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CAPITOLUL 3
CRUCEA ΩI AMÅGIREA
De citit: 1 Corinteni 1:18-31; 2:1-5.
1 Corinteni 1:18, (CLV): „Cuvântul crucii... este puterea lui Dumnezeu”.
1 Corinteni 1:23-24: „Noi Îl propovåduim pe Cristos cel råstignit care... pentru
cei chemaøi... este puterea lui Dumnezeu”.
1 Corinteni 2:2: „Cåci n-am avut de gând så µtiu între voi altceva decât pe Isus
Cristos µi pe El råstignit”.
În versiunea King James a Bibliei (ca µi în traducerea D. Cornilescu, 1923)
se spune „propovåduirea crucii”, în loc de cuvântul crucii. Aceasta nu este o
alegere prea inspiratå, deoarece aici este vorba de Logosul crucii, acelaµi cuvânt
folosit în legåturå cu Domnul Isus la începutul Evangheliei dupå Ioan: „La început
a fost Cuvântul” (Logos). Probabil cå aøi remarcat de altfel din context µi din
celelalte pasaje citite cå este vorba de Cristos, de Isus Cristos µi de El råstignit.
Nu este o doctrinå, o învåøåturå, ci o Persoanå, iar acea Persoanå råstignitå este
puterea µi înøelepciunea lui Dumnezeu; cuvântul crucii. Acesta este vast µi cuprinde
multe lucruri, dar acum am pe inimå un anume aspect al lui, legat de timpul în
care tråim noi.
Scriptura spune cå „în zilele din urmå vor fi vremuri periculoase” (KJV).
Eu cred cå cei mai muløi dintre noi, µi în mod sigur cei care au discernåmânt
spiritual, sunt de acord cå vremurile pe care noi le tråim sunt vremuri foarte
periculoase. Vremuri periculoase din punct de vedere spiritual, vremuri periculoase
pentru poporul lui Dumnezeu, µi se pare cå este nevoie de un cuvânt special din
partea Domnului pentru poporul Lui care så-l întåreascå, så-l øinå, så-i dea siguranøå
µi så-l ducå într-un loc unde så fie bine aµezat, deoarece natura specialå a pericolului
acestor vremuri este cea a înµelåciunii, a amågirii. Ce este amågirea? Ea înseamnå
a duce pe cineva de la adevår la minciunå; a induce în eroare modul de a gândi
sau de a judeca al cuiva, a momi, a duce în råtåcire, a înµela, a frustra, a dezamågi.
Este ceva ce nu e adevår. Acestea sunt zile caracterizate în special de acest pericol.
Într-un anume sens putem spune cå Evanghelia însåµi are, printre tråsåturile ei
principale, pe aceea de eliberare a omului de amågire. Desigur, ea urmåreµte
aducerea omului la adevår, la luminå, dar, într-un sens foarte real, ea are ca scop
eliberarea lui de amågire, µi vom vedea imediat cât de adevårat este lucrul acesta.
Eu cred, preaiubiøilor, cå Domnul are foarte mare nevoie de o slujire prin
intermediul cåreia propriul Lui popor så fie protejat în niµte vremuri în care
amågirea µi înµelåciunea sunt aµa de råspândite, de complexe, de persistente µi
aµa de subtile. Domnul va ajuta cu siguranøå Trupul Lui prin intermediul unei
asemenea slujiri, µi se poate cå tocmai noi, care suntem adunaøi aici, suntem pe
aceeaµi linie cu dorinøa Lui; El doreµte, pe de-o parte, så ne påzeascå, så ne punå
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la adåpost, så ne punå într-o poziøie de siguranøå, prin luminå, iar pe de altå parte,
så slujeascå, prin intermediul nostru, altora care sunt în pericol de a naufragia de
la credinøå µi de a fi duµi în råtåcire de cåtre ceea ce este aståzi imitaøia adevårului.
În legåturå cu aceasta este necesar så vedem exact ce se întâmplå la sfârµitul
dispensaøiunii. Gåsim, la sfârµit, cå un înger coboarå, având un lanø mare, îl apucå
pe balaur, care este Diavolul, Satan, Înµelåtorul, µi îl aruncå în Adânc, ca så nu mai
înµele neamurile. Acolo ni se prezintå denumirile vråjmaµului: Balaurul, Ωarpele,
Diavolul, Satan, Înµelåtorul, precum µi lucrarea lui de înµelare a neamurilor. Aceste
cuvinte apar de mai multe ori în cartea Apocalipsei, µi dacå veøi vrea så le cåutaøi,
veøi vedea cå de douå ori sunt aproape identic folosite: o datå în capitolul douåzeci
µi altå datå în capitolul doisprezece unde, dupå ce copilul de parte bårbåteascå
ajunge la tron, Balaurul este aruncat jos µi locul lui nu se mai gåseµte în cer. Ωi aici
el este numit Balaurul, Ωarpele, Diavolul, Satan, Înµelåtorul.
Am putea da încå multe alte locuri din Scripturå care conøin acelaµi gând
µi expresii prin care se aratå cå activitatea generalå a vråjmaµului este cea de
amågire µi înµelare, iar Domnul Isus a legat aceastå activitate, într-o formå aparte
µi intensificatå, de vremurile din urmå. „... vor veni muløi în Numele Meu µi vor
zice: 'Eu sunt Cristosul!' Ωi vor înµela pe muløi.” „Cåci se vor scula Cristoµi
mincinoµi µi proroci mincinoµi; vor face semne mari µi minuni, pânå acolo încât
så înµele, dacå va fi cu putinøå, chiar µi pe cei aleµi.” „Såvârµea semne mari, pânå
acolo cå fåcea chiar så se pogoare foc din cer pe påmânt în faøa oamenilor. Ωi
amågea pe locuitorii påmântului...”.
Ei bine, acestea sunt semne ale vremurilor din urmå. Un singur µi puternic
accent este aici, µi anume cå vremurile din urmå (µi noi credem cå ne aflåm acum
în acele vremuri) vor fi caracterizate în mod deosebit de o intensificare a activitåøii
vråjmaµului pe linia amågirii; iar amågirile sunt amågiri. Cu alte cuvinte, ele pot
fi detectate cu foarte mare greutate, µi este nevoie de un discernåmânt foarte
ascuøit, clar, pentru a le putea recunoaµte. Desigur, cu toate cå acest lucru este
adevårat în special pentru vremea sfârµitului, el este adevårat pentru toate timpurile.
Pericolul principal al tuturor veacurilor a fost amågirea. Pavel ne confirmå aceasta.
Referindu-se la ceea ce s-a întâmplat la început, el a spus: „Ωi nu Adam a fost
amågit, ci femeia”. Amågirea a fost prima armå a vråjmaµului împotriva lui
Dumnezeu µi prima metodå a lui prin care så-µi atingå scopul, så ajungå la øinta
lui. Ca rezultat al complicitåøii µi acordului omului, sau al incapacitåøii acestuia
de a se împotrivi la ceea ce µtia cå este contrar voii explicite a lui Dumnezeu,
întreaga raså umanå a devenit o raså amågitå. Aceastå raså este amågitå la scarå
universalå. Amågirea nu este acum ceva care pluteµte în aer, ceva obiectiv, separat
de om. Amågirea este acum ceva din om, parte din el. „Inima este nespus de
înµelåtoare µi deznådåjduit de rea”.
Preaiubiøilor, amågirea nu a fost un element constituent al omului creat de
Dumnezeu. Amågirea este ceva ce a intrat în natura omului, ceva stråin, µi ea este
acum în rasa umanå. Este în om. Este parte din însåµi natura lui. Lui Dumnezeu
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I se oferå cea mai mare posibilitate de a lucra atunci când are de-a face cu un om
cu inima sincerå; El nu poate lucra când nu este sinceritate în inimå; de aici
începe El. El vrea o inimå smeritå, o inimå sincerå, un duh deschis, unde nu se
ascund lucruri; cåci acesta a fost primul lucru care s-a întâmplat când amågirea a
intrat în rasa umanå. Omul a cåutat så se ascundå. Amågirea este întotdeauna
ceea ce ascunde ceva, øine ceva acoperit; nu existå transparenøå, limpezime,
deschidere faøå de cer. Dumnezeu cere întotdeauna deschidere µi sinceritate absolute înainte ca El så înceapå så lucreze. Dumnezeu poate progresa foarte repede
când are de-a face cu o inimå sincerå; cel cu inima sincerå va înainta în salturi pe
calea cu Dumnezeu, pe când cei care nu sunt sinceri cu Dumnezeu, care nu iau
lucrurile foarte în serios, indiferent de cât i-ar costa, nu vor face nici un progres.
Am spus cå amågirea este o metodå universalå a Înµelåtorului. Ea este universalå,
dar este adaptatå la domeniul specific de acøiune. Aceasta înseamnå cå lucrarea
lui de amågire se potriveµte acelora de care trebuie el så se ocupe, µi existå, cred
eu, în principal trei domenii.
