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Cine suntem noi?
(Partea a doua)

Viziunea noastrå cu privire la strângerile poporului lui
Dumnezeu
De ce ne strângem în acest mod? Din cauzå cå nu suntem satisfåcuøi cu
locul unde obiµnuiam så ne închinåm? Existå vreo motivaøie pozitivå, vreo
viziune care så ne determine så ne strângem în modul în care o facem aståzi?
Dacå nu existå, atunci adunarea noastrå laolaltå nu are nici o justificare. De ce
så påråsim sistemul romano-catolic? De ce så påråsim denominaøiunile
protestante? Noi credem într-un singur Trup al lui Cristos. „Atunci de ce vå
strângeøi separat? Cauzaøi dezbinåri!“ Vå daøi seama cå noi nu avem nici o
justificare de a ne aduna împreunå dacå nu cunoaµtem din Cuvântul lui
Dumnezeu µi prin descoperirea Duhului Sfânt care este gândul lui Dumnezeu
cu privire la felul în care trebuie så ne adunåm?
În decursul secolelor credincioµii nu numai cå au plåtit un preø pentru
credinøa lor în Domnul Isus, dar muløi au plåtit un preø mare pentru a urma
calea Domnului cu privire la Adunare. Dacå existå pentru tine o altå alternativå
decât Cristos, nu Îl cunoµti pe El. În Ioan 6, când Domnul a început så le
descopere ucenicilor Lui cå El este Pâinea vieøii, muløi dintre ei L-au påråsit,
spunând: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate så o sufere?“ Domnul
s-a întors spre Petru µi spre ceilaløi µi i-a întrebat: „Vreøi så plecaøi µi voi?
Simøiøi-vå liberi s-o faceøi!“ Petru a råspuns: „Unde så mergem? Tu ai cuvintele
vieøii. Tu eµti Cristosul. Noi nu avem altå alternativå decât aceea de a Te urma
pe Tine“. Acest lucru este important pentru viaøa noastrå personalå de creµtini.
Dacå nu vei ajunge în punctul în care så vezi cå nu existå altå alternativå pentru
tine decât aceea de a-L urma pe Cristos, viaøa ta creµtinå nu va fi dreaptå.
Tot astfel, muløi oameni ne spun µi nouå: „Nu îmi place modul în care vå
strângeøi voi, o så må duc în altå parte.“ De multe ori, am fost ispitit så-i întreb:
„De ce?“ Dar nu era alternativå, nu era o altå cale. Eu eram capturat de Domnul.
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Aveøi în voi acest sentiment? Muløi fraøi µi surori au prea multe alternative. Ai
µi tu altå alternativå decât cea pe care øi-a aråtat-o Domnul?
Domnul a spus: „Dacå Må iubiøi, veøi påzi poruncile Mele“. Existå porunci
privitoare la modul în care trebuie så ne adunåm? Noi spunem: „Te iubim,
Doamne“, dar påzim noi poruncile Lui? Eu cred cå este o chestiune de viaøå µi
moarte aceea de a µtii clar de ce ne adunåm în felul acesta.

Cristos — Capul Adunårii
Noi ne adunåm în acest mod deoarece credem cå Cristos este Capul
Adunårii. Cristos nu este doar Capul oricårui bårbat (vezi 1 Corinteni 11:3), ci
este µi Capul Adunårii, care este Trupul Lui, plinåtatea Celui care umple totul
în toøi (vezi Efeseni 1:22-23).
Ce se întâmplå dacå nu Îi dai voie lui Cristos så fie Capul tåu? Observi
nebunia, imposibilitatea de a fi creµtin µi de a nu-I da voie lui Cristos så fie
Capul tåu? Cum poøi så creµti din punct de vedere spiritual dacå nu te øii strâns
de Cristos, Capul tåu personal? Ωi totuµi, când e vorba de viaøa corporativå, nu
acordåm mare importanøå faptului cå Cristos este Capul Adunårii. Vrem ca El
så fie Cap al vieøii noastre personale, dar, în ceea ce priveµte viaøa de Adunare,
noi vrem så fim cap; nu Îi dåm voie Lui så fie Cap.
Care este înøelesul expresiei: „Unde doi sau trei sunt adunaøi în Numele
Meu?“ „Adunaøi în Numele Lui“ înseamnå a lua Numele Lui asupra noastrå.
Noi Îi aparøinem Lui. Numele Lui este suficient pentru noi. În creµtinåtatea de
aståzi Numele Lui nu mai este îndeajuns; trebuie så fim numiøi dupå alt nume;
trebuie så ne adunåm împreunå în alte nume decât cel al lui Cristos. Fåcând
astfel, nu ne situåm sub autoritatea Lui. Numele Lui reprezintå prezenøa Lui,
autoritatea Lui.
În viaøa corporativå ne øinem noi strâns de Cap µi Îi dåm Lui voie så fie
Cap peste toate lucrurile? El este Cel care decide, îndrumå, guverneazå? Noi
renunøåm la propriile noastre påreri; renunøåm la preferinøele noastre, la ceea
ce ne place sau nu ne place, ne lepådåm de noi înµine µi Îl låsåm pe El så fie
Capul Adunårii. De aceea ne adunåm împreunå. În multe grupåri omul a devenit
capul µi hotårârile se iau de comitete. Cristos este Cap doar cu numele, nu µi în
realitate. Aµa stând lucrurile, dorinøa noastrå este de a ne întoarce la Cristos, de
a-L lua pe El drept Cap al nostru. De aceea ne adunåm. Dacå tot omul este
capul, nu avem nici un motiv så ne adunåm. Noi credem în faptul cå Cristos
este Cap µi aceasta este explicaøia cå ne adunåm în felul acesta, deµi ne costå
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foarte mult. Ne costå însåµi viaøa noastrå, ca nu cumva så Îi ståm Lui în cale.

Unitatea Trupului lui Cristos
În al doilea rând, noi ne adunåm în felul acesta deoarece credem în unitatea
Trupului lui Cristos. Este un singur Cap µi este un singur Trup. Noi suntem
chemaøi într-un singur Trup. Ne doare, plângem când vedem dezbinårile care
existå între copiii lui Dumnezeu. Noi vrem så ne întoarcem la terenul simplu al
unitåøii Trupului lui Cristos. Oamenii pot så spunå: „Voi vå separaøi; cauzaøi
despårøiri.“ S-ar putea ca, privite din afarå, lucrurile så se vadå în felul acesta,
dar Dumnezeu ne cunoaµte inimile. Noi ieµim din partide pentru a ne întoarcem
la unitate. Aceasta facem noi. Aµadar, pe de o parte, noi ne øinem strâns de
Cap; pe de altå parte, ne deschidem inimile µi braøele faøå de toøi fraøii µi surorile
din întreaga lume. Indiferent din ce mediu provii, ce învåøåturå aparte ai, ce
experienøe ai, dacå eµti al Domnului, ne aparøii µi nouå, iar noi îøi aparøinem
øie. De aceea ne adunåm noi. Voi puteøi så ne respingeøi, dar noi nu vå putem
respinge, deoarece credem în unitatea Trupului lui Cristos. Un duh sectar este
mai råu decât o sectå. Dumnezeu så ne izbåveascå de duhul sectar. Noi ieµim
dintr-o sectå nu pentru a fi sectari, ci pentru a fi izbåviøi de duhul sectarismului.

