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Stephen Kaung

În perioada 14-16 aprilie 1995 s-a øinut în Richmond, Virginia, o sesiune specialå

cu tema Cine suntem noi?

Aståzi existå multå confuzie în creµtinism. De aceea este de o importanøå vitalå

ca poporul Domnului så µtie cine suntem noi în Cristos, de ce ne adunåm noi,

credincioµii, µi care este mårturia noastrå. Stephen Kaung a prezentat trei mesaje cu

acest subiect important. Acestea nu au fost prezentate ca o temå destinatå exclusiv

unui grup anume de credincioµi, ci mai degrabå ca o temå inclusivå pentru toøi cei

care sunt råscumpåraøi prin sângele scump al Mielului lui Dumnezeu, Domnul nostru

Isus. Aµa cum a spus fratele Kaung, „creµtinismul a devenit prea complicat, prea

confuz. Noi credem cå Domnul ne cheamå så ne întoarcem înapoi la El.“

Cuvântul rostit a fost transcris µi adaptat pentru mai multå claritate.
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Capitolul 1

Cine suntem noi?

Te låudåm µi Îøi muløumim cå suntem pe teren sfânt. Doamne, ne scoatem
«încåløåmintea» din inimile noastre µi ne închinåm înaintea Ta. Vorbeµte, cåci
robii Tåi ascultå. În Numele Domnului nostru Isus. Amin.

Adeseori suntem întrebaøi: „Cine sunteøi voi?“ Noi credem cå trebuie så
dåm un råspuns, dar oare cunoaµtem råspunsul? Suntem noi siguri? Sunt lucrurile
clare pentru noi? Este foarte important a ne cunoaµte pe noi înµine, nu numai în
mod personal, ci µi colectiv. Dacå nu ne cunoaµtem pe noi înµine, nu Îl putem
cunoaµte pe Dumnezeu. Dacå nu Îl cunoaµtem pe Dumnezeu, nu ne putem
cunoaµte pe noi înµine. Este important ca fiecare så µtie cine este; este impor-
tant pentru noi toøi så µtim cine suntem. Nu putem înså så ne luåm dupå ceea ce
spun oamenii cå suntem.

„Cât despre mine, prea puøin îmi paså dacå sunt judecat de voi sau de un scaun
omenesc de judecatå. Ba încå nici eu însumi nu må mai judec pe mine. Cåci n-am
nimic împotriva mea; totuµi, nu pentru aceasta sunt socotit drept: Cel ce må judecå
este Domnul“ (1 Corinteni 4:3-4).

Apostolul Pavel a spus cå a fi judecat de oameni este un lucru de micå
importanøå. Oamenii sau te subapreciazå, sau te supra-apreciazå; sau te laudå,
sau te blestemå. Prin urmare, nu te poøi lua dupå ce spun oamenii cå eµti. Dar
putem så ne luåm dupå ceea ce spunem noi cå suntem sau dupå ceea ce credem
noi cå suntem?

„Cine dintre voi se teme de Domnul så asculte glasul Robului Såu! Cine umblå
în întuneric µi n-are luminå så se încreadå în Numele Domnului µi så se bizuie pe
Dumnezeul lui! Iar voi toøi care aprindeøi focul µi vå înconjuraøi cu scântei, umblaøi
în lumina focului vostru µi în mijlocul scânteilor pe care le-aøi aprins. Din mâna
Mea vi se întâmplå aceste lucruri ca så zåceøi în dureri“ (Isaia 50:10-11, Darby).

Dacå aprindem un foc µi ne înconjuråm cu scânteile lui — adicå încercåm
så ne judecåm dupå propria noastrå luminå — rezultatul va fi cå vom zåcea în
dureri. Introspecøia nu ne va fi niciodatå de folos. Ea sau ne deprimå, sau ne
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înaløå dincolo de måsura noastrå. Este foarte periculos så încercåm så ne
definim pe noi înµine, deoarece „inima este nespus de înµelåtoare µi
deznådåjduit de rea; cine poate så o cunoascå?“ Singura cale de a ne cunoaµte
pe noi înµine este nu dupå ceea ce spun oamenii, nici dupå ceea ce credem
noi, ci dupå ceea ce Dumnezeu spune.

„Cåci la Tine este izvorul vieøii; prin lumina Ta vedem lumina“ (Psalmul 36:9).

Aµadar, singura modalitate de a µti cine suntem este de a ne aµeza pe noi
înµine în lumina lui Dumnezeu. Så låsåm Cuvântul Lui så ne judece, så-L låsåm
pe El så ne cerceteze; numai când suntem în lumina Lui µtim cine suntem, aµa
cum ne cunoaµte El. Aceasta este singura cale sigurå de a ne cunoaµte pe noi
înµine.

Ori de câte ori apare o nouå miµcare a Duhului lui Dumnezeu, se ridicå
multe întrebåri; întrebåri nu numai din partea lumii, ci, mai ales, din partea
celor religioµi.

„Iatå mårturia fåcutå de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niµte
preoøi µi Leviøi så-l întrebe: «Tu cine eµti?» El a mårturisit µi n-a tågåduit: a
mårturisit cå nu este el Cristosul. Ωi ei l-au întrebat: «Dar cine eµti? Eµti Ilie?»
Ωi el a zis: «Nu sunt!» «Eµti prorocul?» Ωi el a råspuns: «Nu!» Atunci i-au zis:
«Dar cine eµti? Ca så dåm un råspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre
tine însuøi?» «Eu», a zis el, «sunt glasul celui ce strigå în pustie: ‚Neteziøi calea
Domnului‘, cum a zis prorocul Isaia»“ (Ioan 1:19-23).

Dupå ce copiii lui Israel s-au întors din robia babilonianå, au rezidit templul;
în acea perioadå µi-au format, treptat, un sistem de închinare. Iudaismul a început
så ia o formå concretå. Ei aveau nu doar legea µi toate slujbele de la templu, ci
µi interpretarea legii µi tradiøiile înaintaµilor. Astfel a luat naµtere iudaismul —
în locul unei credinøe vii. S-a stabilit o ierarhie religioaså, în vârful cåreia se
afla Sinedriul alcåtuit din marii preoøi, din cårturari µi båtrâni. Activitatea
religioaså a poporului iudeu era foarte strict controlatå, foarte legalistå, având
puøinå viaøå, sau chiar deloc; era înså linå µi paµnicå. Timp de patru sute de ani
nu s-a auzit nici un glas din cer µi, totuµi, ei au mers mai departe liniµtiøi, senini.
Era un gol spiritual — doar forme. Era puøinå realitate — sau chiar deloc — în
ceea ce fåceau ei.
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Mårturia lui Ioan Botezåtorul

Eu nu sunt Cristosul

Dintr-o datå s-a auzit un glas venind din pustie. Dumnezeu vorbea din nou
poporului Såu. Acel glas a electrizat întregul popor µi oamenii se duceau cu
gråmada în pustie ca så-l audå. Era plin de putere, dar a tulburat pacea. Iudeii
din Ierusalim reprezentau sistemul religios din acel timp. Ei erau autoritatea
ecleziasticå, de aceea nu puteau låsa ca acest lucru så continue fårå a-l cerceta
cu bågare de seamå. Era o provocare pentru ei. Au trimis o solie alcåtuitå din
preoøi µi Leviøi, oameni experimentaøi, ca så cerceteze, så afle ce-i cu vocea
aceea aparte. Au venit la Ioan µi l-au întrebat: „Cine eµti tu?“

În acele zile, oamenii erau în aµteptarea lui Mesia; de aceea, unii s-au gândit
cå acesta ar putea fi Mesia (vezi Luca 3:15). Prin urmare, l-au µi întrebat pe
Ioan: „Cine eµti tu? Eµti tu Mesia, Cristosul?“ Ioan a mårturisit µi a spus: „Nu,
nu sunt eu Cristosul“. Nu a fost nicidecum flatat de întrebarea lor. Nu a fost
nicidecum înµelat de succesul lui. El µtia cå nu este µi a afirmat lucrul acesta
foarte clar, punând capåt acelei supoziøii: „Eu nu sunt Cristosul“. Muløumiri fie
aduse lui Dumnezeu!

Eu nu sunt Ilie

Apoi l-au întrebat: „Dacå nu eµti Cristosul, eµti cumva Ilie?“ I-au pus aceastå
întrebare pentru cå, la sfârµitul Vechiului Testament, Dumnezeu a spus cå îl va
trimite pe Ilie la ei înainte de ziua cea mare µi înfricoµatå a Domnului (vezi
Maleahi 4:5). De aceea, bazaøi pe Scripturå, ei l-au întrebat: „Eµti Ilie?“ Cu
siguranøå cå Ioan a venit în duhul µi puterea lui Ilie, dar el µtia cå nu este Ilie.
De ce? Slavå lui Dumnezeu cå, înainte de a veni ziua cea mare µi înfricoµatå a
Domnului, va fi ziua glorioaså µi de îndurare a harului. Când va veni Ilie, aceea
va fi ultima lor µanså înaintea judecåøii. De aceea a spus Ioan Botezåtorul:
„Nu, nu sunt Ilie“.