Trei domenii de amågire
Existå domeniul celor fårå Dumnezeu, domeniul celor religioµi µi domeniul
celor spirituali. În fiecare din aceste domenii, Înµelåtorul lucreazå lansându-µi
amågirile lui, dar el îµi adapteazå amågirile domeniului respectiv.
Vom vorbi foarte pe scurt despre primul µi al doilea, pentru a ne putea
ocupa mai detaliat de al treilea domeniu.
1) Cei fårå Dumnezeu
Mai întâi am vrea så spunem ceva despre lucrarea de amågire printre
oamenii din lume. „Toatå lumea zace în cel råu” (1 Ioan 5:19) µi „dumnezeul
acestui veac le-a orbit minøile” (2 Corinteni 4:4, CLV), ei sunt în „împåråøia
întunericului”, sunt complet înµelaøi, deµi nu µtiu aceasta. Ei sunt aµa de înµelaøi,
încât, în Epistola cåtre corinteni, la început, ni se spune cå lumea, cu înøelepciunea
ei, în culmea înøelepciunii ei, L-a omorât pe Domnul slavei, pe Prinøul vieøii,
într-atâta era de orbitå. Saul din Tars a fost un exemplar remarcabil al înøelepciunii
acestei lumi µi el µi-a întins mâna împotriva Domnului µi împotriva alor Såi,
urmårind så-i omoare. Când a venit lumina µi el nu a mai fost înµelat, a våzut
limpede orbirea în care fusese. Dar cei din lume sunt µi mai înµelaøi decât atâta.
Muløi dintre ei, înainte de a-µi încheia alergarea lor påmânteascå, îµi dau seama cå
au fost înµelaøi. Aµa de des întâlnim oameni care, la sfârµitul vieøii lor, ajung så
vadå cå au fost tot timpul în cåutarea a ceva care så le desåvârµeascå viaøa, så leo împlineascå, så-i satisfacå. În cazul unora, dezastrul a dat peste ei, nenorocirea
s-a nåpustit asupra lor, µi au pierdut tot în ceea ce ei îµi puseserå speranøele. Nu le-a
mai råmas nici timp, nici capacitate, nici putere, nici vreun alt fel de resurse ca så
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o ia de la capåt, iar viaøa s-a dus µi acum le râde din spate. Ei au investit totul
pentru a atinge o øintå care i-a ocolit, care le-a scåpat, µi singurul lucru pe care îl
pot spune cu sinceritate este cå au fost înµelaøi. Pe de altå parte, sunt muløi care îµi
ating øinta, dobândesc bogåøii, poziøie, influenøå, putere µi, totuµi, îµi sfârµesc viaøa
cu o foame în inimå.
Cunoaµtem cu toøii multe cazuri din a doua categorie. Am citit despre
cineva care µi-a pus capåt zilelor, nu pentru cå lucrurile i-ar fi mers råu, cåci îµi
strânsese multå avere, ci µi-a luat viaøa pentru cå nu mai avea pentru ce så tråiascå;
µi dacå asta nu este amågire, atunci ce este? Într-adevår, cei din lume sunt în
prinsoarea unei amågiri puternice µi, la sfârµit, Înµelåtorul va râde de ei, fie cå
reuµesc sau eµueazå în ceea ce fac ei acum în viaøå. La urmå vor ajunge så descopere
cå lucrul cåruia µi-au dedicat toatå fiinøa lor este pierdut µi viaøa le-a fost doar o
mare amågire. Aceasta a fost semnificaøia însårcinårii date apostolului Pavel.
Ochii lui au fost deschiµi µi Domnul i-a spus cå îl va trimite ca så stea înaintea
împåraøilor µi conducåtorilor, µi înaintea neamurilor, „ca så le deschizi ochii, så
se întoarcå de la întuneric la luminå µi de sub puterea Satanei la Dumnezeu”. A te
întoarce de sub puterea Satanei la Dumnezeu, de la întuneric la luminå este
rezultatul faptului de a øi se fi deschis ochii; astfel, cei dezamågiøi ajung så nu mai
fie amågiøi atunci când li se deschid ochii. Orbirea este lucrarea aceluia care i-a
prins pe oameni în strânsoarea lui. Împåraøi, conducåtori, popoare, da, muløi dintre
ei resping orice aluzie la faptul cå sunt orbiøi sau înµelaøi, dar Domnul µtie cum så
„le deschidå ochii”. La aceasta ne-am referit când am spus cå Evanghelia este,
într-un sens, menitå så-i elibereze pe oameni de amågire. Atâta am vrut så spunem
despre cei din lume.
2) Religioµii
În continuare am dori så spunem câteva cuvinte despre cei religioµi.Acelaµi
lucru este valabil µi aici, adaptat de Înµelåtor la domeniul de acøiune, la genul de
oameni cu care se ocupå, cei religioµi. Da, a fi înµelat din punct de vedere religios,
altfel spus, înµelat de însåµi religiozitatea ta, aceasta este o amågire puternicå!
Existå în acea amågire o asemenea putere ce pare a sfida adeseori orice fel de
încercare de eliberare. Religioµii sunt înµelaøi de religiozitate! Ce altceva s-ar
mai putea cere de la cineva decât a recunoaµte ce a fåcut Dumnezeu µi a da lui
Dumnezeu închinare µi recunoµtinøå; a fi preocupat cu lucrurile lui Dumnezeu, a
participa la servicii religioase, a fi angrenat din plin în activitåøi religioase µi a fi
interesat în primul rând de lucrurile religioase? Ce altceva s-ar mai putea cere?
Ce este råu în aceasta? Aveøi råbdare, îngåduiøi-mi så accentuez cu toatå tåria:
aceasta poate så fie o amågire uriaµå. Aµa de des se întâmplå cå înseµi aceste
lucruri întunecå ceea ce este fundamental, o legåturå realå µi vie cu Dumnezeu.
„Trebuie så vå naµteøi din nou”, µi foarte adesea religia întunecå acest adevår. O,
religia nu este un argument pentru mântuire! Religia poate fi gåsitå în cele mai
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întunecate locuri de pe påmânt. Religia existå pe plan universal; coruptå µi foarte
decåzutå în multe locuri, dar, la scarå universalå existå conµtiinøa de a fi în legåturå
cu vreun obiect suprem de închinare, care cere închinare. Atunci mintea sau
imaginaøia omului cautå så dea expresie acelui obiect suprem de închinare. În
funcøie de imaginaøie, obiectul poate fi o bucatå de lemn, o piatrå sau corpuri
cereµti. Într-un fel sau altul, el este materializat, dar ceea ce este universal este
ceea ce se aflå în spatele acelor forme de exprimare. Toate formele mai civilizate
ale acestuia, aduse pe tårâmul creµtinismului sunt, în esenøå, acelaµi lucru, mai
dezvoltat. El poate fi o amågire puternicå, µi foarte adesea µi este.
Când am întrebat pe cineva dacå este nåscut din nou, mi-a råspuns: „Nu
am nevoie de aµa ceva; eu am fost confirmat”. Poate cå acesta a fost un caz
extrem, µi nu l-am pomenit acum cu scopul de a critica, ci doar ca exemplu.
Poate cå adopøi religia pentru cå ai un temperament religios, dar aceasta nu
înseamnå cå eµti mântuit. Prin religia ta, Diavolul poate så te øinå tot aµa de
puternic, de ferm, în strânsoarea stårii de nemântuit la fel cum îl øine pe cel
lumesc prin plåceri. Pe el nu-l intereseazå cum te øine: prin frumoase activitåøi
religioase, prin lepådare de sine, µi altele de acest fel, atâta timp cât te poate
împiedica så ajungi la lucrul principal. Am pomenit doar în treacåt acestea, întrucât
subiectul nostru este amågirea. Preaiubiøilor, este o deosebire uriaµå între unirea
vitalå cu Dumnezeu în Isus Cristos µi formalismul religios, µi, aµa cum am spus
la început, este o nevoie foarte mare de acea slujire prin care amågirea, chiar µi
printre oamenii religioµi, så fie nimicitå µi necesitatea unirii esenøiale, vitale, cu
Dumnezeu prin naµterea din nou så fie înøeleaså de cei religioµi. Vråjmaµul distruge
întreaga mårturie a Adunårii prin faptul cå o umple cu oameni activi, energici,
neconvertiøi. În acest mod el slåbeµte puterea Mårturiei lui Dumnezeu.