Prezenøa Duhului Sfânt
În al treilea rând, noi ne adunåm în acest mod deoarece credem în prezenøa
Duhului Sfânt. Nu avem nici un fel de programe; nu avem reguli sau rânduieli.
S-ar pårea cå „fiecare face ce vrea“, dar nu este aµa. Noi credem în prezenøa
Duhului Sfânt. Muløi oameni se adunå, dar uitå cå Duhul Sfânt este acolo. Ei
sunt cei care întocmesc totul, planificå totul, conduc totul, duc la îndeplinire
totul ca µi cum Duhul Sfânt nu ar fi prezent. Ar fi un haos dacå nu ar exista
reguli µi rânduieli. Este adevårat, dacå Duhul Sfânt nu este prezent, atunci
fiecare poate face ce vrea. Noi înså credem în prezenøa Duhului Sfânt µi dorinøa
noastrå este de a-L cinsti pe El. Ωtim cå atunci când ne adunåm împreunå, El
este prezent µi ne cålåuzeµte. Nådåjduim så nu Îl stingem sau så Îl întriståm, ci
så Îl ascultåm µi så Îl cinstim. „Duhul Sfânt µi noi“ luåm hotårâri, aµa cum
gåsim în Fapte 15. Duhul Sfânt este Cel care îndrumå strângerile noastre, dupå
cum gåsim în 1 Corinteni 14. Existå o ordine µi o frumuseøe a strângerilor.
Duhul Sfânt este Cel care disciplineazå. Noi nu îndråznim så luåm locul Duhului
Sfânt. De aceea ne adunåm în acest mod. Strângerile sunt flexibile, maleabile,
adaptabile. Nu existå vreo formå exterioarå care så fie fixå. Vinul nou trebuie
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pus în burdufuri noi.

Preoøia tuturor credincioµilor
În al patrulea rând, ne adunåm în acest mod deoarece credem în preoøia
universalå a credincioµilor. Noi suntem pietre vii, suntem zidiøi împreunå pentru
a fi un templu sfânt, o preoøie duhovniceascå care så aducå jertfe duhovniceµti
lui Dumnezeu prin Isus Cristos. Nu credem cå trebuie så existe o demarcaøie
între cler µi laici. Învåøåtura µi practica nicolaiøilor este urâtå de Domnul. Noi
credem cå fiecare credincios este un preot. Aceasta a fost intenøia originarå a
lui Dumnezeu cu privire la copiii lui Israel. Dumnezeu i-a chemat dintre celelalte
popoare pentru a fi un neam de preoøi, dar, din påcate, ei s-au descalificat prin
faptul cå s-au închinat la un viøel de aur µi, astfel, numai o familie, o seminøie
a fost aleaså så slujeascå lui Dumnezeu. Din nefericire, acea måsurå de urgenøå
s-a permanentizat; astfel, în iudaism este familia preoøeascå. Dacå trecem la
creµtinåtate, în sistemul catolic sunt preoøi, aµa-numiøii pårinøi. Dupå Reformå,
deµi Luther a avut revelaøia preoøiei universale a credincioµilor, el nu a pus în
practicå aceasta. Deci, în biserica protestantå este sistemul pastorilor. Noi
credem în existenøa påstorilor ca daruri date de Dumnezeu, dar nu credem în
existenøa pastorilor ca sistem.
Dumnezeu a dat Adunårii apostoli, proroci, învåøåtori, påstori µi evangheliµti
pentru desåvârµirea sfinøilor; dar „påstori“ nu este un sistem. Fiecare credincios
este un preot. Dumnezeu a dat fiecåruia dintre noi daruri µi noi trebuie så
funcøionåm împreunå sub autoritatea Marelui nostru Preot, Domnul nostru.
Pânå ce nu toøi credincioµii îµi exercitå preoøia, nu se vede Adunarea.

Un locaµ sfânt al lui Dumnezeu
În al cincilea rând, noi ne adunåm împreunå în acest mod deoarece credem
cå Adunarea este locaµul sfânt al lui Dumnezeu. Acest locaµ trebuie zidit.
Domnul a spus: „Eu voi zidi Adunarea Mea“. Noi credem cå Domnul Isus este
Cel ce zideµte. El ne zideµte pe noi, pietrele vii, într-un mod organic, ca så fim
legaøi aµa cum trebuie unii de aløii, supunându-ne unii altora în frica lui Cristos;
Cristos este piatra din capul unghiului. Noi nu credem cå Adunarea este o
clådire fizicå. Nu credem cå cei credincioµi trebuie så meargå la o clådire fizicå
numitå „bisericå“ pentru a petrece acolo o orå de aµa-numitå închinare, pentru
a se simøi bine µi apoi pentru a-µi lua råmas bun unii de la aløii, fårå înså a fi
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zidiøi împreunå. Fiecare poate fi foarte prietenos µi amabil, deoarece existå o
anumitå depårtare între el µi ceilaløi: „Nu må atinge µi nici eu nu te ating!“ Noi
credem cå Dumnezeu ne-a adus împreunå. Este adevårat, ne cålcåm unii pe
aløii, ne rånim unii pe aløii. Dar învåøåm så ne iubim unii pe aløii, så ne råbdåm
µi så ne suportåm, så fim uniøi într-un mod organic, så trecem prin suferinøe
împreunå, så învåøåm ascultarea µi supunerea împreunå ca El så ne poatå zidi
spre a fi un locaµ sfânt pentru Sine, despårøit de lume, diferit de ceea ce lumea
a cunoscut vreodatå. Rezultatul final al unei asemenea zidiri este cå tot ce
aparøine cårnii va fi aruncat afarå µi va råmâne doar ceea ce este din El. Aceasta
este zidirea. Suntem noi gata så fim zidiøi astfel? Vå place mai mult så mergeøi
într-un loc o datå pe såptåmânå unde så vå simøiøi bine?

O familie
În al µaselea rând, noi ne adunåm în acest mod deoarece credem cå Adunarea
este o familie. Nu este o organizaøie, o instituøie; este o familie, este ceva organic. De aceea nu avem nevoie de reguli µi rânduieli care så ne øinå împreunå.
Noi credem cå dragostea ne uneµte. Dacå este dragoste, nimic nu ne poate
despårøi.