Eu nu sunt prorocul

Ei au continuat cu enumerarea µi l-au întrebat: „Atunci, eµti prorocul?“ I-
au pus aceastå întrebare deoarece, în Deuteronom, Moise a spus cå Dumnezeu
va ridica în mijlocul lor un proroc ca el. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise
pe muntele Sinai, poporul s-a temut de glasul Lui, s-a temut de foc µi a cerut lui
Moise så fie mijlocitorul lor, întrucât ei nu puteau suporta toate acestea. Astfel
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Moise le-a spus cå, într-o zi, Dumnezeu va ridica un proroc ca el µi, dacå ei nu
vor asculta de el, vor pieri (vezi Deuteronom 18:15-19).

Ioan a råspuns: „Nu, nu sunt eu prorocul“, pentru cå prorocul, mijlocitorul
prorocit de Moise nu era altcineva decât Cristos Însuµi. De aceea a spus el: „Eu
nu sunt prorocul“.

Sistemul religios contestat mereu µi mereu

Solii ecleziastici au parcurs µi au epuizat lista lor de teologie sistematicå. Atunci
au spus: „Trebuie så dåm un råspuns celor ce ne-au trimis. Spune-ne deci tu cine
eµti, cåci noi nu µtim.“ Autoritatea religioaså nu µtia. Nu este adevårat cå lucrul
acesta s-a repetat mereu µi mereu? La fel au procedat µi cu Domnul Însuµi. Vå
aduceøi aminte când Domnul nostru a mers la Ierusalim µi a curåøit templul, spunând:
„Aøi fåcut din Casa Tatålui Meu o caså de negustorie“. Atunci au venit autoritåøile
µi au zis: „Prin ce semn ne aråøi cå ai putere så faci astfel de lucruri?“ La sfârµitul
slujirii Domnului nostru El a trebuit så cureøe templul a doua oarå µi, din nou, ei au
venit µi L-au întrebat: „Cu ce autoritate faci aceasta?“

La început chiar µi fariseii se mirau. Nicodim a venit la Domnul nostru
noaptea µi I-a spus: „Ωtim cå eµti un Învåøåtor venit de sus. Tu eµti altfel“. Ei
erau dornici så-L asculte µi Îl urmau pretutindeni pe unde mergea. L-au analizat
cu foarte mare atenøie, ca µi cum L-ar fi pus sub o lupå µi, încetul cu încetul, au
descoperit cå El nu se încadra în teologia lor. Nu corespundea tradiøiei lor,
concepøiei lor despre Mesia. S-au poticnit în El µi au devenit din ce în ce mai
ostili faøå de El. Voiau så scape de El, cåci, dacå El mai tråia, sistemul lor era în
pericol så se distrugå.

Au crezut cå au scåpat de El, când, ce så vezi, în ziua de Rusalii, Duhul
Sfânt s-a pogorât peste 120 de credincioµi. Domnul s-a întors în cer, dar, pe
påmânt, s-a nåscut trupul lui Cristos. Creµtinii au început så vorbeascå, så
mårturiseascå despre Domnul. Cât de plinå de putere era mårturia lor: „Domnul
a înviat! E viu! De aceea suntem noi aici!“ Conducåtorii religioµi crezuserå cå
au scåpat de Cristos µi cå vor putea tråi liniµtiøi. Spre surpriza lor, din nou erau
provocaøi µi tulburaøi.

Apostolii nu se încadrau în tiparele lor. Dupå ce un om a fost vindecat, ei i-au
luat la întrebåri pe Petru µi pe Ioan: „Cu ce putere sau în numele cui aøi fåcut
voi lucrul acesta?“ Petru µi Ioan µtiau cine nu erau. Ei au spus: „Nu priviøi la
noi. Nu noi am fåcut aceasta; nu prin puterea noastrå. Numele Domnului Isus
este cel care l-a vindecat pe omul acesta, pentru cå nu este alt nume pe påmânt



7

prin care så fim mântuiøi decât Numele lui Isus.“ Apostolii au fost contestaøi µi
persecutaøi, deoarece ieµeau din tiparele tradiøiei.

Acest lucru s-a întâmplat nu numai cu Petru µi cu Ioan, ci, dacå citiøi Faptele
Apostolilor, veøi descoperi cå µi Pavel a avut asemenea experienøe. „Nu respecøi
legea prin faptul cå le predici neamurilor. Cum îndråzneµti så faci aµa ceva?“
Înså mårturia lui Pavel a fost urmåtoarea: „Nu am fost neascultåtor faøå de
viziunea cereascå“.

Pe tot parcursul istoriei bisericii veøi vedea cå acest lucru s-a întâmplat în
repetate rânduri. Ori de câte ori a apårut o nouå miµcare a Duhului Sfânt, sistemul
religios existent era contestat; µi apåreau întotdeauna întrebåri µi cercetåri: „Cine
sunteøi voi? Cum îndråzniøi? În numele cui µi cu ce autoritate faceøi asta?“

Så luåm, de exemplu, miµcarea Reformei din secolul al µaisprezecelea.
Dupå ce Luther a expus cele nouåzeci µi µase de teze pe uµa catedralei, întregul
sistem catolic a fost tulburat, råscolit. Într-o zi Martin Luther a fost chemat
înaintea împåratului µi înaintea autoritåøilor laice µi religioase de la dieta din
Worms µi i s-a poruncit så retracteze cele scrise. La aceasta, Luther a råspuns
cu umilinøå. Voi cita un mic pasaj din ceea ce a spus el atunci:

„Eu sunt doar un simplu om, nu Dumnezeu. Må voi apåra deci aµa cum a
fåcut µi Cristos. «Dacå am vorbit råu, aratå ce am spus råu», a zis El. Cu atât
mai mult eu, care nu sunt decât praf µi cenuµå, µi care pot greµi aµa de uµor,
doresc ca fiecare så spunå obiecøiile pe care le are faøå de doctrina mea. Din
acest motiv, Prealuminate Împårate, µi dumneavoastrå, preailuµtri prinøi, precum
µi orice om, de orice rang ar fi, vå conjur, prin îndurarea lui Dumnezeu, så-mi
dovediøi din scrierile prorocilor µi ale apostolilor cå sunt råtåcit. De îndatå ce
voi fi convins de aceasta, voi retracta orice greµealå µi voi fi primul care voi
pune mâna pe cårøile mele µi le voi arunca în foc. Ceea ce tocmai am spus aratå
limpede, nådåjduiesc, cå am cântårit µi analizat cu atenøie pericolele la care må
expun, dar, departe de a fi înfricoµat, må bucur så våd cå Evanghelia este µi
acum, ca în vremurile de la început, o pricinå de tulburare µi de neînøelegere.
Aceasta este natura µi acesta este destinul Cuvântului lui Dumnezeu. Întrucât
dumneavoastrå, Prealuminate Împårate, îmi cereøi un råspuns clar, simplu µi
precis, vi-l voi da: eu nu pot så supun credinøa mea nici papei, nici înaløilor
demnitari bisericeµti, deoarece este limpede ca lumina zilei cå ei au greµit
adeseori µi s-au contrazis unii pe aløii. De aceea, dacå nu sunt convins prin
mårturia Scripturii µi prin argumentele cele mai clare, dacå nu sunt convins de
textele pasajelor pe care le-am citat µi dacå ele nu îmi leagå cugetul, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, eu nu pot µi nu vreau så retractez nimic, pentru cå este
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o greµealå din partea unui creµtin så vorbeascå împotriva cugetului lui“. Apoi,
privind la adunarea în faøa cåreia ståtea µi în mâinile cåreia se afla viaøa lui, a
spus: „Iatå-må, nu pot så fac altfel. Dumnezeu så må ajute. Amin.“

Cine sunteøi voi?

Cine sunteøi voi? Se pare cå nu vå încadraøi nici în sistemul catolic, nici în
sistemul protestant; nu aparøineøi liniei clasice a creµtinismului. Cine sunteøi
voi? Sunteøi o erezie? Ei bine, noi Îl propovåduim pe Isus Cristos µi pe El
råstignit. Sunteøi un cult? Ei bine, dacå a-L urma doar pe Domnul este un cult,
atunci suntem un cult, deoarece noi nu urmåm pe nici un om. Sunteøi ocultiµti,
având de-a face cu duhuri rele? Nu, noi ne supunem Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu. Sunteøi mistici? Da, noi credem în unirea cu Dumnezeu prin Isus
Cristos, dar nu suntem niµte visåtori, dupå cum nu suntem nici pur subiectivi;
noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem mistici. Credeøi voi în
manifestårile Duhului Sfânt? Da, noi credem în manifestårile Duhului Sfânt,
dar Îl cinstim pe Duhul Sfânt Însuµi mai degrabå decât darurile Lui. Faceøi
parte din miµcarea „fraøilor“? Da, suntem de acord cu ei în privinøa multor
învåøåturi µi practici, dar nu le aparøinem lor. De fapt, la un moment dat s-a
întâmplat cå am fost excluµi din rândul lor. Deci nu sunteøi nici una, nici alta;
atunci, cine sunteøi voi?