3) Cei spirituali
Ajungem acum la al treilea domeniu, cel al oamenilor spirituali, µi ne
ocupåm de copiii lui Dumnezeu cu adevårat nåscuøi din nou. Vråjmaµul îµi
adapteazå lucrarea lui de amågire la acest domeniu într-un mod mult mai inteligent
µi mai ingenios decât la oricare din celelalte douå domenii. El nu renunøå la copiii
lui Dumnezeu, considerând cå sunt imposibil de a fi înµelaøi, dimpotrivå, aici
gåsim amågirea în formele ei cele mai rafinate µi mai acute. Aici s-a întâmplat cå
aµa de des copii scumpi ai lui Dumnezeu au fost duµi complet în råtåcire prin ceva
ce purta asemånarea cu adevårul absolut al Evangheliei. În acest domeniu, printre
copiii lui Dumnezeu, amågirile de aståzi sunt cât se poate de violente µi de active.
Care este semnul, semnul distinctiv, al lucrårii de amågire a Înµelåtorului
în mijlocul poporului Domnului? Este imitaøia a tot ce este din Dumnezeu, sistemul
de imitaøie care include tot ce este din Dumnezeu. Dacå veøi studia Biblia, veøi
descoperi cum acest sistem de imitaøie øinteµte chiar pânå la Dumnezeu. Veøi vedea
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cå existå o imitaøie a însåµi dumnezeirii. E înspåimântåtor de a spune acest lucru,
dar este adevårat. O imitaøie a însåµi dumnezeirii: Tatål, Fiul µi Duhul Sfânt. Imitaøia
primei Persoane a Trinitåøii: Dumnezeu. Ce spune Scriptura? „Dumnezeul acestui
veac le-a orbit...” Dumnezeul acestui veac - Satan este våzut în Cuvântul lui
Dumnezeu ca cel care se ridicå pânå acolo, încât el så fie obiectul suprem de
închinare. Nu trebuie så parcurgeøi prea mult Biblia pentru a vedea aceasta. Tendinøa
lui este evidentå din chiar prima lui acøiune. „Oare a zis Dumnezeu?” Ei bine, „eu
sunt o autoritate mai mare decât este El”. Aceasta se înøelege de aici. „Ascultaøi de
mine” - µi astfel, printr-o insinuare subtilå, el a capturat din inima omului locul
cuvenit reverenøei, fricii µi recunoµtinøei faøå de Dumnezeu; procedând astfel, el a
devenit dumnezeul omului, obøinând închinarea acestuia. Insinuarea subtilå prin
care el a fåcut aceasta a fost: „Dumnezeu µtie cå dacå voi veøi face aceasta, veøi fi
ca Dumnezeu, cunoscând binele µi råul, iar prin faptul cå vå interzice så faceøi
aceasta, El vå lipseµte, pur µi simplu, de ceva care, dacå ar fi al vostru, v-ar face
viaøa mai plinå, mai vastå, mai måreaøå; prin urmare, Dumnezeu nu este nicidecum
de partea voastrå, ci El ascunde ceva de voi. El face viaøa mai neînsemnatå µi mai
limitatå decât ar trebui så fie, deci dacå veøi face cum vå spun eu, veøi avea o viaøå
mai bogatå. Ei bine, fii creµtin, då-øi viaøa lui Dumnezeu µi atunci ea va deveni
îngustå, jalnicå, va trebui så renunøi la cutare µi la cutare lucru.” Aceasta este
întotdeauna insinuarea vråjmaµului. El nu te laså så µtii ce vei câµtiga dacå umbli
cu Dumnezeu, µi amågirea då rezultate - în loc de a câµtiga, pierzi - dacå dai
ascultare vråjmaµului. „Dumnezeul acestui veac le-a orbit...”.
Când copiii lui Israel au ieµit din Egipt, scopul suprem al ieµirii lor nu a
fost de a intra în øarå sau în pustie, ci de a ieµi la Domnul, de a aparøine Domnului,
de a fi poporul Lui. „Laså pe fiul meu så plece” - acesta a fost cuvântul; a ieµi la
Domnul, a aparøine Lui. Nu erau de mult timp în pustie, când Moise s-a suit pe
munte, unde a råmas o perioadå de timp cu Domnul, iar vråjmaµul a påtruns în
adunare. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise pe munte? „Så-Mi aducå aur, argint µi
aramå µi pietre preøioase µi in subøire, µi så-Mi facå un locaµ sfânt”. Vråjmaµul a
apårut în acelaµi timp µi a spus: „Acuma-i acum!” El a stârnit poporul så-µi aducå
aurul pentru a face din el un chip turnat, luând astfel aurul ce era destinat lui
Dumnezeu. Ce este aurul? Ceea ce este reprezentativ µi tipic din Dumnezeu, din
natura lui divinå. Aceastå temå stråbate întreaga Biblie. Dumnezeul acestui veac
urmåreµte så obøinå pentru el închinarea cuvenitå lui Dumnezeu µi el imitå pe
prima Persoanå a Trinitåøii. El imitå µi contraface pe linia religiei pentru a obøine
închinare. A doua Persoanå a Trinitåøii (vå daøi seama cå nu putem face acum un
studiu complet al fiecåreia dintre ele) este Domnul Isus, Dumnezeu Întrupat în
Fiul. Citim: „...vor veni muløi în Numele Meu µi vor zice: 'Eu sunt Cristosul!' Ωi
vor înµela pe muløi.” Anticrist este imitaøia lui Dumnezeu Întrupat: el îµi asumå
rolul de dumnezeu, luând chip omenesc, pentru a dobândi închinarea din inimile
oamenilor, µi µade în templul lui Dumnezeu, dând impresia cå el este Dumnezeu.
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„Se vor scula Cristoµi mincinoµi.” Înµelåtorul acøioneazå în vederea imitårii lui
Cristos chiar pânå la punctul întrupårii - Diavolul întrupat, Anticrist. El merge
pânå unde poate cu imitarea lui Cristos.
Imitarea Duhului Sfânt
Este, apoi, a treia Persoanå a Trinitåøii - Duhul Sfânt. În mod sigur,
vråjmaµul acøioneazå pe aceastå linie pentru a imita pe Duhul Sfânt. Nu este nici
o îndoialå în aceastå privinøå. Dacå aceasta este dispensaøiunea Duhului, este de
asemenea µi dispensaøiunea imitaøiei Duhului Sfânt. Care este lucrarea Duhului
Sfânt? Ei bine, ea are multe laturi, dar, preaiubiøilor, vråjmaµul poate face semne
false care sunt o imitaøie a semnelor Duhului Sfânt. Vråjmaµul poate da cålåuzire
falså care este o imitaøie a cålåuzirii Duhului Sfânt. Experienøe? Da, poøi avea
experienøe, experienøe supranaturale, care sunt o imitaøie a Duhului Sfânt.
Învåøåturå? Da, învåøåturå din Biblie: doctrine ale demonilor, doctrine false. Dar
ele nu ar fi amågiri dacå nu s-ar baza pe conøinut biblic. Imitarea Duhului Sfânt
se face, de asemenea, prin miracole, prin înfåptuirea de mari semne µi minuni,
prin a face så se coboare foc din cer pentru a-i înµela pe cei de pe påmânt. Miracole,
semne, minuni, putere, da, µi chiar viaøå, pentru a da viaøå icoanei, putere de a da
viaøå icoanei, µi chiar convertiri. Aparent, naµtere din nou, vieøi schimbate. Aici
ne aflåm, probabil, pe cel mai de temut teren când spunem acestea. Se pot ridica
imediat întrebåri: „Îi face oare diavolul pe oameni puri µi îi întoarce pe oameni de
la o viaøå fårå Dumnezeu la o viaøå cu Dumnezeu?” „Îi schimbå el cu adevårat în
bine pe oameni?” Este adevårat acest lucru? El nu se va abøine de la nimic pentru
a-µi putea atinge scopul lui final. Îøi va da un botez fals al Duhului Sfânt, astfel
încât så ai o experienøå minunatå, plinå de senzaøii plåcute, senzaøii sublime,
însoøitå de daruri remarcabile, de puteri, de capacitåøi supranaturale. Scopul lui
este så-øi dea acestea µi så te lase un timp så te lauzi cu ele, ca apoi så øi le ia, iar
odatå cu luarea lor sugereazå imediat minøii tale cå „ai påcåtuit împotriva Duhului
Sfânt”, cå ai såvârµit „un påcat care nu va cåpåta iertare”. În felul acesta, el îøi ia
absolut orice speranøå. Puterea sângelui scump al lui Isus Cristos nu mai are nici
o valoare, pentru cå nu mai este iertare. La ce bun sângele dacå nu mai este
iertare? Toatå lucrarea de ispåµire a lui Cristos nu mai are nici o putere pentru tine
odatå ce accepøi acea sugestie. Cristos µi crucea Lui µi-au pierdut valoarea pentru
tine. Da, Satan nu se va da în låturi de la nimic pentru a putea da cu adevårat o
loviturå fatalå credinøei în Cristos, µi el a fåcut aceasta în cazul multora, µi încå
mai o face. Sunt muløi copii scumpi ai lui Dumnezeu care, dacå ar µti, dacå ar
avea luminå µi cunoµtinøå, ar fi salvaøi din cea mai îngrozitoare stare de iad mental cauzatå de presiunea acuzaøiei din partea vråjmaµului cum cå au påcåtuit fårå
putinøå de a mai fi iertaøi, cå l-au întristat pe Duhul Sfânt într-atâta, încât i-a
påråsit. Aståzi, muløi copii scumpi ai lui Dumnezeu sunt în aceastå situaøie. Eu
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spun cå este nevoie, în aceste zile, ca poporul lui Dumnezeu så fie ajutat pentru a
fi în siguranøå, pentru a fi salvat de aceste amågiri îngrozitoare. Ωi în multe alte
chipuri imitå Înµelåtorul. El poate mânui Scriptura mai bine ca oricine. El poate
provoca închinare, îµi întemeiazå propria lui bisericå, „sinagoga Satanei”, imitând.