A fi pregåtiøi pentru El
În fine, noi credem cå Domnul Îµi maturizeazå Trupul Lui ca El så poatå
reveni µi lua acel Trup, un Trup matur, Mireasa Lui. Întrucât credem aceasta,
µtim cå trebuie så dåm voie crucii så lucreze în vieøile noastre. Noi nu suntem
aici pentru propria noastrå plåcere. Nu suntem aici împreunå pentru satisfacøia
noastrå. Muløi oameni se adunå împreunå cu un singur scop, µi anume de a-µi
împlini nevoile lor; µi este adevårat cå multe grupuri sunt întemeiate doar pentru
a satisface nevoile anumitor oameni. Noi înså credem cå ne adunåm împreunå
dintr-un singur motiv, µi anume de a împlini nevoia Lui. Vrem så fim pregåtiøi
pentru El, gata pentru El, ca, într-o zi, El så poatå avea o Adunare slåvitå, fårå
patå sau zbârciturå sau ceva de felul acesta. Aståzi noi suntem plini de pete —
izbucniri ale cårnii; avem multe zbârcituri — îmbåtrânim, înaintåm în vârstå;
multe lipsuri, greµeli; dar credem cå El ne sfinøeµte, ne spalå prin apa Cuvântului.
El face aceastå lucrare. Uneori ajungem disperaøi de noi înµine, dar, muløumim
Domnului, El niciodatå nu disperå din cauza noastrå. El continuå så lucreze
pânå ce vom fi gata pentru El. De aceea ne adunåm noi împreunå — ca så fim
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gata pentru El.
În decursul secolelor muløi credincioµi au fost altfel µi aceasta nu pentru ei
voiau så fie altfel, ci pentru cå Domnul este altfel; a fi altfel nu în sensul de a fi
deasupra celorlaløi, ci a fi altfel pentru a fi preµul fraøilor µi surorilor. Cu umilinøå
noi dorim så ne întoarcem la simplitatea µi sinceritatea lui Cristos. Creµtinåtatea
a devenit prea complicatå, prea confuzå. Credem cå Domnul ne cheamå înapoi
la El.

Så ne rugåm:
Doamne, Tu ne chemi. Deschide-ne urechile ca så auzim; deschide-ne ochii ca
så vedem; lumineazå-ne mintea ca så pricepem. Doamne, de dragul Tåu, adunå-ne
în modul care muløumeµte inima Ta. Iartå-ne cå nu suntem ceea ce Tu ne vrei så fim,
cå nu ne adunåm într-un mod care så muløumeascå pe deplin inima Ta. Dar, Doamne,
Tu cunoµti dorinøa noastrå; ea este dupå Tine. Dorim simplitatea lui Cristos. Ai
milå de noi. În Numele Domnului nostru Isus. Amin.

Capitolul 3

Care este mårturia noastrå?
„Dupå aceea Isus, µi ucenicii Lui, a venit în øinutul Iudeii; µi st[tea cu ei acolo
µi boteza. Ioan boteza µi el în Enon, aproape de Salim, pentru cå acolo erau multe
ape; µi oamenii veneau ca så fie botezaøi. Cåci Ioan încå nu fusese aruncat în temniøå.
Între ucenicii lui Ioan µi între un iudeu s-a iscat o neînøelegere cu privire la curåøire.
Au venit deci la Ioan µi i-au zis: «Învåøåtorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan,
µi despre care ai mårturisit tu, iatå cå boteazå, µi toøi oamenii se duc la El». Drept
råspuns Ioan a zis: «Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. Voi înµivå îmi
sunteøi martori cå am zis: ‚Nu sunt eu Cristosul, ci sunt trimes înaintea Lui. Cine
are mireaså, este mire; dar prietenul mirelui, care stå µi/l ascultå, se bucurå foarte
mult când aude glasul mirelui: µi aceastå bucurie, care este a mea, este deplinå.
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Trebuie ca El så creascå, iar eu så må micµorez‘»“ (Ioan 3:22-30)

Så ne rugåm:
Doamne, vrem så-Øi muløumim cå ne-ai îngåduit så ne adunåm împreunå
în Numele Tåu puternic. Te låudåm µi Îøi aducem muløumire µtiind cå Tu eµti
aici cu noi; acum, Doamne, vorbeµte inimilor noastre. Øie Îøi dåm toatå slava.
În Numele Domnului nostru Isus. Amin.
A treia întrebare pe care am dori så o punem este aceasta: Care este mårturia
noastrå? Accentul nu este pe mårturia mea. Deµi mårturia mea µi mårturia
noastrå sunt una, accentul este mai mult pe mårturia noastrå. Care este mårturia
acelora pe care Domnul i-a chemat din fiecare neam, din fiecare seminøie, din
fiecare popor µi care sunt adunaøi împreunå în Numele Lui?

Împotrivirea lui Ioan Botezåtorul la ispite
Ioan Botezåtorul a fost trimis de Dumnezeu. El a fost un glas în pustie µi,
când acel glas s-a fåcut auzit, a electrizat întregul popor. Oamenii veneau cu
gråmada în pustie pentru a auzi glasul de la Dumnezeu. El îi chema la pocåinøå:
„Pocåiøi-vå, cåci Împåråøia cerurilor este aproape. Nu este timp de pierdut, ci
lucrurile trebuie privite cu toatå seriozitatea. Împåråøia cerurilor se apropie.
Trebuie så fiøi gata, µi singura cale de a fi gata este aceea de a vå pocåi“.
Poporul lui Israel era chemat la pocåinøå. Ioan a botezat cu apå ca simbol al
acelei pocåinøe. Când oamenii veneau la el ca så fie botezaøi, el le spunea:
„Trebuie så faceøi roade vrednice de pocåinøa voastrå. Nu este vorba doar de a
intra în apå µi de a fi botezaøi, ci e nevoie så aduceøi roade“.