Daøi-mi voie så vå ofer o ilustrare. Când Domnul a pornit o nouå miµcare
în China, prin anii douåzeci, unii fraøi µi surori au început så se adune împreunå.
Aceasta se întâmpla în Shanghai. Domnul le-a dat o viziune, o povarå, o mårturie
µi, treptat, li s-au alåturat µi aløii. Duhul lui Dumnezeu s-a miµcat µi în alte pårøi
ale Chinei µi oamenii au început så vadå acelaµi lucru. Era ceva foarte diferit de
creµtinismul tradiøional, astfel cå s-a fåcut auzitå aceeaµi întrebare: „Cine sunteøi
voi?“ Lumea religioaså din China a încercat så afle cine erau aceµtia, dar nu a
reuµit µi, în final, a gåsit ceva. S-a spus: „Nu sunteøi cutare, nu sunteøi cutare,
atunci cine sunteøi voi? Aveøi o carte de cântåri intitulatå „Cântåri pentru turma
micå“. Deci trebuie cå sunteøi „Turma micå“. Aµa s-a råspândit apoi denumirea
de „Turma micå“. Noi niciodatå nu ne-am dat acest nume. Nu am îndråznit,
pentru cå Domnul Isus a spus, în Luca 12:32: „Nu te teme, turmå micå, pentru
cå Tatål vostru vå då cu plåcere Împåråøia“. În comparaøie cu lumea, Adunarea
este o turmå micå. Cu alte cuvinte, când am numit acea carte de cântåri: „Cântåri
pentru turma micå“, noi am avut în vedere cântåri pentru întreaga Adunare.
Mai târziu înså am fost etichetaøi drept „Turma micå“. Când am auzit aceasta,
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am µters imediat cuvintele „turma micå“ de pe cartea de cântåri, pe care am
numit-o doar „Carte de cântåri“. Din påcate, denumirea de „Turma micå“ a
avut prizå la oameni µi, chiar µi azi, ei cred cå noi suntem „Turma micå“. Noi
nu cutezåm så spunem cå suntem turma micå. Ar fi o îndråznealå din partea
noastrå, deoarece aceste cuvinte se referå la întreaga Adunare, la toøi copiii lui
Dumnezeu.

De când Adam µi Eva au mâncat din pomul cunoµtinøei binelui µi råului,
acel pom este în noi, de aceea avem aceastå tendinøå de a cåuta så µtim, så
aflåm. Dacå nu µtim, ne simøim nesiguri, încurcaøi, dezorientaøi. Trebuie så
µtim „cine sunteøi voi!“ Aceasta înseamnå cunoaµterea binelui µi a råului. Sper
deci cå oamenii nu vor mai spune cå noi suntem „Turma micå“ µi dacå cei din
China nu pot fi numiøi „Turma micå“, cu siguranøå cå nici pe noi nu ne puteøi
numi „Turma micå“.

Cine era Ioan?

Au venit la Ioan µi i-au spus: „Noi am epuizat teologia noastrå sistematicå
fårå înså så µtim cine eµti tu. Spune-ne cine eµti“. Slavå Domnului, Ioan a µtiut
cine nu era, dar a µtiut µi cine era el. De aceea le-a spus pe loc: „Eu sunt un glas
în pustie, menit så pregåtesc calea Domnului, cum zice Isaia, prorocul“ (vezi
Isaia 40:3). Ioan a µtiut cine era el prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Scripturå,
prin revelaøie de sus. Când tatål lui, Zaharia, era în templu, arzând tåmâie pe
altarul de aur, el se afla acolo pentru a se ruga în numele poporului: „O, vino,
Mesia!“ Arhanghelul Gabriel i s-a aråtat µi i-a spus: „Vei avea un fiu care se va
numi Ioan. El va veni în duhul µi în puterea lui Ilie ca så umble înaintea Domnului
µi så pregåteascå un popor pentru El“ (vezi Luca 1:17). Apoi, când s-a nåscut
Ioan, Zaharia, umplut cu Duhul Sfânt, a izbucnit în laude cåtre Dumnezeu µi a
spus: „Copilul meu, tu vei fi numit proroc al Celui preaînalt; vei merge înaintea
Domnului ca så-I pregåteµti calea“ (vezi Luca 1:76).

În mod sigur cå Zaharia i-a vorbit fiului såu despre aceastå revelaøie. Ioan
µi-a petrecut anii de creµtere în pustie, singur cu Dumnezeu, µi nu încape nici o
îndoialå cå, în acele zile, Dumnezeu i-a vorbit. Duhul Domnului i-a vorbit prin
prorocul Isaia: „Tu eµti acel glas în pustie menit så pregåteascå Domnului calea,
så pregåteascå un popor pentru El“. Bazat pe revelaøia Cuvântului lui Dumnezeu,
Ioan a putut declara: „Acesta sunt eu. Sunt un glas în pustie. Eu sunt doar un
glas“. Dar ce glas!
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Planul de veacuri al lui Dumnezeu

Cum ne cunoaµtem pe noi înµine? Cine sunteøi voi? Cine suntem noi?
Accentul nostru nu se pune pe cine sunt eu sau tu în mod personal. Desigur,
este important µi acest lucru; e nevoie så µtii cine eµti în mod individual, µi
aceasta nu dupå ceea ce spun oamenii, nu dupå ceea ce gândeµti tu, ci dupå
ceea ce spune Cuvântul, dupå ceea ce îøi descoperå Duhul lui Dumnezeu. Aceasta
eµti tu. Tot astfel noi credem cå ceea ce suntem în mod corporativ trebuie så ne
fie revelat din Scripturå, de cåtre Duhul lui Dumnezeu, altfel nu este adevårul.
Scriptura este singura noastrå justificare, singura noastrå måsurå. Revelaøia pe
care ne-o då Duhul Sfânt, prin Scripturå, cu privire la cine suntem noi este
singura temelie pe care ståm.

Pentru a µti cine suntem noi trebuie så mergem înapoi la Cuvântul lui
Dumnezeu µi så primim revelaøie de sus.

„Pentru ca domniile µi ståpânirile din locurile cereµti så cunoascå azi, prin
Adunare, înøelepciunea nespus de feluritå a lui Dumnezeu, dupå planul veµnic pe
care l-a fåcut în Cristos Isus, Domnul nostru“ (Efeseni 3:10-11).

Ce suntem noi rânduiøi så fim? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al
scopului. El nu face niciodatå ceva la întâmplare; nimic accidental nu apare la
El. Încå înainte de întemeierea lumii, în veµnicia trecutå, El a alcåtuit un plan
în Fiul Såu. Acesta este numit planul veµnic; cu alte cuvinte, el a fost alcåtuit
înainte de întemeierea lumii, în veµnicia trecutå µi va fi dus la îndeplinire în
veµnicia care va veni. Este un plan veµnic, nu se schimbå niciodatå, råmâne
întotdeauna nou. El Ωi-a folosit toatå înøelepciunea µi puterea ca så ducå la
îndeplinire acest plan.

Planul lui Dumnezeu nu se schimbå niciodatå. El îµi poate schimba cåile,
dar nu µi planul Såu. Sfatul lui Dumnezeu nu eµueazå niciodatå, puterea lui
Dumnezeu nu slåbeµte niciodatå. Acest plan este numit taina lui Dumnezeu,
taina lui Cristos, care este ascunså în inima lui Dumnezeu. Ea Îi este foarte
scumpå, dar este ascunså. El nu spune nimånui care este planul Lui, deµi laså
så råzbatå suficiente aluzii cu privire la el.

El a creat cerurile µi påmântul µi a fåcut påmântul locuibil. Apoi l-a creat pe
om dupå chipul Lui, dupå asemånarea Lui. Aceasta a fost ceva ce nu mai fåcuse
pânå atunci. Îngerii s-au mirat de ce a creat Dumnezeu astfel aceastå fiinøå: „Pe
noi Dumnezeu nu ne-a creat în acest mod. De ce pe om? De ce l-ai creat pe om
dupå chipul µi asemånarea Ta?“ „Ce este omul ca så îøi pese de el? Ce este fiul
omului ca så îl bagi în seamå? L-ai fåcut cu puøin mai prejos decât îngerii, l-ai
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încununat cu slavå µi cu cinste µi ai pus toate lucrurile sub picioarele lui µi l-ai
fåcut ståpânitor peste tot ce au fåcut mâinile Tale“ (vezi Psalmul 8:4-6). De ce
omul?

Omul a påcåtuit µi creaøia a ajuns sub blestem. A renunøat Dumnezeu la planul
Lui? Nu. În grådina Edenului a fost înjunghiat un miel µi omul a fost îmbråcat cu
pielea acelui animal. A venit potopul. A urmat apoi chemarea lui Avraam µi
ridicarea poporului lui Israel. În cele din urmå, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu
L-a trimis în lumea asta pe Fiul Såu, pe singurul Såu Fiu, så se nascå dintr-o
femeie, så se nascå sub lege, ca så-i elibereze pe oameni de sub blestemul legii µi
så le dea calitatea de fii. Dumnezeu a început så îµi adune un popor din fiecare
neam, fiecare seminøie, fiecare limbå. Pe baza lucrårii terminate a lui Cristos,
Dumnezeu a început så-µi ridice un popor, un neam pentru Sine.