El învaøå doctrine minunate, adevåruri biblice, pentru a-i încoløi pe oameni µi
a-i zåpåci, ca la urmå så ajungå aµa de încurcaøi, încât så nu mai µtie unde
sunt, µi se trezesc într-o stare de inerøie fatalå µi se întreabå dacå vor mai
putea crede vreodatå ceva. Amågiri!
Terenul amågirii
Din nefericire, dupå ce am spus toate acestea, am ajuns numai la începutul
mesajului meu, pentru cå, la acest punct, preaiubiøilor, trebuie så spunem cå nici
måcar o fårâmå din lucrarea de amågire a diavolului nu poartå semnul întâmplårii,
nu este complet stråinå de ceva din omul însuµi. Trebuie så existe un teren pentru
ea în om, altfel nu poate da rezultate, nu are nici o µanså de izbândå. Amågirea nu
este ceva exterior care este pus asupra noastrå de vrem - de nu vrem, sau în ciuda
voinøei noastre. Orice amågire îµi are propriul teren în om. Ce este acel teren? Este
faptul cå omul este acum o fiinøå care posedå un suflet. Dacå veøi putea påtrunde
în profunzimea acestui lucru, dacå îl veøi putea înøelege, totul va deveni limpede.
Terenul amågirii este faptul cå omul este o fiinøå care posedå un suflet.
Când Satan a intervenit în viaøa omului, la început, iar omul a consimøit så meargå
pe linia vieøii sufletului, el l-a fåcut pe om potrivit pentru propria lui guvernare.
Nu cu ajutorul forøei a venit el µi s-a erijat în conducåtorul omului µi l-a supus pe
acesta propriei lui guvernåri. Cum a fåcut el aceasta? Penetrând în acel tårâm din
fiinøa omului unde omul era unit cu Dumnezeu, adicå pe tårâmul duhului omului.
„Cine se lipeµte de Domnul este un singur duh cu El” - iar omul era în pårtåµie µi
comuniune cu Dumnezeu prin intermediul duhului lui, nu al sufletului, nici al
trupului. Acestea douå erau sub cârmuirea duhului lui. Vråjmaµul, diavolul, a
venit la sufletul omului µi, în loc ca omul så reacøioneze prin duhul lui aflat în
pårtåµie cu Dumnezeu, µi care Îl cunoµtea pe Dumnezeu, el a coborât la nivelul
sufletului lui, a ieµit din duhul lui µi a reacøionat în suflet. Ce este sufletul?
Raøionament, emoøie, sentiment, dorinøå µi, desigur, preferinøå, voinøå. Vråjmaµul
a apelat la dorinøe µi a capturat voinøa, prin amågire. Vedeøi ce s-a întâmplat când
omul a profanat însuµi organul unirii lui cu Dumnezeu, duhul lui! El a fost, în
sensul cel mai profund, în starea lui integrå, un duh ce avea un suflet µi un trup,
dar el l-a profanat, cu rezultatul cå acesta a fost despårøit de Dumnezeu µi a murit
ca mijloc, instrument, vehicul al pårtåµiei divine. Nu înseamnå cå el a fost anihilat
sau cå a încetat så mai existe, dar el a ieµit din pårtåµia cu Dumnezeu, iar aceasta
este moarte spiritualå. El a ieµit din unirea cu Dumnezeu, iar urmarea a fost cå
sufletul a dobândit ascendent µi, de atunci începând, omul este o specie diferitå
de cea pe care a creat-o Dumnezeu. El este acum un om al sufletului, µi, pentru a
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menøine aceastå stare, vråjmaµul l-a adaptat pe om propriei lui guvernåri. Aµadar,
vråjmaµul îl guverneazå pe om µi întreaga raså prin natura vieøii sufletului. Care
este baza amågirii? Tocmai aceasta! Cum se obøine o lucrare a unei imitaøii a
Duhului Sfânt? Cu ajutorul naturii tale sufleteµti. Poøi deveni un medium în însåµi
natura ta sufleteascå µi så deschizi toate cåile fiinøei tale pentru cålåuziri
supranaturale µi så ajungi sub puterea, ståpânirea, domnia duhurilor înµelåtoare
care opereazå într-o multitudine de feluri. Poøi astfel så-øi blochezi sufletul µi så
ajungi într-o stare de totalå pasivitate, încât vei fi deschis la orice puteri care vor
profita de tine. Poøi avea momentele tale de liniµte în sufletul tåu, care sunt cele
mai periculoase momente din viaøa ta. Aceasta se întâmplå prin suspendarea
oricårei activitåøi spirituale, devenind complet pasiv µi deschizând fiinøa ta
sufleteascå, ceea ce este un lucru din cale-afarå de periculos.
Dumnezeu nu îøi cere niciodatå så devii pasiv din punct de vedere spiritual. A aµtepta înaintea lui Dumnezeu nu înseamnå a fi pasiv din punct de vedere
spiritual. Dumnezeu ne vrea activi în duhul, chiar µi atunci când aµteptåm în
tåcere înaintea Lui. Înøelegeøi ce vreau så spun! Însåµi natura omului, acum adaptatå
de vråjmaµ guvernårii lui, este cea care a fåcut posibil succesul acestui sistem
puternic de imitaøie.
Ce a fåcut Cristos la Calvar?
Ce a fåcut Domnul Isus la Calvar? El a dus acel om la moarte µi a fåcut loc
pentru un om spiritual. În Isus Cristos, noi nu mai suntem sufleteµti, ci suntem
oameni spirituali. Aceasta este, în esenøå, ceea ce spune Pavel în prima lui Epistolå
cåtre corinteni. „Omul sufletesc (el este omul „firesc”) nu primeµte lucrurile lui
Dumnezeu cåci, pentru el, sunt o nebunie; µi nici nu le poate înøelege” „Cel
spiritual judecå toate lucrurile” (KJV). La naµterea din nou, duhul omului este
adus de pe tårâmul morøii spirituale µi al înstråinårii de Dumnezeu la o nouå unire
cu Dumnezeu, este unit cu Domnul într-un singur duh. Organul corespunzåtor al
guvernårii divine este repus în funcøiune pentru a aduce sufletul µi trupul omului
sub control divin, iar Duhul Sfânt îµi face locaµul în duhul nåscut din nou al
omului, pentru a cârmui dorinøele, gândurile, motivaøiile, hotårârile acestuia.
Aµ vrea så închei prin a vå reaminti lucrul extraordinar pe care l-a fåcut
Cristos prin crucea Lui. Noi nu am ajuns så sondåm adâncimile Calvarului. Este
un lucru binecuvântat de a vedea cå El ne-a luat påcatele µi le-a purtat în trupul
Lui pe cruce, dar este un lucru µi mai binecuvântat de a vedea cå El a luat întregul
teren al activitåøii satanice din om. El l-a dus la cruce µi l-a înlåturat, iar înøelesul
profund al Cuvântului lui Dumnezeu este tocmai acesta, cå noi am fost råstigniøi,
am fost îngropaøi împreunå cu Cristos. El nu a rezolvat numai problema påcatelor,
ci µi a omului, a rasei, pe care a dat-o la o parte; El a urmårit nu doar så punå capåt
unei rase, ci så înlåture sfera diavolului; nu så o termine cu omul în starea lui
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cåzutå, ci så zdrobeascå puterea lui Satan µi så nimiceascå lucrarea lui ca Înµelåtor.