Ispitele succesului µi ale popularitåøii
Mesajul lui Ioan era plin de putere. Oamenii au început så se întrebe dacå
nu cumva el era Mesia care trebuia så vinå. Chiar i-au pus aceastå întrebare:
„Eµti tu Cristosul?“ Ei bine, µtim cå succesul µi popularitatea sunt niµte ispite
mari ce pot înµela inimile oamenilor. Ele pot face pe cineva så uite cine este µi
så înceapå så creadå cå este ceea oamenii îl vor så fie. A fost o mare ispitå:
„Eµti tu Cristosul?“ Dar, slavå Domnului, Ioan Botezåtorul nu µi-a pierdut
capul. El µtia foarte bine cine era µi a recunoscut cu umilinøå: „Nu sunt eu
Cristosul. Dar nu numai atât, eu nici måcar nu sunt vrednic så dezleg cureaua
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încåløåmintei Aceluia care este mai mare decât mine µi care va veni la voi“.
Apoi, într-o zi, Isus a venit la Ioan µi a cerut så fie botezat. De obicei noi ne
gândim cå cel care boteazå este mai mare decât cel care este botezat. Må întreb
dacå nu cumva vråjmaµul a încercat så-l ispiteascå pe Ioan spunându-i:
„Priveµte, Isus vine så fie botezat de tine. Cât de mare trebuie så fii tu!“ Dar
Ioan era în duhul. Când Isus a venit, el a cunoscut în duhul lui: „Iatå-L pe
Acela care este mai mare decât mine.“
Din punct de vedere natural, Ioan µi Isus erau veri. Nu µtim dacå ei se
întâlniserå vreodatå sau nu, dar, cu siguranøå Ioan µtia despre Isus µi, totuµi, a
sesizat în Isus o superioritate spiritualå. Astfel cå atunci când Isus a venit så fie
botezat, Ioan a spus fårå ezitare: „Nu, nu pot så Te botez pe Tine. Eu am nevoie
så fiu botezat de Tine. Înaintea Ta eu sunt necurat. Am nevoie så fiu botezat, så
fiu spålat de Tine“. Domnul i-a replicat: „Laså så se facå aceasta pentru a se
împlini dreptatea lui Dumnezeu“. Cu alte cuvinte, în economia Lui, în acele
zile, Dumnezeu îl chema pe poporul Lui la pocåinøå, iar aceia care se pocåiau
erau botezaøi de Ioan în apå. Aceea era calea lui Dumnezeu pentru perioada
respectivå. Toøi cei care au råspuns chemårii lui Dumnezeu au mers la Ioan µi
au primit botezul pocåinøei. Iatå-L înså aici pe Cristos Isus care era fårå påcat.
El nu a cunoscut påcatul; El nu avea nevoie så fie botezat. Ωi totuµi, întrucât
urma så fie înlocuitorul nostru, El trebuia så fie fåcut påcat pentru noi. De
aceea, în economia lui Dumnezeu, pentru ca toatå dreptatea så fie împlinitå cu
privire la omenirea påcåtoaså, El a trebuit så fie botezat. El nu a fost botezat
pentru Sine Însuµi, ci pentru poporul lui Israel µi pentru întreaga lume.
Dupå ce Domnul Isus a spus aceasta, Ioan a fost suficient de smerit ca så Îl
boteze pe Domnul Isus. Fåcând aceasta, ochii lui au fost deschiµi. Înainte el
spusese: „Nu Îl cunosc“. Cu alte cuvinte, el nu µtia cu adevårat cine era Isus. Ωtia
cå El era vårul lui; sesizase o superioritate moralå în El, dar nu µtia cu adevårat
cine era El. Înså dupå ce L-a botezat pe Isus, el a spus: „Cel ce m-a trimis så
botez cu apå mi-a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se µi oprinduse este Cel ce boteazå cu Duhul Sfânt». Eu am våzut Duhul Sfânt coborându-se
µi oprindu-se peste El ca un porumbel, atunci când a ieµit din apå, dupå ce a fost
botezat. De aceea mårturisesc cå Acesta este Fiul lui Dumnezeu”. În loc de a fi
ispitit så creadå cå era mai mare decât Isus, el a primit mai multå revelaøie,
cunoscând astfel cå Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Ispita geloziei
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Isus a început så boteze pe muløi oameni care veneau la El. Biblia ne spune
cå nu El Însuµi fåcea asta, ci ucenicii Lui. În acelaµi timp µi Ioan boteza, întrucât
era înainte ca el så fi fost aruncat în închisoare. Într-o zi, ucenicii lui Ioan au
avut o discuøie în contradictoriu cu cineva în legåturå cu curåøirea µi au venit la
Ioan µi i-au spus: „Învåøåtorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan µi despre
care ai mårturisit tu, iatå cå boteazå µi toøi oamenii se duc la El“. Cât de subtil
este vråjmaµul! Prin intermediul ucenicilor lui Ioan el a încercat så inoculeze
un duh de gelozie în mintea lui Ioan. „Cel despre care tu ai mårturisit boteazå
mai muløi oameni decât tine.“ Slavå Domnului, Ioan s-a ridicat deasupra acestei
ispite într-un chip glorios, spunând: „Nimeni nu poate primi ceva decât dacå îi
este dat de la Dumnezeu. Nu v-am spus deschis cå nu sunt eu Cristosul? Mirele
este cel care are mireaså. Eu sunt prietenul Mirelui µi, când aud vocea Lui,
bucuria mea este deplinå“.
În vechime cåsåtoriile erau de obicei aranjate µi existau intermediari. Potrivit
obiceiului iudaic, prietenul mirelui era cel care fåcea toate negocierile. Prietenul
mirelui, care reprezenta familia mirelui, se ducea la familia miresei, fåcea toate
aranjamentele µi negocierile necesare pânå ce totul era bine stabilit, iar apoi
urma ziua nunøii. Astfel, când prietenul mirelui auzea glasul mirelui, µtia cå
acesta a venit så-µi ia mireasa µi bucuria lui era deplinå, întrucât misiunea lui
se încheia µi el era gata så treacå în anonimat. Ioan a spus: „Trebuie ca El så
creascå, iar eu så må micµorez. Eu sunt doar un glas. Acum acest glas înceteazå,
deoarece a venit Mirele“. El a învins ispita geloziei.