Cine eram noi?

Cine eram noi, în mod individual µi corporativ? În Efeseni 2 ni se spune
cine eram noi, µi primele zece versete se referå la noi în mod individual.

„Voi eraøi morøi în greµelile µi în påcatele voastre, în care tråiaøi odinioarå
dupå mersul lumii acesteia, dupå domnul puterii våzduhului, a duhului care lucreazå
acum în fiii neascultårii“ (Efeseni 2:1-2).

Privit din afarå, noi urmam mersul lumii. Eram influenøaøi de ea, ne alåturam
celorlaløi oameni. Dar, în realitate, eram mânaøi în ascuns de forøele rele ale
întunericului.

„Între care µi noi toøi tråiam odinioarå în poftele cårnii noastre, fåcând ceea ce
voiau carnea µi gândurile, µi eram, prin naturå, copii ai mâniei, ca µi ceilaløi“ (Efeseni
2:3, NT Darby).

Cu alte cuvinte, noi tråiam dupå poftele cårnii, eram copii ai mâniei. Aµa
eram noi — departe de Dumnezeu care ne-a creat. Eram fårå nici o nådejde.

Cine suntem noi?

Un singur om nou

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care
ne-a iubit, måcar cå eram morøi în greµelile noastre, ne-a adus la viaøå împreunå cu
Cristos (prin har suntem mântuiøi). El ne-a înviat împreunå µi ne-a pus så µedem
împreunå în locurile cereµti, în Cristos Isus, ca så arate în veacurile viitoare nemårginita
bogåøie a harului Såu, în bunåtatea Lui faøå de noi în Cristos Isus“ (Efeseni 2:4-7).
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Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu, aceasta suntem noi aståzi, fiecare în parte;
dar nu aceasta este totul. De la versetul unsprezece încolo apare aspectul corporativ.
În mod individual, noi suntem mântuiøi prin har µi înviaøi. Am primit viaøa, avem
viaøa de înviere µi de înåløare a lui Cristos în noi µi suntem aµezaøi cu Cristos în
locurile cereµti. Aici suntem noi aståzi. Dar, mai mult decât atât, pe noi toøi pe
care ne-a mântuit, ne-a înviat, ne-a înåløat µi ne-a aµezat, El ne-a adunat într-un
singur om nou, adicå în omul care este dupå chipul Fiului preaiubit al lui
Dumnezeu. Au dispårut toate deosebirile påmânteµti. Pråpastia dintre iudei µi
neamuri este cea mai mare pråpastie din omenire, nu numai din punct de vedere
rasial µi religios, ci în orice privinøå; µi totuµi, Dumnezeu i-a adus pe iudei µi pe
neamuri împreunå µi i-a fåcut un singur om în Cristos Isus. Acesta este omul pe
care îl doreµte Dumnezeu. Aceasta a hotårât Dumnezeu în Cristos Isus — un om
nou. Aceasta suntem chemaøi så fim. Aceasta suntem rânduiøi µi destinaøi a fi.

„Unde nu mai este grec µi iudeu, circumcizie µi necircumcizie, barbar, scit, rob,
liber, ci Cristos este totul µi în toøi“ (Coloseni 3:11, Cornilescu 1998).

În afara lui Cristos sunt iudei µi neamuri; dar când iudeii µi neamurile vin
la Cristos, nu mai sunt nici iudei, nici neamuri. În afara lui Cristos este
circumcizie µi necircumcizie; dar când vii la Cristos, nu mai este nici
circumcizie, nici necircumcizie. În afara lui Cristos toøi sunt barbari, ba chiar
mai råu decât barbari, sunt sciøi — „cei mai barbari“ dintre barbari. Dar când
vii la Cristos, nu mai sunt barbari sau civilizaøi. În afara lui Cristos sunt oameni
liberi µi robi; dar când omul liber µi robul vin la Cristos, sunt fraøi. În Cristos nu
mai este nimic decât Cristos — totul µi în toøi. Aceasta suntem chemaøi så fim.
Aceasta este rânduit pentru noi. Ωtii acum ce eµti? Eµti ceea ce eµti?

Un popor al lui Dumnezeu

„Dar voi sunteøi o raså aleaså, o preoøie împåråteascå, o naøiune sfântå, un
popor menit a fi o posesiune, ca så aråtaøi însuµirile deosebite ale Celui ce v-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunatå“ (1 Petru 2:9, NT Darby).

Aµadar, cine sunteøi voi? Nu sunteøi ceea ce spun oamenii, nici ceea ce
spuneøi voi, ci sunteøi ceea ce spune Dumnezeu cå sunteøi. Voi sunteøi o raså
aleaså. Cu vechea raså adamicå s-a terminat la crucea Calvarului. Ea nu poate
fi råscumpåratå; nu poate fi îndreptatå; nu poate fi îmbunåtåøitå; nu poate fi
curåøitå sau refåcutå. Dumnezeu a spus: „Gata cu ea!“ Ωi aµa a fost. Acum voi
sunteøi o raså aleaså, o raså nouå, un început nou, o viaøå nouå, o origine nouå,
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un destin nou. Sunteøi aleµi de Dumnezeu — o raså aleaså. Sunteøi o preoøie
împåråteascå. Nu vi s-a dat viaøå numai pentru a fi o raså aleaså, ci acea viaøå
este datå pentru a sluji. Sunteøi o preoøie împåråteascå. Fiecare este un preot
chemat så slujeascå lui Dumnezeu. Este o preoøie împåråteascå. De ce? Pentru
cå slujiøi nu din obligaøie, ci din dragoste. Aceasta este o caracteristicå
împåråteascå. Sunteøi o naøiune sfântå, o naøiune mai presus de toate naøiunile,
o naøiune sub autoritatea lui Dumnezeu. Cristos este Împåratul nostru, El
domneµte peste noi. Noi suntem o naøiune sfântå, despårøitå de toate naøiunile
lumii. Aceasta a trebuit så fie Israelul, dar a eµuat. Acum Adunarea este acea
naøiune sfântå. Noi suntem un popor menit a fi o posesiune — posesiunea Lui.
Suntem aici pentru El, nu pentru noi înµine. O, fie ca El så aibå µi så gåseascå
în noi bogåøiile slavei moµtenirii Lui în Sfinøi! Aceasta suntem noi.

Ce avem de fåcut? Suntem chemaøi så vestim, så aråtåm însuµirile deosebite
ale Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatå. Noi eram
într-un întuneric total, dar acum El ne-a chemat la lumina Sa minunatå. Nu este
privilegiul nostru de a vesti însuµirile Lui deosebite? Noi suntem aici pentru a-
L înåløa pe El, suntem aici pentru a spune lumii cå El este totul pentru noi.
Aceasta suntem noi. Aceasta sunteøi voi. Sunteøi conµtienøi de lucrul acesta?

Trupul lui Cristos

„Ωi a pus toate sub picioarele Lui µi L-a dat Cap peste toate Adunårii, care este
Trupul Såu, plinåtatea Celui care umple totul în toøi“ (Efeseni 1:22-23, Cornilescu
1998).

Noi suntem chemaøi så fim Trupul lui Cristos. Într-o zi Fiul lui Dumnezeu a
venit în lumea aceasta ca om. A luat un trup de carne. Trupul Lui nu a fost carne
påcåtoaså, ci a fost asemånåtor cårnii påcåtoase. În acel trup El i-a învåøat pe
oameni µi a fåcut multe lucruri. A oferit acel trup — fårå påcat µi pur — lui
Dumnezeu, ca jertfå pentru påcatele noastre. Dupå ce a înviat din morøi, s-a înåløat
la cer, iar în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a coborât pe påmânt. Capul nostru
glorios, înåløat — Cristos — Ωi-a format un Trup corporativ pe påmânt, pentru
Sine, µi în acel Trup El continuå så lucreze µi så îi înveøe pe oameni µi în ziua de
aståzi. Noi suntem Trupul lui Cristos, plinåtatea Celui care umple totul în toøi. Ce
privilegiu! Toatå plinåtatea dumnezeirii locuieµte trupeµte în Cristos, µi voi sunteøi
împliniøi în El. Adunarea devine plinåtatea lui Cristos, iar Cristos este plinåtatea
lui Dumnezeu. Ce privilegiu este acesta, dar µi ce responsabilitate! Acel Trup
trebuie så arate natura Lui; acel Trup trebuie så facå lucrarea Lui; acel Trup
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trebuie så transmitå altora învåøåtura Lui; acel Trup trebuie så-L glorifice pe El.
Ce responsabilitate!

Noi suntem Trupul lui Cristos, un om nou. Toate deosebirile s-au dus. În Adunare
nu este nici alb, nici negru, nici asiatic, nici piele roµie. În Adunare nu este nici
chinez, nici american, nici irlandez, [nici român, nici maghiar, nici rom, (Nota
redactorului)],nici iudeu. În Adunare nu este nici licenøiat, nici analfabet, nici pa-
tron, nici angajat. În Adunare toøi sunt una în Cristos, alcåtuind un singur om nou.