El a fåcut aceasta prin cruce. Este un lucru extraordinar så vezi cå Domnul Isus
nu a dat numai o loviturå fatalå omului, ocupându-se de carne, ci, ocupându-se
de întreg trupul cårnii, El a dat o loviturå activitåøii satanice din om. Acesta este
cuvântul crucii. Care este adevårul de temelie pentru poporul lui Dumnezeu în
vremuri primejdioase? Cå puterea naturalå a omului trebuie så fie zdrobitå de
crucea Domnului Isus. Fiecare dintre noi, care suntem în Cristos, trebuie så
ajungem în acel punct unde så µtim cå puterea naturalå a fost frântå µi cå noi nu
mai putem, nu mai îndråznim, så urmåm natura noastrå în lucruri, raøionamente,
dorinøe, afecøiuni, alegeri µi hotårâri. Acum totul trebuie så iaså de la Dumnezeu,
så ne fie dat de Duhul Sfânt ca så ne cârmuiascå vieøile, iar noi nu trebuie, sub
nici o formå, så ne bazåm pe propria noastrå înøelepciune. Puterea naturalå trebuie
zdrobitå µi noi trebuie så fim niµte oameni care, asemenea lui Iacov, så mergem
pentru tot restul zilelor noastre sprijinindu-ne de toiagul nostru, pentru cå tendonul
puterii noastre naturale a fost atins, rupt, µi s-a uscat, s-a veµtejit. Da, a duce
mårturia Calvarului în toate zilele vieøii noastre despre faptul cå „am fost råstignit
împreunå cu Cristos, µi nu mai tråiesc eu...” Eu am fost gåsit µi lovit µi nu trebuie
så mai aibå loc nici o furiµare a „eului” meu. Nu mai existå „eu”. Poate cå noi am
gândit despre cruce, despre unirea în moarte cu Domnul Isus, în lumina imediatå
a necesitåøii de a abandona, de a renunøa µi de a muri; de a fi råstignit, µi toatå
suferinøa ce decurge de aici. Dar, preaiubiøilor, menirea ei este de a ne stråmuta
din împåråøia întunericului în cea a Fiului dragostei Lui; de a ne scoate de sub
puterea lui Satan, de a ne elibera de amågire. Dacå viaøa sufletului nostru nu este
confruntatå cu puterea crucii µi nu este supuså lui Dumnezeu, iar noi nu µtim ce
înseamnå a tråi în Duhul µi a umbla dupå Duhul, suntem expuµi la amågire.
Acolo unde se aratå imitaøia Duhului Sfânt, veøi gåsi foarte multå excitabilitate în
suflet, emoøii în suflet, lipså de ståpânire în suflet µi uneori indecenøå; dar µi
lucruri supranaturale. Da, dar acesta nu este Duhul Sfânt. Acolo a avut loc o
cåutare freneticå a sufletului dupå un anume fel de experienøå, o experienøå
supranaturalå. Acest lucru a deschis fiinøa spre altceva µi poøi obøine acum orice.
Poøi obøine cålåuzire, poøi obøine miracole, orice pe acea linie; dar aveøi grijå!
Imitaøia, preaiubiøilor, are teren proprice în însåµi natura noastrå; aceastå naturå
trebuie zdrobitå. Desigur, acest adevår trebuie aplicat cu foarte mare atenøie. Ca
Domnul så îi poatå salva pe copiii Lui de amågire µi înµelare, El trebuie så îi ducå
înapoi la adevårul de temelie al identificårii cu Cristos în moarte, îngropare µi
înviere µi la ce înseamnå aceasta legat de înlåturarea unui fel de om µi apariøia
unui alt fel de om.
Ωi în aceastå privinøå, ca în multe altele, Cristos råstignit este puterea lui
Dumnezeu µi înøelepciunea lui Dumnezeu.
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CAPITOLUL 4
CRISTOS CEL RÅSTIGNIT,
ÎNØELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU ΩI PUTEREA LUI DUMNEZEU
De citit: Ioan 4:20,21,23,24; Efeseni 4:23,24; Evrei 12:9
Legaøi aceste pasaje între ele: „Dumnezeu este Duh; µi cine se închinå Lui
trebuie så I se închine în duh µi în adevår”; "Omul cel nou, care este creat dupå
Dumnezeu, în dreptatea µi sfinøenia adevårului” (KJV); „Tatål duhurilor”.
În Capitolul 3 ne-am ocupat de marele sistem de imitaøie care a fost introdus
în universul acesta de cel care este numit Înµelåtorul. Am våzut cå el a imitat
întregul sistem ceresc, de la dumnezeire începând, în toate ordinele de fiinøe
spirituale µi în toate formele de lucrare spiritualå, µi cå nu este nici un lucru care
este cu adevårat din Dumnezeu µi în relaøie cu Dumnezeu care så nu fi fost imitat
de Înµelåtor. Existå acum douå sisteme mari: sistemul divin µi imitaøia, sistemul
satanic. Am våzut, de asemenea, cå Dumnezeu l-a creat pe om astfel încât acesta
så se potriveascå perfect în propriul Lui sistem, cå El a fåcut omul într-un mod
care corespundea în chip desåvârµit guvernårii µi metodei Lui divine. Omul creat
potrivit gândului lui Dumnezeu era, în mod suprem µi esenøial, o fiinøå spiritualå
ce avea un suflet µi un trup. El era în primul rând spiritual, pentru cå duhul lui era
sinele lui esenøial prin care era unit cu Dumnezeu, care este Duh; aµadar,
comunicarea lui Dumnezeu cu omul se fåcea prin duhul lui. Înµelåtorul, pentru
a-l captura pe om µi pentru a-µi asigura succesul sistemului lui - imitaøia sistemului
lui Dumnezeu - a trebuit så-l facå pe om så se potriveascå øelurilor lui. În grådinå
a avut loc, så zicem aµa, o imixtiune a lui Satan, imixtiune care, datoritå
consimøåmântului omului, a avut ca rezultat faptul cå omul a devenit o altå fiinøå
decât cea pe care a creat-o Dumnezeu. El a devenit un om al sufletului, având
duhul separat de Dumnezeu µi, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, mort.
Sufletul a preluat conducerea iar omul a devenit un om al sufletului, în loc de om
al duhului. Totul din omul cåzut este la nivelul sufletului µi opereazå pe linia
sufletului, în loc de cea a duhului. Aceastå lume, în totalitatea ei, este constituitå
µi organizatå µi funcøioneazå la nivelul sufletului: „toatå lumea zace în cel råu”.
Ceea ce noi am vrut så vedem, în principal, sunt douå lucruri: unu, cå toate
amågirile, înµelårile, råtåcirile, îµi au locul µi terenul în însåµi natura omului, în
ceea ce el corespunde lucrårii Înµelåtorului. Sufletul este locul µi terenul oricårei
amågiri. Iar celålalt lucru, cå în lucrarea Lui de la cruce, Domnul Isus a purtat
întreaga raså sub judecata lui Dumnezeu, în moarte, atunci când El µi-a vårsat
sufletul în moarte. S-a terminat cu acea raså. Prin aceasta, el a luat terenul de sub
picioarele Înµelåtorului pentru orice altå lucrare ulterioarå de amågire în cazul
acelora care, prin credinøå, îµi însuµesc tot ce înseamnå Calvarul. Prin urmare,
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este de o importanøå vitalå ca noi så înøelegem corect µi så devenim ascultåtori
faøå de adevårul cå atunci când Cristos a murit, µi noi am murit. Din momentul în
care ne-am ocupat locul în Cristos cel råstignit, noi µtim cå nu avem voie, nu
îndråznim, nu putem så tråim dupå carne sau så umblåm dupå carne, sau så
tråim, pur µi simplu, la nivelul sufletului, cåci de acum încolo totul este dupå
duhul, în puterea Duhului Sfânt. Unde så gåseµti o înøelepciune mai mare decât
aceasta? Universul este påtruns de o singurå mare întrebare: Cum se poate nimici
puterea acestui sistem de imitaøie µi Înµelåtorul din spatele lui? Uitå-te la toatå
viclenia, toatå isteøimea, toatå µiretenia, toatå subtilitatea diabolicå a acestui sistem
de amågire, de imitaøie, de råtåcire ce aparøine aceluia cunoscut ca Înµelåtorul,
care a înµelat întreaga raså µi toate neamurile! Unde vei gåsi o înøelepciune care
så stea împotriva acesteia µi så triumfe asupra ei µi så-i frângå puterea µi, în cele
din urmå, så scape universul de ea? Råspunsul este: „Cristos cel råstignit,
înøelepciunea lui Dumnezeu”. Ωi în ce mod lucreazå aceastå înøelepciune supremå,
transcedentalå, dacå nu prin crucea Domnului Isus? În acest mod, în Cristos cel
råstignit, întreaga raså, în natura ei cåzutå, este duså în moarte µi terenul
Înµelåtorului este îndepårtat. Aici se aflå înøelepciunea lui Dumnezeu aråtatå în
Cristos cel råstignit. O, de am putea så înøelegem mai deplin minunea crucii,
minunea fårå egal a crucii. În ea este aråtatå înøelepciunea lui Dumnezeu.
Adevårul de temelie pentru poporul lui Dumnezeu
Pentru aceste zile de amågire crescândå, chiar µi în mijlocul poporului
lui Dumnezeu, adevårul de temelie este adevårul unirii noastre cu Cristos în
moarte, îngropare µi înviere. Am vrea så trecem, pentru câteva momente, så
vedem latura învierii. Am våzut deja marea putere µi înøelepciune ale lui
Dumnezeu în latura morøii, în darea la o parte a rasei, a omului, a naturii acestuia,
în care locuieµte Satan. Aceasta nu înseamnå cå oamenii sunt niµte diavoli încarnaøi.