Ispita de a se simøi ofensat
Cea mai mare ispitå pe care a avut-o Ioan Botezåtorul a fost dupå ce
împåratul Irod l-a aruncat în închisoare. În timp ce se afla în închisoare a auzit
veµti despre ce fåcea Domnul Isus: îi vindeca pe bolnavi, deschidea ochii orbilor,
le reda µchiopilor puterea de a umbla, chiar învia morøi. A auzit aceste lucruri
despre Domnul Isus, iar el ståtea acolo lâncezind în închisoare. Ωi-a trimis
ucenicii så-L întrebe pe Domnul: „Tu eµti Acela care are så vinå sau så aµteptåm
pe altul?“ Cum putea cineva care primise o asemenea revelaøie despre Domnul
Isus så mai punå sub semnul întrebårii dacå Isus era Cel ce trebuia så vinå sau
trebuiau så aµtepte pe altul? Ωi-a pierdut oare Ioan viziunea, µi-a pierdut credinøa?
Nu cred. Dar atunci de ce a pus o astfel de întrebare? Chiar dacå a primit acea
mare revelaøie despre Domnul Isus, probabil cå, într-un anume sens, µi Ioan
era asemenea celorlaløi iudei care erau încå orbiøi de conceptul lor tradiøional
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privitor la Mesia.
Ωtim cå asta i s-a întâmplat nu numai lui Ioan Botezåtorul, ci µi ucenicilor
Domnului Isus, pentru cå, întocmai ca poporul iudeu, µi ei aµteptau venirea lui
Mesia. Înså ei aµteptau un Mesia care så înlåture jugul roman µi så facå din
Israel cea mai mare naøiune. Aceasta era concepøia lor despre Mesia.
Ioan considera cå a fåcut o lucrare bunå de pionierat, deschizând µi pregåtind
calea pentru Domnul. Fusese credincios µi din cauza credincioµiei lui a fost
pus în închisoare. Cel despre care mårturisise el îi vindeca pe bolnavi, deschidea
ochii orbilor, vestea såracilor Evanghelia, fåcea tot felul de astfel de lucruri.
Astfel cå el s-a întrebat: „Când va restaura neamul lui Israel? Cum poate så
lase ca înainte-mergåtorul Lui så lâncezeascå în închisoare fårå ca El så
acøioneze în vreun fel? Care va fi locul meu când Cristos va elibera naøiunea?
Unde voi fi eu?“ Cu alte cuvinte, el a început så se întrebe care urma så fie
locul lui în restaurarea împåråøiei lui Israel. Astfel, i-a trimis pe ucenicii lui så
punå acea întrebare cu intenøia de a-L îmboldi pe Cristos så facå ceva pentru el
µi pentru Cristos Însuµi.
Råspunsul Domnului a fost: „Duceøi-vå µi spuneøi-i ce fac. Da, aceasta fac,
dar voi nu înøelegeøi. Înainte de a fi restaurat ceva pe tårâmul fizic, trebuie så
aibå loc o restaurare spiritualå. Voi nu înøelegeøi cå vor fi chemaøi oameni din
orice neam, din orice seminøie, de orice limbå, din orice popor µi vor fi fåcuøi
un neam sfânt, o seminøie aleaså, o preoøie împåråteascå, un popor care så fie
posesiunea lui Dumnezeu, o adunare. Nu µtiøi acest lucru, deoarece el este o
tainå ce a fost øinutå ascunså de-a lungul veacurilor; nu a fost descoperitå. Voi
aµteptaøi ca împåråøia lui Dumnezeu så vinå chiar acum pe påmânt. Ea va veni,
dar, înainte de aceasta, va avea loc strângerea poporului lui Dumnezeu ca un
neam sfânt, ca un singur popor. Aµadar, aceasta fac Eu acum. Duceøi-vå µi
odihniøi-vå µi, când va sosi timpul, vå veøi ridica µi veøi avea partea voastrå la
sfârµitul zilelor“. Eu cred cå, din aceastå cauzå, Ioan nu s-a simøit ofensat. El
fusese aproape pe punctul de a se simøi ofensat pentru cå Domnul nu fåcea
ceea ce el se aµteptase så facå. Domnul a spus: „Ferice de acela care nu se
simte ofensat din cauza Mea“ (Darby NT). Eu cred cå, având acea revelaøie
despre Domnul Isus, Ioan a fost gata så-µi punå încrederea în El, chiar dacå nu
înøelegea ce se întâmplå. Slavå Domnului, el s-a împotrivit tuturor ispitelor µi
a dat Domnului o mårturie clarå.

Mårturia lui Ioan Botezåtorul
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Uneori må întreb dacå revelaøia pe care o primim noi despre Domnul Isus
o întrece pe cea pe care a primit-o Ioan. Revelaøia µi mårturia lui Ioan Botezåtorul
privitoare la Domnul Isus sunt atotcuprinzåtoare. De fapt, descoperim cå Ioan
a mårturisit adesea împotriva lui însuµi. El a spus: „Nu sunt Cristosul, nu sunt
nici måcar Ilie“, deµi a venit în duhul µi în puterea lui Ilie. Domnul Isus chiar a
spus: „Dacå credeøi în el, atunci Ilie a venit“. Ωi totuµi, Ioan a spus: „Eu nu sunt
Ilie; nu sunt prorocul. Sunt mai prejos decât o fetiøå roabå. Cu privire la Domnul,
eu nu sunt vrednic så-I dezleg cureaua încåløåmintei“.
Dacå vrem så mårturisim despre Domnul, trebuie så mårturisim împotriva
noastrå. Acesta este modul de a-L înåløa pe El: „El trebuie så creascå, eu trebuie
så må micµorez. El este Mirele; eu sunt doar prietenul Mirelului. El boteazå cu
Duhul Sfânt; eu botez numai cu apå. Eu nu sunt nimic; sunt doar un glas“.
Când glasul a încetat, s-a dus. Ceea ce a råmas este mesajul, nu glasul.

Isus — Mielul lui Dumnezeu
Ioan a mårturisit cå Domnul este Mielul lui Dumnezeu. Dupå ce Domnul
Isus a fost botezat, a fost dus de Duhul lui Dumnezeu în pustie pentru a fi
ispitit. Dupå patruzeci de zile µi patruzeci de nopøi, El a fost ispitit în toate
privinøele, în toate felurile µi a ieµit învingåtor. A venit înapoi în puterea Duhului
Sfânt. În Ioan 1 scrie: „A doua zi“, care este a doua zi dupå ce s-a întors din
pustie. A venit înapoi la Ioan µi Ioan s-a uitat la El µi a spus: „Iatå Mielul lui
Dumnezeu care ridicå påcatul lumii.“ Începând din grådina Edenului, pe
parcursul secolelor nenumåraøi miei au fost jertfiøi de pårinøi, de patriarhi µi de
neamul lui Israel; aici era înså Mielul lui Dumnezeu, singurul Miel pe care
Dumnezeu Îl pregåtise ca så ridice påcatul întregii lumi. Aceasta a fost mårturia
lui Ioan despre Domnul Isus.

Isus — Fiul lui Dumnezeu
Ioan a mårturisit: „Acest Isus este Fiul lui Dumnezeu. Eu L-am våzut pe
Duhul Sfânt coborându-se µi oprindu-se peste El. Acesta este Fiul lui
Dumnezeu“. Oamenii din trecut nu aveau nici cea mai vagå idee cå Mesia este
Fiul lui Dumnezeu. Nu-µi închipuiau nicidecum cå Mielul este Fiul lui
Dumnezeu. Dar Ioan a primit revelaøie ca så vadå cå Mielul nu este altul decât
unicul Fiu al lui Dumnezeu; El singurul este fårå patå µi este calificat så
îndepårteze påcatul lumii. Ioan a mårturisit cå Isus este Cristosul, cå El este
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Mesia. Cât priveµte persoana Lui, El este Fiul Dumnezeului celui viu. Cât
priveµte lucrarea sau misiunea sau slujirea Lui, El este Cristosul, Unsul lui
Dumnezeu, trimis de Dumnezeu så împlineascå lucrarea de råscumpårare. Doar
El poate så facå aceasta — El, Cristosul.