Locaµul lui Dumnezeu

Nu mai suntem stråini µi oaspeøi, ci cetåøeni împreunå cu sfinøii. Aparøinem
aceleiaµi øåri. Cetåøenia noastrå este în ceruri. Aceasta vorbeµte despre modul
în care trebuie så ne primim unii pe aløii µi så avem pårtåµie unii cu aløii; aceasta
vorbeµte despre Casa lui Dumnezeu. Noi aparøinem unei familii. Dumnezeu
este Tatål nostru; Domnul nostru este Fratele nostru mai mare, iar noi suntem
fraøi µi surori. Suntem Casa lui Dumnezeu, zidiøi împreunå pentru a fi un locaµ
sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea så locuiascå în mijlocul poporului Såu.
Gândiøi-vå la aceasta! Noi suntem locaµul lui Dumnezeu. Suntem Casa Lui. Vå
simøiøi voi ca acaså? Se simte Dumnezeu ca acaså?

O familie

În 1 Ioan ni se spune cå cei care cred în Domnul Isus aparøin unei familii.
În acea familie sunt copii mici, prunci în Cristos; sunt tineri, vorbind din punct
de vedere spiritual; µi sunt taøi, cei mai maturi în Domnul; dar este o singurå
familie. Nu ne putem aµtepta ca Adunarea så fie alcåtuitå doar din oameni cu
pårul alb, aceasta se potriveµte unei case de båtrâni. Ce plåcere se poate gåsi în
ea? Nu ne putem aµtepta ca Adunarea så fie alcåtuitå în întregime din tineri, ca
marinarii. Nu ne putem aµtepta ca Adunarea så fie ca o grådiniøå plinå cu copii,
øipând care mai de care. Dar, slavå Domnului, avem copii mici, avem tineri,
avem taøi µi suntem o singurå familie. Legea familiei este dragostea. Apostolul
Ioan este numit apostolul dragostei. „Copilaµilor, så vå iubiøi unii pe aløii!“

Mireasa lui Cristos

Apoi, desigur, atât în Evanghelia lui, cât µi în Apocalipsa Ioan ne spune cå
Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu, întrucât El a murit pentru noi. Noi
suntem råscumpåraøi pentru a deveni mireasa Lui. Într-o zi se va auzi strigåtul:
„Iatå Mirele!“ Så ne ridicåm µi så ieµim în întâmpinarea Mirelui nostru.
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Nu eu, ci harul Lui

Aceasta suntem noi. Nu este vorba de ce spun oamenii. Så spunå ei ce vor,
nu fiøi tulburaøi de ei. Nu este vorba nici de ce credem noi cå suntem. Ne înµelåm
dacå aµa gândim. Så ståm înså înaintea Domnului în lumina Lui µi så låsåm ca
aceastå luminå så stråluceascå asupra noastrå ca så putem vedea ce suntem
rânduiøi a fi µi ce ne-a fåcut Cristos så fim. Apostolul Pavel a spus: Sunt ce sunt
prin harul lui Dumnezeu. Muncesc mai mult decât oricare altul, dar nu eu, ci
harul, harul Lui (vezi 1 Corinteni 15:10).

Nu pretindem cå suntem pe de-antregul ceea ce suntem rânduiøi a fi —
departe de noi gândul acesta. Ne pocåim în praf µi cenuµå, pentru cå nu suntem
ceea ce ar trebui så fim. Dorinøa noastrå este de a fi ceea ce El ne vrea så fim.
Aceasta este dorinøa noastrå sincerå. Dacå aceasta este ceea ce Domnul a fåcut
pentru noi, dacå la aceasta ne-a chemat El, cum am putea fi altceva? Orice este
mai puøin decât aceasta întristeazå inima Domnului nostru µi nici pe noi nu ne
satisface. Dumnezeu ne-a aråtat foarte clar care este planul Lui, în Cristos Isus,
cu privire la noi µi l-a fåcut µi realizabil prin El. Atunci cum så fim altfel decât
cum ne vrea El? Noi nu putem, dar harul lui Dumnezeu este îndeajuns. De
aceea putem spune: „Suntem ceea ce suntem prin harul lui Dumnezeu“. Så
spunem aceasta cu umilinøå µi cu un duh de pocåinøå, µtiind cå de atâtea ori nu
L-am cinstit pe El. Dar, muløumiri fie aduse lui Dumnezeu, El nu îµi schimbå
niciodatå scopul. Sfatul Lui råmâne în picioare; puterea Lui este prezentå; harul
Lui este îndeajuns. Så privim la El µi så låsåm ca harul Lui så facå din noi ceea
ce trebuie så fim.

Så ne rugåm:

Iubite Tatå ceresc, nu înøelegem de ce ai alcåtuit în Fiul Tåu preaiubit un
asemenea plan pentru om. Nu înøelegem, dar µtim cå Fiul Tåu a venit µi a
împlinit ceea ce era nevoie så fie fåcut. Tatål nostru, nu µtim de ce, dintre toøi
oamenii, Tu ne-ai chemat pe noi, ne-ai rânduit så fim ceea ce Tu ai hotårât så
fie omul.

Doamne, ne pocåim în sac µi cenuµå. Tu ne cunoµti. Noi suntem legaøi de
Tine; vrem så fim ceea ce Tu ne-ai chemat så fim, nici mai mult, nici mai puøin.
O, Doamne, nådåjduim ca harul Tåu så realizeze aceasta în noi, ca så putem
vesti însuµirile Tale minunate. Îøi cerem aceasta în Numele Domnului nostru
Isus µi pentru slava Ta. Amin.
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Capitolul 2

De ce ne adunåm astfel?

Doamne, Tu eµti aici. Tu ne auzi strigåtul. Tu cunoµti dorinøa inimii noastre.
Doamne, avem nevoie de Tine. Få ca aceastå zi så fie o zi în care Numele Tåu
så fie înåløat în mijlocul poporului Tåu. Îøi cerem aceasta în Numele Tåu scump.
Amin.

„Trimiµii erau din partea Fariseilor. Ei i-au mai pus urmåtoarea întrebare:
«Atunci de ce botezi, dacå nu eµti Cristosul, nici Ilie, nici prorocul?» Drept råspuns
Ioan le-a zis: «Eu botez cu apå; dar în mijlocul vostru este Unul pe care voi nu-L
cunoaµteøi. El este Acela care vine dupå mine — µi care este înaintea mea; eu nu
sunt vrednic så-I dezleg cureaua încåløåmintelor.» Aceste lucruri s-au petrecut în
Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan“ (Ioan 1:24-28)

Prima întrebare pe care preoøii µi leviøii i-au pus-o lui Ioan a fost: „Cine
eµti tu?“ Slavå Domnului, Ioan µtia cine nu era. Cred cå este foarte important
så µtim cine nu suntem. Dar, de asemenea, slavå Domnului cå el a µtiut exact µi
cine era, µi aceasta nu din cauza a ceea ce credeau oamenii despre el, nici din
cauza a ceea ce credea el cå era, ci din cauza a ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu
i-a spus cå este, prin revelaøie. Astfel, el a spus: „Eu nu sunt Cristosul; nu sunt
Ilie, nu sunt prorocul. Eu sunt un glas în pustie, cum zice Scriptura.“

Atunci preoøii µi leviøii, reprezentanøii ierarhiei iudaice, l-au întrebat: „Dacå
nu eµti Cristosul, dacå nu eµti Ilie, dacå nu eµti prorocul, de ce botezi? Cu ce drept
botezi? Cine îøi då autoritatea så faci aceasta?“ Aceasta a fost a doua întrebare.

Din câte µtim noi, poporul iudeu nu practica botezul. În mod simbolic ei au
fost botezaøi pentru Moise în nor µi în mare (vezi 1 Corinteni 10:1-2). De aceea,
ei se considerau un neam botezat, un neam curat. Nu aveau nevoie så fie botezaøi
din nou. Este adevårat, înainte de a sluji la cort, preoøii trebuiau så fie spålaøi µi
unµi (vezi Levitic 8). Este, de asemenea, adevårat cå atunci când un lepros,
care era un proscris, era curåøit, trebuia så fie spålat înainte de a fi primit în
tabårå. Ωi la fel de adevårat este cå oricine ajungea întinat trebuia curåøit cu apa
de curåøire (potrivit cu Numeri 19); dacå nu era curåøit cu acea apå de curåøire
µi nu se spåla dupå aceea, era necurat.
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Cunoaµtem câteva cazuri în Vechiul Testament când oamenii s-au spålat.
Dupå ce i-a murit fiul ca urmare a disciplinei lui Dumnezeu, David s-a sculat
de la påmânt, s-a spålat µi a mers la templu pentru a se închina Domnului. El a
trebuit så se spele înainte de a se închina Domnului. Astfel, în Psalmul 51:7 el
a spus: „Curåøeµte-må cu isop µi voi fi curat, spalå-må µi voi fi mai alb decât
zåpada“. Un alt caz este cel al lui Naaman. Prorocul i-a spus så meargå la râul
Iordan, så se spele de µapte ori µi carnea lui va deveni ca a unui copil.

