâni, nu mai venise nici măcar o persoană să se 
împace cu Dumnezeu. Imaginați-vă o adolescentă care plângea și nu 
putea dormi noaptea pentru că timp de două săptămâni nu mai 
condusese pe nimeni la Hristos. Fata a spus: "Ceva nu este în regulă 
cu mine, deoarece nu mai pot conduce pe nimeni la Hristos."  

Poate sunt deja câteva luni bune de când nu ai mai condus pe 
nimeni la Domnul și ești destul de fericit și mulțumit. Mănânci ouă 
prăjite la micul dejun și îți vezi mai departe de viață – dar de fapt ești 
mort spiritual.  

Noaptea fata striga la Domnul: "Doamne, de ce se întâmplă 
acest lucru? De ce nu mai pot aduce oameni la Tine?" Oamenii aceștia 
nu știau nimic de teologie, ei știau doar că erau păcătoși și că Isus a 
venit să îi elibereze de păcate.  

Cu o noapte înainte avusese un vis. Ezita să ne spună visul, 
gândindu-se că e pe cale să își piardă mințile. A întrebat dacă nu 
cumva era în Biblie o carte numită Isaia. I-am spus că da, există. A 
început să zâmbească, apoi ne-a întrebat dacă există capitolul 59 și 
versetul 2. Noi am confirmat, iar ea ne-a rugat să îi citim imediat un 
verset anume. "Domnul mi-a spus în vis că Duhul Sfânt nu mai poate 
lucra și că voi găsi motivul în Isaia 59:2." Atunci i-am citit primele două 
versete din Isaia 59: “Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să 
mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă; ci nelegiuirile 
voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; 
păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!” Fata 
a început să plângă și a spus: "Acum știu. Am făcut de curând un 
păcat. Știam că păcătuiesc, dar am continuat să îl fac. Dar acum 
vreau să îl mărturisesc. Rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să mă 
ierte." Am plâns împreună cu ea și ne-am rugat pentru iertare. După 
aceea, Domnul a început din nou să lucreze prin ea.  
 

Dați-mi voie să vă pun o întrebare persoanală: când stați acum 
pe scaune și eu vă explic cum este când Dumnezeu lucrează – vă 
întreb – curg din viața voastră râuri de apă vie? S-a transformat 
pustiul într-o grădină? Au pomii fructe frumoase și frunze 
vindecătoare? Răspunde-mi, prietene. Dacă nu poți spune că sunt 
multe râuri, este măcar un râu care să curgă din viața ta? Măcar unul 



30 
 

singur? Dacă nu, atunci dă-mi voie să spun că ești mort. Terminat. 
Duhul Sfânt nu mai lucrează în tine. Să nu spui că ești creștin sau că 
ești predicator. Ești un fariseu sau un ipocrit. Au trecut deja mai multe 
luni din acest an. Nu aș vrea ca tot ce am spus să intre pe o ureche și 
să iasă pe cealaltă. În ultimele două luni, câți oameni ai câștigat 
pentru Domnul? Câți oameni au fost binecuvântați prin tine? Dacă 
spui că niciunul, atunci ești mort. Duhul Sfânt nu este în tine. Dacă 
Dumnezeu este în tine, El nu stă degeaba, ci lucrează prin Duhul 
Sfânt, iar acele râuri de apă vie vor curge din tine. Puterea lui 
Dumnezeu, a Duhului Sfânt, va fi prezentă în tine.  

Apocalipsa vorbește despre cei cărora le merge numele că 
trăiesc, dar de fapt sunt morți. O persoană poate spune că este 
creștină, îi merge numele că este creștină, poate chiar să stea aici la 
KwaSizabantu, dar de fapt să fie moartă, deoarece nu Dumnezeu este 
stăpân în viața sa, ci el însuși. Lucrurile nu merg după voia Lui, ci 
după voia ta. Aș vrea să vezi dacă ești un creștin adevărat, după cum 
spune Scriptura. Isus afirmă: dacă credeți în Mine după cum zice 
Scriptura... ai auzit ce spune Scriptura? În Apocalipsa citim despre 
copacii care aduc întotdeauna roadă, în fiecare lună, niciodată nu se 
întrerup din rodit. Dacă nu ai roada Duhului Sfânt, nu vei fi primit în 
cer. Nu spun eu asta, Biblia spune.  

Aceasta este o predică la care trebuie să ne cercetăm. Fiecare 
dintre noi să facă acest lucru. Poți să îi întrebi și pe cei din jur dacă din 
viața ta curg râuri de apă vie – pe cei cu care locuiești, cei cărora le 
predici. Simt și văd ei râuri de apă vie care curg din viața ta, râuri care 
cresc așa mult încât îi cuprind și pe ei? Se bucură ei de roada 
minunată a Duhului Sfânt care nu lipsește din viața ta? 

 
 
 
3. Gândirea logică este o piedică în calea trezirii. 

 
 Dumnezeu ne învață așa de clar în Cuvântul Său să ne 
încredem în El cu toată inima noastră și să nu ne bizuim pe 
înțelepciunea noastră. Aș vrea să împărtășesc cu voi cum S-a ocupat 
Dumnezeu de mine în acest punct. La început, când am venit la 
KwaSizabantu, eram doar o mână de conlucrători. Într-o zi au venit la 
mine și mi-au spus: "Frate pastor, tu te rogi cu oamenii, îi sfătuiești, le 
predici. Este prea mult. Putem să ne ocupăm noi de hrană, ca tu să 
nu mai porți și grija asta?". Folosindu-mi propria înțelepciune, i-am 
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întrebat: "Știți voi ce înseamnă asta, de câtă mâncare este nevoie să 
hrănești o sută de oameni de trei ori pe zi? O să vă descurcați oare?" 
Li s-au umplut ochii de lacrimi și mi-au răspuns: "Frate pastor, probabil 
nu știm, dar am simțit că Domnul a pus acest lucru pe inimile noastre."  