Nu aceasta vreau så spun. Este o diferenøå între acest lucru µi faptul de a fi ceva
din Satan în însåµi natura rasei. Am aråtat mai înainte cå amågirea existå în însåµi
natura acestei rase cåzute. Cuvântul lui Dumnezeu spune cå „inima este nespus
de înµelåtoare µi deznådåjduit de rea; cine poate s-o cunoascå?” Credincioµii care
umblå foarte aproape de Dumnezeu µtiu cât de deznådåjduit de rea este inima
naturalå. Cu cât ajungem mai aproape de Dumnezeu, cu atât ne urâm mai mult
pe noi înµine. Amågirea înså nu a existat niciodatå în omul necåzut. Ea nu este
din Dumnezeu. Una dintre acele tråsåturi la superlativ ale Noului Ierusalim, care,
de fapt, este Adunarea, este transparenøa; se spune despre ea cå este limpede
precum cristalul. Aceasta înseamnå cå tot ce este ceøos, înµelåtor, ascuns, fals,
viclean, perfid, a fost complet dezrådåcinat µi îndepårtat din poporul lui Dumnezeu;
acesta va fi absolut transparent, curat precum cristalul. Nu va fi nimic întunecos,
sinistru, neadevårat, nesincer în el. Rådåcina lui Satan este în omul natural, Satan
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locuieµte, în esenøå, în natura acestuia. Dumnezeu nu scoate aceasta afarå din
noi, ci El ne scoate pe noi afarå µi obøine o nouå creaøie. Este deosebit de important så vedem semnificaøia unirii în moarte cu Cristos, nu numai în privinøa a
ceea ce noi numim påcatele noastre, ci µi a noastrå înµine. Dar pe latura învierii,
înøelepciunea µi puterea lui Dumnezeu se aratå în mod minunat. Din nou, ce s-a
întâmplat la început, când a avut loc intervenøia lui Satan µi când omul µi-a dat
acordul? Duhul prin care omul era unit cu Dumnezeu într-un singur duh a ieµit
din acea unitate activå µi, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, a devenit mort.
Acela a fost triumful lui Satan. Ei bine, pe acel fapt - despårøirea de Dumnezeu în
duh - a fost ridicat µi construit întregul sistem al guvernårii satanice. Când Domnul
Isus a înviat din morøi, El a înviat în aceeaµi capacitate reprezentativå pentru o
nouå ordine, o nouå creaøie, ca µi în capacitatea Lui reprezentativå pentru vechea
ordine. Cu alte cuvinte, pe latura morøii El ne-a reprezentat pe noi prin acceptarea,
de bunåvoie, a påcatelor noastre µi luarea asupra Lui a acestei creaøii påcåtoase,
pe cruce. El a acceptat, în mod reprezentativ, poziøia rasei cåzute µi a dus-o, în
Persoana Lui inclusivå, la moarte. În înviere, El este Cel dintâi nåscut dintre
muløi fraøi; în înviere, El este reprezentantul noii ordini a lui Dumnezeu. Vedeøi
ce s-a întâmplat? În crucea Domnului Isus, la un moment dat, Cristos, reprezentând
vechea ordine, a fost despårøit de Dumnezeu. El a intrat în acel loc, acea poziøie,
acea stare de a fi separat de Dumnezeu, påråsit de Dumnezeu. El a luat locul unei
rase despårøite de Dumnezeu. El a intrat în adâncimile, adâncimile îngrozitoare,
ale stårii omului despårøit de Dumnezeu. Prin puterea învierii, toatå tåria satanicå,
toatå înøelepciunea satanicå a fost zdrobitå, prin aducerea înapoi a lui Cristos din
moarte, aducerea înapoi a Unuia care reprezenta o raså aflatå într-o poziøie de
separare de Dumnezeu. Acea nouå pårtåµie cu Dumnezeu ducea cu ea, µi implica,
faptul cå lucrarea lui Satan a fost nimicitå. Ce lucru extraordinar! Puterea lui
Dumnezeu, „nemårginita mårime a puterii Sale... pe care a desfåµurat-o în Cristos
când L-a înviat din morøi µi L-a pus så µadå la dreapta Sa... mai presus de orice...”
El L-a adus înapoi în cea mai strânså pårtåµie µi unitate. Dar El fusese despårøit
de Dumnezeu. Se poate cå a fost, în privinøa timpului, doar un moment. Totuµi,
dacå ai cunoaµte ceva despre despårøirea de Dumnezeu, despårøirea realå de
Dumnezeu, chiar dacå aceasta ar fi numai preø de o clipå, ea ar pårea a fi de o
viaøå; te-ar îmbåtrâni, pårul øi-ar fi alb. Iar Domnul Isus a gustat aceasta, a trecut
prin aceasta. El, ca om, a mers în acel loc al despårøirii de Dumnezeu, în duh;
timp de o clipå El L-a pierdut pe Dumnezeu, dar când Dumnezeu L-a adus înapoi
din moarte în pårtåµie directå cu El, aceasta a însemnat cå tot ceea ce era
råspunzåtor pentru pårtåµia pierdutå cu Dumnezeu a fost nimicit. Unirea prin
înviere cu Cristos, în Cristos, este tocmai aceasta: „faøå de noi, credincioµii,
nemårginita mårime a puterii Sale, dupå lucrarea puterii tåriei Lui pe care a
desfåµurat-o în Cristos când L-a înviat din morøi” (KJV) - „faøå de noi,
credincioµii”.
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Ce se aflå în spatele unirii noastre cu Cristos,
Muløi creµtini pun întrebarea: „Ce înseamnå aceasta? Eu nu cunosc cå aµ
avea conµtiinøa realitåøii acestui fapt în cazul meu. Este oare ceva de domeniul
viitorului, când vom fi înviaøi din morøi, prin înviere? Atunci se va împlini acest
verset? „Faøå de noi, credincioµii, nemårginita mårime a puterii Sale, dupå lucrarea
puterii tåriei Lui... când L-a înviat din morøi”. Atunci va fi aceasta? Nu, se poate
cå nu ai conµtiinøa nemårginitei mårimi a puterii Lui proporøional cu acea putere a
tåriei Lui pe care El a folosit-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morøi. Dar eu
te întreb: „Cunoµti tu pårtåµia spiritualå cu Dumnezeu? Ωtii tu ce este unirea cu
Domnul?” Dacå da, aceasta a determinat exerciøiul nemårginitei mårimi a puterii
Lui. Niciodatå nu ajungi în unire cu Dumnezeu decât pe baza faptului cå întreaga
putere a lui Satan a fost zdrobitå µi tot rezultatul lucrårii lui Satan a fost dat la o
parte. Pårtåµia noastrå cu Dumnezeu este un lucru enorm. A fi în unit cu Domnul
Isus în înviere, a umbla în înnoirea vieøii, este dovada faptului cå Dumnezeu, în
Cristos, prin cruce, a fåcut un lucru foarte mare. O, dacå am aprecia aµa cum
trebuie lucrarea de la Calvar! O, dacå ni s-ar deschide ochii, aµa cum s-a întâmplat
în cazul Apostolului, astfel încât lauda noastrå de cåpåtâi µi singura noastrå hotårâre
så fie de a nu cunoaµte altceva decât „pe Isus Cristos µi pe El råstignit” µi „crucea
Domnului nostru Isus prin care lumea este råstignitå faøå de mine, µi eu faøå de
lume”. De aceea s-a låudat Pavel cu crucea. De aceea Pavel a fost hotårât så nu
cunoascå nimic altceva decât pe Isus Cristos µi pe El råstignit, pentru cå el a våzut
lucrul extraordinar pe care îl reprezenta Calvarul atât pe latura morøii, cât µi pe
latura învierii. Domnul vrea ca noi så fim în aceastå poziøie, din punct de vedere
spiritual. Puterea lui Satan este nimicitå atunci când credinciosul stå pe terenul
învierii µi råmâne acolo, refuzå så se coboare la nivelul de jos al vieøii sufletului,
al vieøii eului. Prin urmare, lupta din viaøa credinciosului nu este de a ajunge la o
oarecare poziøie spiritualå, ci de a menøine o poziøie spiritualå care i-a fost datå în
Cristos. „El ne-a pus så µedem împreunå în locurile cereµti, în Cristos”. Nu este
ceva pentru care så luptåm, dar întreaga øintå a vråjmaµului este de a-l coborî pe
credincios la un nivel mai jos. De aceea spune Apostolul: „Lupta noastrå este în
locurile cereµti”. Noi trebuie „så ståm tari, så ne împotrivim µi, dupå ce am fåcut
totul, så råmânem victorioµi pe teren”. Cu alte cuvinte: menøine-øi poziøia, poziøie
care este a ta prin unirea cu Cristos în înviere. Vråjmaµul acøioneazå prin ceva care
så ne tragå în jos, prin presiune asupra noastrå, sau printr-un plan subtil, curså, laø,
prin oricare dintre multele lui metode pentru a ne scoate de pe poziøie. Dar crucea
reprezintå pentru noi o viaøå spiritualå în locurile cereµti, unde puterea lui Satan
este zdrobitå. Este drept înså cå aceste lucruri sunt foarte generale µi am vrea så
trecem, înainte de a încheia, de la latura generalå la o laturå mai specificå, adicå
de a pune tot acest lucru, acest mare adevår, în contact cu chestiuni practice. Nu cå
ceea ce am spus pânå acum nu ar fi practic, dar må refer la lucrurile cu care noi
suntem într-o legåturå mai strânså în viaøa noastrå; acolo trebuie aplicat adevårul.