Aµadar, în Vechiul Testament poporul iudeu nu a practicat botezul în
accepøiunea acestui cuvânt. Numai când cineva dintre neamuri se convertea la
iudaism, trebuia så fie botezat în apå. Aceea era o cerinøå cu privire la neamuri,
care nu era valabilå pentru iudei, deoarece ei se considerau un popor curat. De
aceea, când Ioan Botezåtorul a vestit pocåinøa µi botezul în apå (care reprezenta
pocåinøa), ei au fost surprinµi. Fariseii µi cårturarii au refuzat så fie botezaøi de
Ioan, pentru cå ei considerau cå nu aveau nevoie så fie botezaøi: „Poate påcåtoµii,
vameµii trebuie botezaøi, nicidecum noi, fariseii cei drepøi“. Astfel, ei au respins
botezul lui Ioan. Ei nu numai cå l-au interogat pe Ioan, dar au µi pus sub semnul
întrebårii lucrarea lui: Cum îndråzneµti tu så botezi? Dacå ar veni Cristosul sau
måcar înainte-mergåtorul Lui, Ilie, sau prorocul despre care a vorbit Moise,
poate ei ar avea dreptul så ne pretindå un asemenea lucru. Dar cine eµti tu?
Cum îndråzneµti tu så îi botezi pe oameni? Nu ai nici un drept så faci asta. Noi
suntem un popor curat.

Ioan le-a råspuns în mod clar µi cu umilinøå: „Eu vå botez cu apå. Nu, nu
sunteøi curaøi; aveøi nevoie så vå pocåiøi, cåci Împåråøia cerurilor este aproape.
Botezul meu înså este numai o pregåtire. Este Unul în mijlocul vostru, pe care
voi nu-L cunoaµteøi; El vå va boteza în Duhul Sfânt µi cu foc. El are lopata în
mânå µi va despårøi pleava de grâu. Va duce grâul în hambar, iar pleava o va
arde într-un foc ce nu se va stinge. Acesta este scopul final. Botezul meu cu apå
este doar o pregåtire, dar este o pregåtire necesarå. Dumnezeu îl cere, ca pe o
dreptate pentru acest timp, dar nu el este scopul, ci este abia începutul. Nevoia
voastrå realå este de a fi botezaøi în Duhul Sfânt — altfel, veøi fi arµi în foc.“

El a mårturisit cå era Unul în mijlocul lor pe care ei nu-L cunoµteau. Omul
acela era atât de måreø, încât Ioan a spus: „Eu nu sunt vrednic nici måcar så-I
dezleg cureaua încåløåmintei“. Ωtim cå în acele zile oamenii purtau sandale, nu
pantofi, cum purtåm noi. Când mergeai în vizitå la cineva, de obicei o fetiøå
roabå ståtea la uµå pentru a dezlega curelele sandalelor tale. Acea lucrare a
sclavei era cea mai umilå µi înjositoare slujbå. Iatå-l pe Ioan, cel mai mare
dintre proroci, prorocul Celui preaînalt, înainte-mergåtorul lui Mesia, spunând
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cu adâncå umilinøå: „Eu nu sunt nimic; sunt mai prejos decât o fetiøå roabå.
Acest Om care vine dupå mine este atât de mare, încât eu nu sunt vrednic så
dezleg curelele sandalelor Lui.“ Cum L-a înåløat el pe Cristos!

Botezaøi într-un singur Trup

Domnul Isus vine så ne boteze în Duhul Sfânt. În ziua de Rusalii, Duhul
Sfânt a coborât µi cei 120 de credincioµi aflaøi în acea odaie de sus din Ierusalim
au fost botezaøi într-un singur Duh, într-un singur Trup. Botezul lui Ioan a fost
un botez al pocåinøei, menit så pregåteascå Domnului calea, dar adevåratul
Botezåtor este Domnul nostru înviat. Pe aceia pe care i-a råscumpårat, El îi
boteazå în Duhul Sfânt, iar rezultatul este cå noi devenim un singur Trup —
Trupul lui Cristos.

În 1 Corinteni 12 se spune cå, printr-un singur Duh, noi am fost botezaøi
într-un singur Trup. Când suntem mântuiøi prin credinøa în Domnul Isus, suntem
regeneraøi în mod individual, personal, de cåtre Duhul Sfânt, iar El vine în
duhul nostru regenerat µi locuieµte acolo. Deci fiecare credincios este regenerat
prin puterea Duhului Sfânt. Duhul lui mort este adus la viaøå µi apoi Duhul
Sfânt, Dumnezeu Însuµi, vine µi locuieµte în duhul înnoit al credinciosului.
Aceasta este experienøa fiecårui credincios. Dar µtii tu cå atunci când ai crezut
în Domnul Isus, când ai fost regenerat prin Duhul lui Dumnezeu, când Duhul
Sfânt a venit så locuiascå în duhul tåu, atunci ai fost botezat, prin acelaµi Duh,
într-un singur Trup — Trupul lui Cristos? Rusaliile au fost un fapt istoric,
Rusaliile au avut loc o datå pentru totdeauna, Rusaliile nu se pot repeta, nu se
repetå. Acei 120 de oameni au fost botezaøi printr-un singur Duh într-un singur
Trup. De atunci începând, chiar în momentul în care crede în Domnul Isus,
fiecare credincios este botezat prin acelaµi Duh într-un singur Trup. Aceasta
este semnificaøia botezului în Duhul Sfânt.

Când ai crezut în Domnul Isus, s-a întâmplat ceva. Înainte, Dumnezeu era
la miliarde µi miliarde de kilometri depårtare de tine. Poate ai crezut cå
Dumnezeu existå, dar nu era nici o comuniune între tine µi El. Dupå ce ai
crezut în Domnul Isus, ai strigat imediat: „Ava, Tatå!“ Îl cunoµti pe El, deoarece
ai primit viaøa Lui. Duhul tåu a fost adus la viaøå, a ajuns în comuniune cu
Dumnezeu. Acest lucru este adevårat pentru fiecare credincios: „Ava, Tatå!“
Dacå nu eµti credincios, eµti doar un creµtin cu numele. Poøi så te rogi µi så spui
„Tatå, Dumnezeule“, dar aceasta sunå ca µi când te-ai adresa socrului tåu.

În acelaµi timp, dupå ce ai fost mântuit, dacå te întâlneµti cu cineva pe care
nu-l cunoµteai înainte µi afli cå el este un copil al lui Dumnezeu, imediat
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descoperi cå existå între tine µi el o legåturå care este mai puternicå chiar decât
cea dintre tine µi fraøii µi surorile tale trupeµti. Tu îi aparøii lui, iar el îøi aparøine
øie, deoarece aøi fost botezaøi prin Duhul Sfânt într-un singur Trup. Aceasta a
fåcut Domnul Isus pentru noi. El ne-a botezat într-un singur Trup, un singur
popor, un singur neam. La polul opus este faptul cå, dacå Îl respingi pe El ca
Mântuitor µi Råscumpåråtor al tåu, într-o zi vei fi aruncat în acel foc ce nu se
stinge. Slavå Domnului, noi îi aparøinem Lui. Slavå Domnului, suntem un singur
Trup, un singur popor, un singur neam pentru Dumnezeu.

Justificarea strângerii practicate de poporul lui Dumnezeu

Ioan a fost luat la întrebåri de preoøi µi leviøi, cei care reprezentau datinile,
tradiøia, sistemul religios de atunci, dar µtiaøi cå, de atunci încoace, aceleaµi
întrebåri s-au pus în decursul istoriei bisericii? Poate lumea nu µtie cum så
punå acele întrebåri poporului lui Dumnezeu, dar cu siguranøå cå lumea
religioaså µtie: De ce faceøi cutare sau cutare lucru? De ce practicaøi botezul
credincioµilor? De ce frângeøi pâinea împreunå? De ce vå strângeøi în Numele
Domnului Isus? De ce nu vå alåturaøi curentului general al creµtinåtåøii? De ce
nu vå adunaøi cu biserica catolicå? De ce nu vå adunaøi cu denominaøiunile
protestante? De ce trebuie så faceøi voi cutare sau cutare lucru altfel decât ceilaløi
oameni? Pe ce temei faceøi asta? Cu ce drept faceøi asta? Cine vå då autoritatea
så procedaøi astfel? Vå adunaøi astfel din cauzå cå nu aøi fost muløumiøi cu locul
unde aøi fost înainte? Sau din cauzå cå vå place så fiøi în compania celor care au
acelaµi temperament ca µi voi µi care sunt atraµi de aceeaµi formå de închinare?
Sau din cauzå cå v-aøi nåscut într-o astfel de strângere µi numai asta µtiøi? Ωtiøi
voi oare de ce vå strângeøi în modul în care vå strângeøi?