Noi, albii, suntem duri și insensibili, spunem și facem numai ce 
ne place. Nu ne pasă dacă rănim pe cineva sau îl facem să se simtă 
prost, diavolul este în inimile noastre. Când Isus este în inima ta, ești 
foarte atent la ce faci, ce spui sau cum te comporți, deoarece nu vrei 
să jignești pe nimeni. Dacă nu te comporți așa, oamenii nu Îl vor 
vedea în tine pe Hristos, îl vor vedea pe diavol. 

Eu eram fiu de fermier, crescusem la o fermă. Mă pricepeam 
puțin la afaceri. I-am întrebat dacă știu de câtă mâncare este nevoie 
pentru a hrăni o sută de persoane într-o zi. Ce credeți voi? De unde o 
să luați atâta mâncare? Ei mi-au răspuns: "Frate pastor, noi avem 
acasă cartofi dulci. (Aveau o grădină mică acasă.) Îi vom aduce." 
După înțelepciunea, judecata și cunoștințele mele, nu ar fi fost de 
ajuns, dar i-am lăsat și le-am spus: “Bine, hai să vedem ce-o să iasă”.  

Mai târziu mi-au spus: "Frate pastor, ne-am rugat și L-am 
întrebat pe Domnul ce să facem. Ai putea să comanzi un camion cu 
cartofi de sămânță?" Era vorba de un camion de 5-10 tone. Eu i-am 
întrebat: „Pentru ce?” Ei mi-au răspuns că doreau să îi planteze. Ne 
aflam în pragul iernii și, conform cunoștințelor mele, nu era momentul 
potrivit, așa că le-am spus: "Trebuie să plantați la vremea potrivită, nu 
putem planta acum, nu este vremea potrivită." Ochii li s-au umplut din 
nou de lacrimi. Ei mi-au spus că s-au rugat și au simțit că ar trebui să 
planteze cartofi. Mi-a părut rău și mi-am dat seama că am greșit. Le-
am spus că voi comanda o camionetă, nu un camion pentru că, dacă 
va veni înghețul, pierderea nu ar fi așa mare. Ei au spus că se 
mulțumesc cu orice, chiar și cu un singur sac. Prin urmare am 
comandat o camionetă de cartofi de sămânță și i-am plantat unde se 
află acum livada de avocado, în drum spre spitalul Emseni.  

Era iarnă. Au venit ploi frumoase. Era friguț, dar nu prea frig 
pentru cartofi. Era o iarnă blândă. Cartofii au crescut așa frumos, 
niciodată nu mai văzusem o astfel de recoltă. Nu au avut probleme cu 
insecte, cu boli, cu nimic. Când i-am scos erau așa de albi de parcă ar 
fi fost deja spălați. Era mult mai mult decât aveam noi nevoie. I-am 
vândut la piața din Pietermaritzburg cu un preț foarte ridicat. Cu banii 
câștigați am cumpărat pături și lenjerie pentru 100 de paturi. Atunci 
am spus "Doamne, iartă-mă! Am crezut că ei habar n-au de nimic și 
că eu sunt cel înțelept." Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi plantat un 
camion întreg de cartofi de sămânță în afara sezonului? Am plâns și 
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m-am dus la conlucrători: "Vă rog să mă iertați, am fost neascultător 
nu numai de voi, dar și de Dumnezeu. Dacă aș fi comandat cât mi-ați 
cerut, un camion întreg, ce bine ar fi fost!".  

Era în perioada când Rusia o trimisese pe cățeaua Laika în 
spațiu într-o rachetă. M-am aruncat în genunchi și l-am rugat pe 
Domnul să ia înțelepciunea mea proprie: "Doamne, ți-o dau ție; trimite-
o Tu în spațiu, ca pe Laika”.  
 Să alungăm tot ce întristează sau stinge Duhul Sfânt. Repet: 
orice ar fi în viața ta, aruncă tot ce întristează sau stinge Duhul Sfânt! 
În Numele lui Isus, fii nemilos cu orice astfel de lucru. Rezolvă totul în 
viața ta, astfel încât prin tine Duhul Sfânt să poată dovedi lumea 
vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Gândiți-vă 
doar cum ar fi țara noastră și întreaga lume dacă toți am fi plini cu 
Duhul Sfânt? Oare câți creștini înfocați ar fi? Roagă-te Domnului să îți 
arate ce nu e în regulă în viața ta. Pentru Numele lui Dumnezeu, te 
rog să nu iei ușor lucrurile din viața ta care Îl întristează pe Duhul 
Sfânt. Mai degrabă taie-ți mâna dreaptă și scoate-ți ochiul decât să Îl 
întristezi pe El. Cine are urechi de auzit, să audă. Fie ca Domnul să 
aibă milă de noi. Fie ca dragostea Tatălui să ne umple inimile! Fie ca 
părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi, astfel încât El să ne poată 
conduce în tot adevărul.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