Isus — Cel care boteazå în Duhul Sfânt
Ioan a mårturisit cå Domnul Isus este Cel care boteazå în Duhul Sfânt. El
este singurul care ne poate boteza cu Duhul Sfânt µi ne poate uni într-un singur
Trup — Trupul Lui. Prin intermediul acestui Trup El continuå så lucreze µi så
înveøe µi aståzi.
Isus — Mirele
El este Mirele. El a venit în lumea aceasta ca så caute o mireaså, dar nu a
gåsit. A fost întocmai ca în cazul lui Adam în grådina Edenului, când Dumnezeu
a fåcut så treacå pe dinaintea lui toate animalele, mari µi mici, înalte µi scunde.
El le-a pus nume, dar nu µi-a putut gåsi perechea printre ele. Acelaµi lucru s-a
întâmplat µi cu Domnul Isus. El a venit pe påmântul acesta så-Ωi gåseascå
mireasa, dar ea nu era de gåsit. Erau peste tot påcåtoµi, råzvråtiøi, dar nu era
nimeni care så corespundå vieøii Lui, naturii Lui. Dumnezeu a trebuit så Îl lase
så treacå prin moarte.
Adam a fost adormit µi apoi a avut parte de o operaøie nedureroaså, fårå
sângerare. Dumnezeu a scos ceva din coasta lui µi a fåcut o femeie. Ea era os
din oasele lui µi carne din carnea lui, era perechea lui. Astfel, când s-a trezit µi
Dumnezeu i-a adus-o pe Eva, Adam a privit-o µi spus pe loc: „Acesta sunt eu“;
µi ei au devenit una.
Domnul Isus a venit ca Mire în cåutarea miresei. Nu a putut så gåseascå
nicåieri o mireaså µi atunci Dumnezeu L-a zdrobit pe crucea Calvarului; din
cauza påcatului, moartea înduratå de El a fost dureroaså. Din coasta Lui a ieµit
sânge µi apå. Dumnezeu a folosit aceasta pentru a crea Adunarea, perechea
Lui. Ce mårturie completå a adus Ioan despre Domnul Isus!

Mårturia poporului råscumpårat al lui Dumnezeu
Care este mårturia noastrå? Care este mårturia acelora care sunt
råscumpåraøi de Domnul, care sunt o seminøie aleaså, o preoøie împåråteascå,
un neam sfânt, o posesiune a lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, omul cel nou,
locaµul sfânt al lui Dumnezeu? Ne mårturisim pe noi înµine? Pavel a spus: „Eu
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Îl predic pe Cristos µi pe El råstignit. Nu må predic pe mine însumi“. Noi
suntem aici ca popor al Lui pentru a vesti însuµirile deosebite ale Celui care
ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatå. În planul veµnic al lui
Dumnezeu, El Ωi-a ridicat Adunarea ca, prin ea, înøelepciunea Lui nespus de
feluritå så poatå fi cunoscutå de cåtre puterile µi ståpânirile din locurile cereµti.
Noi nu suntem aici pentru a mårturisi despre noi înµine, ci suntem aici pentru
a mårturisi despre Cel care ne-a råscumpårat, care ne-a botezat, care ne-a adunat
la Sine.
Noi nu predicåm Adunarea, ci Îl predicåm pe Cristos. Uneori trebuie så
vorbim despre Adunare, dar nu Adunarea este mesajul nostru, nu Adunarea
este punctul nostru central. Mesajul nostru este Isus Cristos µi El råstignit. Noi
Îl prezentåm lumii pe Cristos, nu ne prezentåm pe noi înµine. A pune Adunarea
deasupra lui Cristos este o eroare gravå. El este Cel despre care mårturisim
noi. Cine este El? Mårturia lui Isus este mårturia noastrå. Adunarea nu are
propria ei mårturie.
Adunarea nu are propria ei învåøåturå. Biserica romano-catolicå spune:
„Biserica ne învaøå cå...“. Aceasta este erezie! Adunarea nu are nici o învåøåturå,
numai învåøåtura lui Isus Cristos. Adunarea de la început ståruia în învåøåtura
µi pårtåµia apostolilor, dar, reøineøi, învåøåtura apostolilor este învåøåtura lui
Cristos. Ceea ce Domnul îi învåøase, aceea transmiteau ei altora. Apostolul
Pavel a spus: „Vå dau ceea ce am primit de la Domnul“. Erau muløi apostoli,
dar o singurå învåøåturå. Pavel nu avea propria lui învåøåturå; Iacov nu avea
propria lui învåøåturå. Unii oameni cred cå învåøåtura lui Pavel este în
contradicøie cu învåøåtura lui Iacov. Ei acceptå Epistola cåtre romani, dar o
resping pe cea a lui Iacov. Sau acceptå Epistola lui Iacov, dar o resping pe cea
cåtre romani. Martin Luther, care pretindea cå Epistola cåtre galateni era soøia
lui µi el era unit cu ea, folosea aceastå Epistolå ca pe o spadå în vederea apårårii
Reformei; dar când citea Epistola lui Iacov, spunea: „Este o epistolå de paie;
nu poøi så lupøi cu ea“. Apostolii nu aveau propriile lor învåøåturi; învåøau ceea
ce Domnul îi învåøase pe ei. Aµadar, este vorba de învåøåturå, nu de învåøåturi.
Nu este decât o singurå învåøåturå, µi anume învåøåtura lui Isus Cristos.
Apostolii nu aveau propria lor pårtåµie. Ce era pårtåµia apostolilor? Nu era
ceva de genul: „Eu sunt al lui Pavel“; „Eu sunt al lui Apolo“; „Eu sunt al lui
Chifa“. Nu. Ei nu aveau propria lor pårtåµie. Pårtåµia lor era cu Tatål µi cu Fiul
µi ne-au transmis µi nouå ceea ce ei au primit ca så avem pårtåµie cu ei. Ωi noi
suntem chemaøi la pårtåµia cu Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
De ce este aµa de important så frângem pâinea împreunå? Pentru cå suntem
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în comuniune cu Trupul Lui µi suntem în pårtåµie unii cu aløii ca un singur
Trup — o singurå pâine. Ne rugåm împreunå cu un singur gând, în unitate cu
Capul nostru.
Adunarea nu are propria ei mårturie. Adunarea nu îi atrage pe oameni la
ea, ci îi îndreaptå spre Cristos. De aceea suntem noi aici — pentru mårturia
Lui.