Care este justificarea voastrå? Cred cå trebuie så fim clari în privinøa acestui
lucru. Vreøi så fiøi altfel doar de dragul deosebirii? De ce sunteøi aµa de diferiøi
de creµtinåtatea tradiøionalå? Doar ca o reacøie la aceasta sau alegerea voastrå
are o motivaøie mult mai adâncå? Care este justificarea voastrå pentru modul
în care vå strângeøi? Trebuie så spunem cå singura justificare pentru orice
strângere a poporului lui Dumnezeu, în orice fel, sub orice formå, trebuie så-µi
aibå originea în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este vorba de ceea ce spun oamenii,
nici de ceea ce vå place vouå, ci de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ωi,
mai mult decât atât, aceasta trebuie så vinå prin revelaøie de sus.
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Cuvântul lui Dumnezeu — îndreptar pentru viaøa corporativå

Eu cred cå noi suntem convinµi cu toøii cå Cuvântul lui Dumnezeu este
lumina cålåuzitoare pentru viaøa noastrå creµtinå. Dacå vrem så umblåm cu
Domnul, dacå vrem så creµtem în Cristos, trebuie så mergem înapoi la Cuvântul
lui Dumnezeu µi så gåsim acolo cålåuzirea necesarå. Cum am putea creµte din
punct de vedere spiritual fårå Cuvântul lui Dumnezeu? Am bâjbâi în întuneric.
Cum så µtim dacå creµtem aµa cum trebuie, în mod normal? Fårå Cuvântul lui
Dumnezeu, ar råmâne în sarcina noastrå så-L experimentåm pe Dumnezeu aµa
cum putem. Este drept, El se coboarå la noi µi ni se dåruieµte pe Sine, dar, din
cauza µubrezeniei, a slåbiciunii, a neµtiinøei, a lipsei noastre de luminå, dacå
am tråi doar dupå experienøa noastrå personalå, am sfârµi în necaz. Slavå
Domnului, avem Cuvântul lui Dumnezeu µi acesta este luminå pe cårarea
noastrå. Prin Cuvântul lui Dumnezeu µtim cum så umblåm pe urmele Lui, dar
nu µtim cå acelaµi Cuvânt al lui Dumnezeu ne oferå cålåuzire µi în privinøa
vieøii noastre corporative. Oamenii cred cå Cuvântul lui Dumnezeu le aratå
cum så tråiascå în mod individual înaintea lui Dumnezeu, dar, în ceea ce priveµte
viaøa corporativå, ei îµi închipuie cå Dumnezeu spune: „E la latitudinea voastrå;
faceøi ce credeøi de cuviinøå“. Aceasta gåsim azi în creµtinåtate. Nu existå un
principiu cålåuzitor legat de viaøa corporativå. Fiecare face ce i se pare drept în
propriii ochi.

Dragi fraøi µi surori, noi suntem mântuiøi în mod individual, dar suntem
chemaøi la o viaøå corporativå. Suntem chemaøi într-un singur Trup. Credeøi cå
Domnul nostru nu ne då pricipii cålåuzitoare în Cuvântul Såu privitor la modul
în care så ne adunåm pentru El? Eu cred cå sunt multe învåøåturi µi exemple în
Cuvântul lui Dumnezeu care guverneazå viaøa noastrå corporativå, ca µi viaøa
noastrå personalå. Dar dacå iei Cuvântul lui Dumnezeu ca literå, el omoarå;
trebuie revelat ca så fie viu pentru tine. Nu îndråzneµti så te joci cu propria ta
viaøå spiritualå, dar câøi nu se joacå de-a biserica aståzi?! Citim în Cuvânt cå
într-o adunare trebuie så existe båtrâni µi diaconi. Astfel, oamenii spun: „Så
avem o bisericå nou-testamentalå! Vom alege dintre noi pe unii care så fie
båtrâni µi pe aløii care så fie diaconi µi vom låsa µi câøiva care så reprezinte
credincioµii de rând. Astfel avem biserica“. Vå vine så râdeøi de aµa ceva? Dar
aceasta se întâmplå printre copiii lui Dumnezeu. Dacå sistemul romano-catolic
nu este bun, dacå cel protestant nu ne satisface, så urmåm modelul nou-
testamental cu båtrâni, diaconi µi restul credincioµilor; în felul acesta vom avea
totul. Muløi au încercat. Aceasta a funcøionat câteva luni, apoi s-a destråmat.
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Este adevårat, Cuvântul lui Dumnezeu spune cå în adunare sunt båtrâni, sunt
diaconi, dar dacå iei doar litera, ea omoarå. Totul trebuie fåcut în Duhul.

Sinagoga — un substituent al închinårii în templu

În timp ce cugetam, mi-au venit în minte templul µi sinagogile. Pe munte,
Dumnezeu a aråtat lui Moise cortul întâlnirii. Noi obiµnuim så asociem muntele
Sinai numai cu dezvåluirea legii, dar, în realitate, sunt doar câteva capitole în
Exod privitoare la lege. Mai multe sunt capitolele despre cort, deoarece
Dumnezeu avea pe inimå cortul, nu legea. Legea este doar o pregåtire; cortul
este scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a descoperit lui Moise cortul în cele
mai mici detalii. El i-a spus: „Ai grijå så faci totul dupå modelul de pe munte“.
Moise era un om învåøat. El învåøase tot ceea ce îi putea oferi Egiptul, iar
Egiptul era renumit pentru arhitectura lui. Deci Moise trebuie så fi fost un
mare arhitect. Pentru el, så zideascå un cort ar fi fost o nimica toatå; el ar fi
putut zidi o întreagå împåråøie. Dar Dumnezeu i-a spus: „Så faci totul conform
celor aråtate de Mine.“ În aceasta a constat credincioµia lui Moise: a fåcut totul
în conformitate cu ceea ce îi spusese Dumnezeu, nu a adåugat nimic de la el.

M-am gândit apoi la sinagogi. În timpul robiei babiloniene templul a fost
distrus. Copiii lui Israel erau împråµtiaøi, erau în robie, µi voiau så se închine
lui Dumnezeu, dar nu mai era templu. Iudeii erau un popor inteligent, astfel cå
au inventat un sistem foarte ingenios numit sinagogi. Dacå voiai så te închini
lui Dumnezeu, dar nu aveai în apropiere un templu, nu era nici o problemå.
Gåseai zece oameni care îµi puteau permite så-µi rezerve ceva timp pentru
Dumnezeu µi organizai o sinagogå. Nu era nevoie så cålåtoreµti pânå la
Ierusalim; chiar acolo unde te aflai, pe strada ta, puteai så aduni încå nouå
bårbaøi iudei µi så organizezi o sinagogå. În sinagogå puteai så citeµti Cuvântul
lui Dumnezeu, puteai så te rogi, puteai så cânøi cântåri, puteai så ai nestingherit
pårtåµie cu aløii. Puteai face orice, cu excepøia aducerii de jertfe. Foarte repede
au apårut sinagogi peste tot. Dacå cineva nu era muløumit cu cei dintr-o sinagogå,
aduna alte nouå persoane, care îi conveneau, µi forma o nouå sinagogå. Dacå
mie nu-mi plåcea modul în care vå închinaøi voi, må adunam cu aløii al cåror
temperament se asemåna cu al meu µi fåceam o altå sinagogå µi astfel ne simøeam
foarte bine. Erau µi sinagogi pe bazå de asociaøii profesionale sau poziøie socialå;
mecanicii puteau så aibå sinagoga lor; dulgherii aveau o sinagogå a lor; cei
bogaøi aveau o sinagogå a lor; oficialitåøile aveau o sinagogå a lor. Puteai så
faci ce-øi plåcea. Era ceva foarte comod, avantajos µi, pe deasupra a toate, te
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închinai lui Dumnezeu. Nu era nici o îngrådire. În felul acesta, foarte repede
sinagogile au devenit substituente ale templului. Nu mai era nevoie de templu.
Nu este deci de mirare cå majoritatea celor aflaøi în robie nu s-au mai întors la
Ierusalim. „Ce rost mai are templul, fie el modalitatea descoperitå de Dumnezeu
pentru închinare corporativå? Ce nevoie mai avem de el? Avem sinagogile
noastre µi ne simøim foarte bine aici.“

Modelul pentru Adunare: Cristos

Ce aveøi voi aståzi? O sinagogå sau templul lui Dumnezeu? Adunarea este
locaµul sfânt al lui Dumnezeu. Credeøi cå El laså în seama voastrå så decideøi
ce så faceøi cu Adunarea? Nu credeøi cå El ne-a dat un model? Care este înså
acest model? Câøiva båtrâni, câøiva diaconi, câøiva sfinøi, câteva rugåciuni?
Nu. Este adevårat cå în Noul Testament ni se dau învåøåturi µi exemple, dar,
reøineøi, cortul lui Moise a fost construit dupå modelul din cer. Care este acel
model? Este acelaµi model µi pentru Adunare. Nu înseamnå învåøåturi, doc-
trine, detalii; el este o Persoanå — Cristos. Studiind Noul Testament, dacå veøi
primi revelaøie din Cuvântul lui Dumnezeu, veøi descoperi cå Cristos este
modelul pentru Adunare. Este un singur Trup cu multe mådulare; multe
mådulare, dar un singur Trup; la fel este µi Cristos (vezi 1 Corinteni 12:12).
Care este modelul Adunårii? Cristos.