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Temelia µi natura pårtåµiei cu Dumnezeu

Unde începe totul privitor la Dumnezeu µi, implicit, privitor la vråjmaµ în
lucrarea lui de imitare? Începe pe tårâmul închinårii. Începutul a toate este
închinarea, raportat la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are locul central
µi suprem de recunoaµtere, de guvernare. În ascultarea, supunerea noastrå
desåvârµitå, în fiecare parte µi fazå din fiinøa noastrå, Dumnezeu are dreptul
suprem. De aici începe închinarea. Ea este o relaøie, nu numai un exerciøiu. Nu
este ceva ce noi facem în anumite moduri µi cu anumite metode, ci este o atitudine
a vieøii, un loc pe care Dumnezeu îl are în întreaga conµtiinøå. Aceasta este
închinare.
Ei bine, ca Satan så contrafacå µi så ia locul lui Dumnezeu, închinarea
este obiectivul lui. În cazul lui Adam, acesta a fost obiectivul lui: de a-l împiedica
pe om så dea lui Dumnezeu locul suprem, ca så poatå lua el locul lui Dumnezeu.
El µi-a însuµit, înlocuindu-L pe Dumnezeu, reverenøa µi recunoaµterea µi ascultarea
omului, µi a dobândit închinare µi a devenit „dumnezeul acestui veac”. Când
ultimul Adam, al doilea Om, a venit µi a început oficial, public, marea lucrare pe
care venise så o facå, singurul lucru pe care vråjmaµul a cåutat så îl obøinå a fost
închinarea Lui. „Toate aceste lucruri Øi le voi da Øie dacå te vei închina mie”. El
s-a trådat; µi-a aråtat faøa. Dacå ar fi putut face µi cu ultimul Adam cum a fåcut cu
primul, el ar fi nåruit planul lui Dumnezeu privitor la o nouå raså.
Ei bine, tocmai aici trebuie så avem luminå. Am citit în Ioan 4, de la
versetul douåzeci. Femeia spune: „Pårinøii noµtri s-au închinat pe muntele acesta;
µi voi ziceøi cå în Ierusalim este locul unde trebuie så se închine oamenii”. Isus
i-a spus: „Femeie, crede-må cå vine ceasul când nu vå veøi închina Tatålui nici
pe muntele acesta, nici în Ierusalim... vine ceasul, µi acum a µi venit, când
adevåraøii închinåtori se vor închina Tatålui în duh µi în adevår”. În duh - „d”
mic, nu „D” mare. O, ce înseamnå aceasta? Aceasta reprezintå un nou sistem, o
nouå ordine. Aceasta este criza crucii pe tårâmul închinårii, lucrul de bazå. Dar
ce s-a întâmplat? Ierusalimul fusese, categoric, rânduit în mod divin så fie un loc
de cinste µi de închinare. Samaritenii au imitat, prin templu µi munte, sistemul
care era la Ierusalim µi se închinau aceluiaµi Dumnezeu. Dar Dumnezeu adusese
în lume acel sistem al închinårii la Ierusalim; El îl proiectase. Era un templu, o
clådire, o pieså de elaboratå arhitecturå ecleziasticå cu preoøi, cu mantii µi
veµminte, cu ardere de tåmâie, cu jertfe, rugåciuni, citirea Scripturilor, µi multe
alte lucruri. Da, Dumnezeu introdusese acestea, iar acum Domnul Isus dådea
totul la o parte µi, procedând astfel, aråta cât se poate de limpede cå aceasta nu
este o închinare adevåratå. Este o comparaøie aproape defåimåtoare. „Nici pe
muntele acesta, nici în Ierusalim, nu se vor închina oamenii Tatålui. Ci adevåraøii
închinåtori se vor închina în duh µi în adevår”. „Dumnezeu este duh”.
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Unde s-a råtåcit creµtinismul?
Ce s-a întâmplat, atunci, dacå acesta nu este adevårul, ce este adevårul?
Aici s-a råtåcit creµtinismul. Aceasta este despårøirea între suflet µi duh. Nu ceva
care era doar un tip, o ilustrare, un set de simboluri. Dumnezeu nu a vrut niciodatå
ca acela så fie lucrul final, nu a intenøionat niciodatå ca omul så facå din acela un
lucru în sine, nu a intenøionat niciodatå ca acel lucru så dåinuie la nesfârµit. El a
fost introdus pentru a ilustra µi reprezenta altceva, µi durata lui a fost pânå ce a
venit Domnul Isus. El aråta înspre Domnul Isus, ducea la El, vorbea despre El µi
crucea Lui prin care ceea ce era doar din suflet urma så disparå µi ceea ce era din
duhul urma så aparå. Ce este viaøa spiritualå în privinøa închinårii? O, nu este
arhitecturå ecleziasticå, veµminte, rânduieli, ritualuri. Acestea dispar la Calvar.
Perpetuarea a orice de acest gen este o contrazicere a Calvarului. Vedeøi unde
suntem aståzi. Menøinerea acelui gen de lucru, preaiubiøilor, este din cauza
neputinøei de a înøelege ce a adus Domnul Isus.
Ce înseamnå, aµadar, închinarea în duh? Înseamnå a trece dincolo de
toate acestea µi a vedea semnificaøia spiritualå. Acele animale care se aduceau
pentru a fi jertfite erau cercetate cu foarte mare grijå, întoarse pe toate pårøile, ca
nu cumva så aibå vreun defect, vreun cusur, vreo patå, vreo nepotrivire, vreun
element dublu, douå culori, douå feluri. Dacå se gåsea oricare dintre aceste
semne, animalul era respins. Dacå înså, dupå o cercetare µi investigaøie atente,
nu se gåsea nici un defect, nici un cusur, µi reprezentantul lui Dumnezeu, cu
ochii ascuøiøi ai unui expert, putea pronunøa familiarul „Tetelestai” - „Este
desåvârµit” - atunci animalul era oferit, ca jertfå, lui Dumnezeu. Adevårul
întruchipat în acest simbol este acesta, cå singura pårtåµie cu Dumnezeu este pe
baza desåvârµirii spirituale a Domnului Isus. Aceasta este închinarea. Veµmintele
din vechime erau doar simboluri µi figuri µi ilustråri. Îmbråcåmintea preoøeascå
vorbea necurmat despre o dreptate µi frumuseøe µi slavå care alcåtuiesc natura
Omului-Dumnezeu, Domnul Isus. Ea este datå, atribuitå, împårøitå aceluia care,
prin credinøå, Îl apucå pe Cristos. Noi, care suntem în Cristos, în ochii lui
Dumnezeu purtåm veµminte de frumuseøe µi slavå µi sfinøenie. De ce, atunci, så
se perpetueze un sistem? Domnul Isus l-a îndepårtat prin cruce, s-a terminat cu
el. La aceasta se referå El când vorbeµte despre închinarea în duh µi în adevår.
Cortul µi templul fuseserå numai simboluri, vorbind despre acea pårtåµie spiritualå
a sfinøilor aµa cum sunt ei uniøi spre a fi Templul lui Dumnezeu, Trupul unui Cap
înåløat. Scândurile cortului legate împreunå prin drugi vorbesc despre sfinøii cu
dreptatea, sfinøenia µi slava date lor de Dumnezeu, legaøi împreunå într-un singur
duh, un Trup cu „încheieturi µi legåturi”. Pietrele templului prelucrate în carierå
µi apoi asamblate fårå så se audå sunetul de ciocan sau de secure, fixate în liniµte,
sunt umbre ale pietrelor vii zidite împreunå spre a fi un locaµ spiritual. Dumnezeu
locuieµte acum nu în temple fåcute de mâna omului, ci într-un trup spiritual,
mådularele lui Cristos unite cu El.