Cine este El? Mårturia noastrå
„Eu sunt Cel dintâi µi Cel de pe urmå, Cel viu. Am fost mort µi iatå cå sunt
viu în vecii vecilor. Eu øin cheile morøii µi ale Locuinøei morøilor.“ (Apocalipsa
1:17b-18).
Aceasta este mårturia lui Isus. Voia neschimbatå, veµnicå a lui Dumnezeu
este ca Fiul Lui så aibå locul întâi în toate lucrurile, locul întâi în viaøa mea,
locul întâi în toate. Preeminenøa lui Cristos, El så aibå locul întâi, aceasta este
mårturia noastrå. Suntem noi credincioµi mårturiei noastre? Îi dåm noi voie
Lui så fie Cel dintâi — nu numai pe plan individual, în vieøile noastre personale,
ci µi pe plan corporativ? El a spus: „Eu sunt Cel dintâi µi Cel de pe urmå”. Îµi
are totul originea în El? Se sfârµeµte totul în El? El este menit så uneascå toate
lucrurile — aceasta este voia lui Dumnezeu. Întregul univers este împråµtiat,
dezintegrat, sfâµiat; µi-a pierdut punctul central, µi-a pierdut scopul. Peste tot
Universul domneµte deµertåciunea µi stricåciunea. Voia lui Dumnezeu, prin
Isus Cristos, este ca, într-o zi, toate lucrurile så fie unite, så-µi gåseascå punctul
central, så se întoarcå la punctul central, så fie adunate împreunå în Cristos
Isus. El este Cel de pe urmå. El este Alfa µi Omega. Aceasta înseamnå cå El
reprezintå toate literele alfabetului greic. El este Cel care traduce în cuvinte
gândul lui Dumnezeu. El este începutul µi tot El este µi sfârµitul. Totul îµi are
originea în El µi totul îµi gåseµte întoarcerea în El.
Este lucrul acesta real pentru noi? Este aceasta mårturia noastrå? Începem
noi cu El? Este El Cel care iniøiazå un lucru sau noi suntem cei care începem
ceva? Se reîntoarce totul înapoi la El? Aceasta este mårturia noastrå, pentru cå
voia lui Dumnezeu este ca Adunarea så fie Trupul lui Cristos, plinåtatea Celui
care împlineµte totul µi în toøi. Voia lui Dumnezeu este ca Fiul Lui så fie totul
µi în toøi. Aceasta este mårturia noastrå.
El este Cel viu, izvorul vieøii. Nu poøi gåsi viaøå în altå parte decât în El.
Slavå Domnului, El a murit. Fiul veµnic al lui Dumnezeu a venit pe påmântul
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acesta; El, Viaøa a intrat în moarte, a despuiat moartea de puterea ei, a ieµit
afarå în puterea de înviere µi øine acum în mâinile Lui cheile morøii µi ale
Locuinøei morøilor. El este Cel învingåtor. El este moµtenitorul tuturor
lucrurilor. El este Mielul de pe tron. El executå voia lui Dumnezeu cu privire
la Universul acesta. El va reveni pentru a intra în posesia lumii, în calitatea
Lui de Împårat al împåraøilor µi Domn al domnilor. Aceasta este deci mårturia
noastrå.

Lupta care se då în jurul acestei mårturii
Recunoaµtem cå viziunea noastrå cu privire la Cristos este micå, este
limitatå. Recunoaµtem cå nu am fost pe deplin credincioµi nici måcar viziunii
pe care am primit-o. Dar avem un Cristos pe care Îl mårturisim lumii. El este
mårturia noastrå. Måreøia acelei mårturii a generat o luptå a veacurilor. Apostolul
Ioan era pe insula Patmos din cauza mårturiei lui Isus µi a Cuvântului lui
Dumnezeu. Oriunde existå mårturia lui Isus, automat apare µi lupta. Vråjmaµul
este gelos. El uråµte mårturia lui Isus, deoarece µtie cå aceasta înseamnå sfârµitul
lui; de aceea, el gåseµte tot felul de modalitåøi pentru a ispiti, pentru a înµela,
pentru a ataca, încercând så distrugå mårturia lui Isus.
Vechiul Testament este o lecøie pentru noi. Dumnezeu a ridicat neamul lui
Israel, cåruia i-a transmis mårturia Lui. Dintre toate neamurile lumii, israeliøii
au fost singurii care Îl cunoµteau pe Dumnezeu µi cårora Dumnezeu le-a vorbit.
Ei erau ca o mårturie, un vas al mårturiei lui Dumnezeu pe acest påmânt. Dar
cum au eµuat ei! În timpul robiei babiloniene Dumnezeu nu mai era pomenit
ca Dumnezeu al cerurilor µi al påmântului, ci doar ca Dumnezeu al cerurilor.
Se retråsese Dumnezeu în cer? Nu mai era nici o mårturie a lui Dumnezeu pe
påmânt.
Aceasta este povara noastrå, acesta este strigåtul nostru înaintea lui
Dumnezeu: „Unde este mårturia lui Isus aståzi?“ Adunarea este menitå a fi
purtåtoarea mårturiei lui Isus, lampadarul de pe care så stråluceascå lumina. A
fost oare îndepårtat lampadarul? Dacå noi nu suntem credincioµi mårturiei,
atunci cuvântul mårturiei noastre este fårå putere. „Ei l-au biruit prin sângele
Mielului µi prin cuvântul mårturiei lor µi nu µi-au iubit viaøa pânå la moarte.“
Când ei au vorbit, cuvântul mårturiei lor a fost real.

Totul din har
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Dorinøa noastrå este så fim credincioµi mårturiei lui Isus — nu numai în
mod individual, ci µi împreunå. Suntem noi ispitiøi din cauza måreøiei îndurårii
Lui? Uneori må întreb de ce, din miliarde de oameni, Dumnezeu a pus ochii pe
mine. De ce m-a ales El pe mine în Cristos Isus încå înainte de întemeierea
lumii? De ce? De ce pe mine? De ce a trebuit så vinå harul asupra mea? Eu nu
merit aceasta; totul este doar har pur. În vremurile noastre, de ce mi-a deschis
Dumnezeu ochii ca så våd planul Lui? De ce mi-a îngåduit Dumnezeu så-L
våd pe El, pe Cristos? De ce m-a atras pe mine? De ce må constrânge? De ce
îmi aratå aceastå cale? De ce? Eu nu sunt mai bun decât aløii, sunt mai råu.
Dumnezeu µtie. Muløi care Îl iubesc pe Domnul nu au primit revelaøia pe care
am primit-o noi. Muløi sunt încå în întuneric. Cum se face cå Dumnezeu ni La aråtat pe Cristos, ne-a aråtat Adunarea? De ce ne cheamå El så Îl urmåm în
acest mod?