În ziua de Rusalii Duhul Sfânt s-a coborât µi 120 de credincioµi au fost
botezaøi într-un singur Trup. Tot în acea zi au mai fost adåugate încå 3000 de
suflete µi ni se spune cå ei cu toøii perseverau, ståruiau, erau angrenaøi în
învåøåtura µi în pårtåµia apostolilor, în frângerea pâinii µi în rugåciuni (vezi
Fapte 2:42).

Când Domnul Isus a fost pe påmânt, a spus: „Pe aceastå stâncå voi zidi
Adunarea Mea µi porøile Locuinøei morøilor nu o vor birui“. El nu ne-a spus
cum urma så-Ωi zideascå Adunarea Lui, ci ne-a spus doar cå El va zidi Adunarea
Lui pe aceastå stâncå, adicå pe Sine Însuµi, µi cå porøile Locuinøei morøilor nu
o vor birui.

Apoi, în Matei 18:20 El a mai spus: „Acolo unde sunt doi sau trei adunaøi
în Numele Meu, sunt µi Eu în mijlocul lor“. Dar cum se vor aduna acei doi sau
trei? Apostolii nu au primit nici o instrucøiune de la Domnul, nici înainte de
moartea Lui, nici dupå învierea Lui. Domnul nu le-a dat instrucøiuni apostolilor
cum så zideascå Adunarea, cum så se adune poporul lui Dumnezeu, cum så se
strângå împreunå. Nu a fost nici o instrucøiune. Domnul a spus: „Adunaøi-vå!“
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Asta e tot! Îi vedem aici pe cei 3120 de credincioµi adunaøi împreunå. Ei ståruiau
în învåøåtura µi pårtåµia apostolilor, în frângerea pâinii µi în rugåciune. Erau
adunaøi împreunå într-un singur gând. Uneori se strângeau în zona templului,
la pridvorul lui Solomon, deoarece acela era un loc suficient de mare ca så se
poatå aduna. Altådatå se adunau în case µi frângeau pâinea. Se iubeau unii pe
aløii µi nimeni nu spunea: „Acest lucru este al meu“. Împårøeau între ei tot ce
aveau. Nimeni nu le-a dat instrucøiuni, nimeni nu le-a spus ce så facå; totul
decurgea în mod natural — de o naturaleøe spiritualå, de o naturaleøe
supranaturalå. Fårå nici o instrucøiune, fårå reguli µi porunci, fårå programe,
aceµti oameni se adunau împreunå pentru Domnul.

„De ce vå adunaøi în acest mod? Nu vå este suficient templul? Dacå vreøi
så vå adunaøi, mergeøi la templu µi închinaøi-vå lui Dumnezeu.“ Iudaismul avea
un sistem de închinare bine închegat. Fiecare detaliu al vieøii lor corporative
era precizat cu claritate. „Poøi face asta; nu poøi face asta.“ În ziua de sabat
puteai så culegi grâul, dar nu aveai voie så îl treieri, deoarece aceasta însemna
lucrare. Totul se desfåµura lin, totul era bine precizat, bine organizat. Acela era
modul de a se închina împreunå lui Dumnezeu. Fårå îndoialå cå ierarhia
religioaså de atunci i-a întrebat pe acei creµtini: „De ce vå adunaøi în case în loc
så vå adunaøi dupå modelul tradiøional? Este drept cå veniøi la templu pentru a
vå închina µi pentru a vå ruga, dar de ce, cu alte ocazii, vå separaøi µi vå strângeøi
altfel, în pridvorul lui Solomon? De ce vå adunaøi în Numele lui Isus? Nu vå
este suficient Moise?“

Vedem cum, fårå ajutorul omului, a început så aparå un mod de viaøå în
mijlocul poporului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care, la început,
oamenii nu au µtiut cum så-i eticheteze. Cine sunteøi voi? „Aceµtia sunt oamenii
Cåii. Ei au un mod de viaøå care este diferit de modul iudaic.“

Dupå ce am venit în øara aceasta µi m-am întâlnit cu fraøii de aici, m-am
ciocnit adeseori cu ei, deoarece îmi spuneau: „Aceasta nu este calea americanå
de a face lucrurile.“ Eu le råspundeam: „Nu este vorba de calea americanå sau
chinezeascå, ci de calea lui Dumnezeu.“ Aceµtia sunt oamenii Cåii, la modul
corporativ. Ei au un mod de viaøå complet diferit de cel al lumii.

Dacå aruncåm o privire în istoria Adunårii, vedem cå în anul 100 d.C.
Pliniu cel Tânår, guvernatorul Bitiniei µi al Pontului, a primit o scrisoare. Muløi
creµtini au fost aduµi înaintea tribunalului lui pentru a fi judecaøi µi au fost
condamnaøi la moarte. Omul acesta a scris o scrisoare împåratului Traian,
cerându-i sfat în legåturå cu modul în care så se poarte cu aceµti creµtini. Iatå
ce a scris el: „Toatå greµeala µi crima acestor creµtini constå în urmåtorul lucru:
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ei sunt obiµnuiøi ca, într-o zi anume, så se adune înainte de ivirea zorilor µi så
cânte împreunå cântåri lui Cristos, considerat Dumnezeu; se leagå între ei prin
juråmânt så nu såvârµeascå nici o nelegiuire, så nu se facå vinovaøi de furt, de
jaf sau de adulter, så nu-µi calce niciodatå cuvântul, så nu tågåduiascå primirea
unui zålog ce le-a fost încredinøat µi care apoi le era cerut înapoi. Dupå ce fac
aceste lucruri, au obiceiul de a se despårøi µi apoi de a se întâlni din nou împreunå
la o maså inofensivå, la care iau parte cu toøii, într-un mod ordonat.“ Aµa se
adunau ei în anul 100 d.C.

În timpul primelor trei secole au existat numeroase grupuri de creµtini care
nu erau satisfåcuøi, muløumiøi cu caracterul lumesc al adunårii. Ei au dorit så se
întoarcå la învåøåtura Noului Testament. În fiecare secol veøi gåsi muløi creµtini
care au dorit så se întoarcå la simplitatea µi sinceritatea lui Cristos.

Anabaptiµtii

În secolul al µaisprezecelea a avut loc marea Reformå. Muløumim lui
Dumnezeu pentru Reformå, care a aråtat  adevårul justificårii prin credinøå. Ce
veste bunå! Oamenii care fuseserå legaøi prin fricå au fost eliberaøi — justificaøi
prin har, prin sângele Mielului fårå cusur. Luther însuµi a primit mai multå
revelaøie decât a reuµit så punå în practicå. Lui i s-a dat revelaøie despre preoøia
universalå a credincioµilor. I s-a dat revelaøie despre Adunare ca fiind strângerea
laolaltå a sfinøilor, dar el a considerat cå, la acea datå, poporul lui Dumnezeu
era prea ignorant, prea slab pentru a practica ceea ce Domnul îi aråtase lui. Din
nefericire, pentru ca Reforma så aibå succes, el a acceptat ajutorul puterii lumii.

În timpul Reformei µi dupå ea au existat muløi oameni care nu erau muløumiøi
cu Reforma. Ei Îl låudau pe Domnul pentru justificarea prin credinøå µi pentru
Biblia ce devenise accesibilå tuturor, dar considerau cå Reforma nu a mers
suficient de departe. Aceµti oameni se numeau anabaptiµti. Istoria anabaptiµtilor
a fost descoperitå nu de mult, deoarece ea a fost îngropatå în istoria oficialå a
bisericii. Ei erau socotiøi eretici; au fost persecutaøi, arµi, înecaøi, omorâøi. Erau
numiøi anabaptiµti întrucât se botezau din nou, nu credeau în botezul copiilor.
Ei considerau cå numai aceia care credeau în Domnul Isus puteau fi botezaøi.
Au fost înså întåriøi în suferinøele lor. Au avut de îndurat persecuøii nu numai
din partea romano-catolicilor, ci µi din partea protestanøilor, a reformaøilor.
Puterea lor de a suferi nu provenea din faptul cå erau botezaøi, ci din faptul cå
aveau acea comuniune intimå cu Råscumpåråtorul lor. Nu låsau ca nimeni µi
nimic — nici o formå religioaså, nici un om — så se interpunå între ei µi sufletele
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lor. Priveau Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind voia suficientå, descoperitå a lui
Dumnezeu µi credeau cå Dumnezeu îi poate face în stare så-l punå în practicå.
Datoritå comuniunii lor cu Dumnezeu, ei înøelegeau µi pårtåµia cu sfinøii.
Începuturile lor au fost diferite de la un grup la altul; aveau istorii diferite,
adunårile lor erau diferite în funcøie de caracterul oamenilor care erau în ele.
Existau deosebiri în multe lucruri, dar aveau o bazå comunå. Ei doreau så se
întoarcå la simplitatea lui Cristos. Pentru ei, adunarea însemna strângerea laolaltå
a celor credincioµi, sub cålåuzirea Duhului Sfânt; erau separaøi de lume prin
învåøåtura curatå a lui Cristos, uniøi prin dragostea divinå µi aduceau din inimå
jertfe spirituale Domnului.