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De ce atunci så se perpetueze un lucru pe care Dumnezeu l-a desfiinøat la
cruce µi så se menøinå la un nivel mai jos faptul cå „noi, care suntem muløi,
suntem un singur trup”? Vedeøi unde s-au råtåcit lucrurile? Reøineøi cå atunci
când nu se recunoaµte, nu se cunoaµte semnificaøia spiritualå a toate acestea,
când nu se vede dincolo de exterior µi se menøine lucrul cel vechi, te afli tot la
nivelul sufletului µi eµti deschis pentru amågire. Totul poate fi o amågire
îngrozitoare. Ωi cum lucreazå acea amågire? Prin faptul cå aµa de muløi creµtini
buni sunt complet în robia unui sistem tradiøional care îi priveazå de revelaøia
divinå. Sistemul lor tradiøional este cel care le bareazå, pur µi simplu, calea spre
revelaøie divinå. Crucea Domnului Isus reprezintå libertatea în duh pentru
Dumnezeu så ne ducå la plinåtatea vieøii µi a luminii Lui. Acesta este întregul
scop al Epistolei cåtre evrei. A fost scriså exact pentru acest scop; era acolo un
popor care primise luminå cu privire la adevårata naturå a pårtåµiei cu Dumnezeu
în Cristos. Domnul Isus a luat locul templului µi al preoøiei µi al jertfelor µi al
rânduielilor, ba chiar µi al sabatului. Sabatul nu mai era doar o chestiune de timp,
ci era legat de o Persoanå. Dumnezeu a ajuns la odihna Lui în Cristos. Toate
lucrårile lui Dumnezeu s-au încheiat în Cristos. Dumnezeu a intrat în odihna
Lui atunci când Cristos a desåvârµit lucrarea lui Dumnezeu prin råscumpårarea
de pe cruce.
Acum nu se mai pune problema formelor, a ceremoniei, a ritualurilor
exterioare, a clådirilor, a preoøilor, a jertfelor; totul este Cristos. Cei cårora li se
adreseazå autorul Epistolei cåtre evrei au våzut aceasta; El îi chemase så iaså din
tabåra religioaså, formalå, istoricå, tradiøionalå, iar aceasta a atras dupå sine
persecuøii, ostracizare, izolare, singuråtate µi tot felul de alte lucruri. Cei ce se
øineau de religia oficialå le-au fåcut viaøa foarte grea din cauza aceasta. Preøul ce
trebuie plåtit pentru ceea ce este cu adevårat spiritual µi ceresc a fost µi este
mare, µi ei s-au aflat în pericolul de a se întoarce la vechile lucruri. Epistola cåtre
evrei a fost scriså tocmai cu scopul de a-i scåpa de acel pericol µi de a le spune
mai pe larg despre marea schimbare care s-a realizat prin cruce, prin lucrarea
Domnului Isus. Un sistem se încheiase, reprezentarea påmânteascå, µi apåruse
celålalt, realitatea cereascå. Epistola ajunge la marea concluzie: „V-aøi apropiat
de... Ierusalimul ceresc..., de Isus, Mijlocitorul legåmântului celui nou µi de
sângele stropirii...”. Aµadar, creµtinismul istoric în sine, creµtinismul tradiøional
în sine, poate încå så ne øinå la o închinare la nivelul sufletului, pentru care
trebuie så avem un anume fel de clådire, cu un anume fel de ferestre, cu un
anume fel de muzicå; µi anumite feluri de rugåciuni, anumite feluri de oameni µi
anumite feluri de îmbråcåminte, µi toate acestea pentru „a ajuta” închinarea
noastrå; toate acestea pentru a face realå pårtåµia noastrå cu Dumnezeu. Aceasta
înseamnå a tråi pe terenul pre-Calvarului µi totul este sufletesc µi obstrucøioneazå
cårarea spre o tråire låuntricå personalå, spiritualå, plinå, cu Dumnezeu.
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Eliberat de sisteme exterioare
Pentru a-L cunoaµte pe Domnul în Viaøå trebuie så fim eliberaøi de Hainele
de Mormânt ale sistemelor exterioare. Preaiubiøilor, este la fel de adevårat ca tot
ce am spus pânå acum, cå, dacå vrei så-L cunoµti pe Domnul într-o tråire mai
deplinå, trebuie så fii eliberat de orice influenøå exterioarå al religiei, trebuie så
fii liber µi deschis pentru Domnul, trebuie så fii liber în duh. Trebuie så existe o
viaøå personalå în Dumnezeu, µi acest lucru nu depinde de loc sau de orice altceva
din afarå sau din jurul nostru, ci depinde în întregime de pårtåµia noastrå spiritualå
cu El. Poate så fie la fel de real, de binecuvântat µi într-o închisoare murdarå,
infestatå de µobolani, ca µi în cea mai luxuriant împodobitå catedralå. O, da,
unele dintre cele mai minunate pårtåµii cu Dumnezeu au fost în locurile cele mai
incredibile! Nu ai nevoie de „ajutoare” de acest gen atunci când Îl cunoµti pe
Dumnezeu. Viaøa ta este cu Dumnezeu. Acum, reøineøi, acea Epistolå cåtre evrei
a fost scriså pentru a anticipa ceva. Apostolul a µtiut cå, în scurt timp, tot acel
sistem iudaic urma så fie în ruine. Domnul Isus profeøise aceasta, cå nu va mai
råmânea piatrå pe piatrå, cå va fi împråµtiat în cele patru vânturi. Nu va mai fi
nici templu, nici altar, nici jertfe, nici sårbåtori, nici preoøi. Totul va înceta, va fi
distrus, împlinindu-se astfel prezicerea divinå. Ce se va întâmpla cu pårtåµia cu
Dumnezeu a acestor oameni dacå ea era legatå de aceste lucruri? Va dispårea. Va
dispårea odatå cu sistemul, µi El a vrut så-i scape de acel lucru care, fiind legat de
påmânt, urma så disparå, µi så-i aducå la un lucru nou, care aparøinea mântuirii.
Pårtåµia cu Dumnezeu trebuie så fie astfel încât, fie cå putem participa la strângeri,
fie cå nu, noi Îl avem pe Domnul. Fie cå avem muzicå sufleteascå frumoaså, fie
cå nu, noi Îl avem pe Domnul. Noi nu suntem pe acel tårâm. „Femeie, crede-Må
cå vine ceasul când nu vå veøi închina Tatålui nici pe muntele acesta, nici în
Ierusalim”.
Cåråmizile µi mortarul nu pot avea comuniune cu duhul. Sufletul omului
poate så comunice cu Dumnezeu numai prin intermediul duhului care se aflå în
unire cu Dumnezeu. Aceasta a fåcut Calvarul. Desigur, se poate înøelege acum
de ce crucea este inacceptabilå, µi dacå o vei vesti µi vei sta de partea ei, te vei
trezi în afara taberei, din cauza acestei ataµåri puternice de o moµtenire istoricå,
tradiøionalå. Lucrul îngrozitor este cå Satan a acaparat reprezentarea divinå,
însuµindu-µi-o, în timp ce Dumnezeu a terminat cu ea. Ceea ce Dumnezeu
introdusese pentru un scop temporar Satan a capturat pentru sine însuµi, ca så
eclipseze natura realå a pårtåµiei cu Dumnezeu.
Nimeni înså så nu creadå cå eu susøin cå nu sunt oameni spirituali în acel
sistem de lucruri. Nu spun aceasta, dar spun cå dacå acela reprezintå pentru ei
viaøa lor spiritualå, µi dacå ei trebuie så-l aibå, µi dacå acela este domeniul în care
ei tråiesc, atunci ei nu våd dincolo de acel sistem µi nu sunt eliberaøi de el ca lucru
în sine; ei nu au cunoscut înøelesul Calvarului, nici ce înseamnå Cristos råstignit,
înøelepciunea µi puterea lui Dumnezeu. A te lupta cu puteri µi ståpâniri cere mai
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mult decât un sistem de lucruri exterioare. Vedeøi, noi suntem angajaøi într-o
lucrare asprå, ne confruntåm cu o poziøie spiritualå care este uriaµå µi numai o
poziøie spiritualå este adecvatå pentru aµa ceva. Cred cå aøi primit suficientå luminå
pentru a vedea cå ceea ce s-a spus este justificat. El så ne facå în stare så fim gata
så mergem mai departe cu El, „uitând ce este în urma mea µi aruncându-må spre
ce este înainte”, sau, pentru a reveni la Epistola cåtre evrei, „så mergem spre cele
desåvârµite”. Jucåriile, cårøile cu ilustraøii, simbolurile sunt pentru copii, a cåror
inteligenøå este micå. Ele sunt luate la un moment datå, cåci gândul lui Dumnezeu
este de a avea nu copii, ci fii. Aµadar, Calvarul desfiinøeazå grådiniøa lucrurilor
exterioare în relaøie cu Dumnezeu µi aduce plinåtatea unei ordini cereµti, pentru a
ne face fii maturi ai lui Dumnezeu. Så fim aµa!

Sfârµit
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