Ispita mândriei
Uneori putem fi ispitiøi så fim mândri de harul, de îndurarea, de adevårul
pe care le-am primit. S-ar putea så ne treacå prin minte cå noi cunoaµtem mai
mult decât aløi oameni pentru cå suntem deosebiøi, suntem elita. Mândria merge
înaintea cåderii. Oriunde este mândrie, aceasta va fi urmatå de cådere. Eu am
våzut destui creµtini care au primit mult har de la Dumnezeu, mult adevår de la
Dumnezeu, au fost folosiøi de Dumnezeu, crescuøi de Dumnezeu, dar, într-un
fel sau altul, mândria a intrat în inima lor: „Noi suntem poporul“. Urmarea a
fost cå mâna Domnului a cåzut asupra lor. El så ne izbåveascå de mândrie. Noi
nu avem nimic cu ce så ne mândrim; totul este din har. Poate cå suntem niµte
oameni care avem nevoie de mai mult har, de aceea ne då El mai mult har.
Acest lucru ar trebui så ne umileascå, nu så ne înaløe. Îndråznim så îi privim de
sus pe fraøii µi surorile noastre care nu au lumina pe care o avem noi? Ei sunt
credincioµi luminii pe care Dumnezeu le-a dat-o lor, în timp ce noi nu am fost
credincioµi luminii pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouå. Noi suntem mai råi
decât ei. Dumnezeu så aibå milå de noi!
Mâna lui Dumnezeu a apåsat din greu asupra noastrå, în China, deoarece
am devenit mândri de noi înµine. Fie ca Domnul så ne øinå smeriøi. Cu cât
primim mai mult har, cu atât ar trebui så devenim mai smeriøi µi cu atât ar
trebui så fim mai credincioµi harului pe care ni l-a dat El.
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Ispita geloziei
Suntem noi ispitiøi så fim geloµi? Într-o zi, Ioan, ucenicul iubit, ucenicul
dragostei, a venit la Domnul Isus µi I-a spus: „Am våzut pe cineva scoøând
draci în Numele Tåu µi l-am oprit, pentru cå nu venea dupå noi“. Domnul a
spus: „Nu-l opriøi. Dacå nu este împotriva noastrå, este cu noi“. Vå trec vreodatå
prin minte gânduri de gelozie? Noi ne închipuim cå Dumnezeu este cu noi µi
nu cu aløii. „Dacå ei nu Îl urmeazå pe Domnul împreunå cu noi, atunci nu au
dreptul så scoatå draci“; din påcate înså au fost scoµi afarå draci. Noi credem
cå binecuvântarea Domnului ar trebui så fie numai asupra noastrå, dar, slavå
Domnului, Dumnezeu binecuvânteazå pe oricine poate binecuvânta. Eµti gelos?
Binecuvântarea lui Dumnezeu nu înseamnå neapårat acordul Lui. Oamenii se
pot gândi cå, din moment ce Dumnezeu då binecuvântarea, înseamnå cå aprobå
o lucrare. Nu. Domnul Isus a spus cå va veni ziua când unii oameni vor veni
înaintea Lui µi-I vor zice: „Noi am scos draci în Numele Tåu“; µi, într-adevår,
au fost scoµi afarå draci. Dar råspunsul Domnului va fi: „Eu nu sunt de acord
cu voi“.
Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu, El este aµa de mare. El binecuvânteazå
dacå gåseµte ceva ce så poatå binecuvânta. Noi ar trebui så-I muløumim
Domnului pentru ceea ce face în aløii. El este mai mare decât noi. Datoria
noastrå este så fim credincioµi faøå de ceea ce Domnul ne-a aråtat.

Ispita de a te simøi ofensat
Suntem noi ispitiøi så ne simøim ofensaøi pe Domnul? De dragul Lui am
låsat totul; I-am dat Lui ce am avut mai bun în viaøå; L-am slujit cu credincioµie;
L-am urmat pas cu pas; ne-am lepådat de noi înµine, ne-am luat crucea µi am
mers dupå El. Ωi când colo, uite ce ni se întâmplå! Aløi creµtini pot så iubeascå
lumea µi, totuµi, le merge bine, dar noi suferim. De ce? Oare nu s-ar cuveni så
ne trateze mai bine decât cum ne trateazå? Ce am obøinut prin faptul cå am
renunøat la toate pentru El? Suferinøe, apåsåri, persecuøii, lipsuri, boli. Ne simøim
ofensaøi? Muløi dintre copiii lui Dumnezeu care L-au iubit pe El µi s-au predat
pe ei înµiµi Lui au ajuns ofensaøi într-o zi. Unii s-au întors în lume; aløii au fost
cuprinµi de îndoieli µi s-au întrebat dacå meritå så-L iubeµti pe Domnul µi så Îl
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urmezi. Ne simøim noi ofensaøi? Calea pe care trebuie så mergem este o cale
îngustå. Este o cale acoperitå cu sânge. Eµti tu gata så mergi mai departe pe ea?

Domnul în mijlocul vostru
Când oamenii vin în mijlocul nostru, sunt ei atraµi de clådire? Sunt atraµi
de program? Sunt atraµi de cântåri? Sunt atraµi de modul în care ne închinåm?
Sunt atraµi de învåøåtura bunå? Sunt atraµi de prietenia aråtatå de noi? Ce våd
oamenii când vin în mijlocul nostru? Ne våd pe noi sau spun: „Domnul este în
mijlocul vostru“ µi se apleacå µi se închinå Lui? Atunci când vin la noi oameni
din afarå, dacå strângerea noastrå nu laså o amprentå asupra lor, astfel încât så
spunå: „Våd cå Domnul este aici“, atunci mårturia noastrå nu este bunå. Noi
nu vrem ca oamenii så admire clådirea noastrå; nu vrem ca oamenii så fie
atraµi de modul în care ne închinåm sau cântåm; nu vrem ca oamenii så fie
impresionaøi doar de învåøåtura noastrå. Dorinøa noastrå este Iehova-µamah:
„Domnul este aici“. Aceasta este mårturia noastrå. Domnul så ne ajute.
Så ne rugåm:
Iubite Tatå ceresc, cum poøi Tu så ai încredere în noi, niµte fiinøe aµa de
firave, de schimbåtoare, de necredincioase? Cum îndråzneµti Tu så ne
încredinøezi nouå mårturia lui Isus? O, Îøi muløumim pentru credinøa Ta µi
dorim ca ea så ne înaløe ca så putem merge mai departe pe cale µi så purtåm
mårturia Ta pânå vei veni. Te rugåm în Numele Domnului nostru Isus. Amin.
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