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SLUJBA DE PROROCIE

Cuvânt înainte

Slujba prorocului a fost, aproape invariabil, una de restabilire. Aceasta
presupune cå activitatea lui era legatå de ceva pierdut. Acel ceva fiind esenøial
pentru muløumirea deplinå a lui Dumnezeu, nota dominantå a prorocului era una
de nemuløumire. Existând, de asemenea, µi faptul cå, din motive vådite, poporul
nu era dispus så meargå pe calea costisitoare a planului deplin al lui Dumnezeu,
prorocul era, în general, o persoanå nepopularå.

Dar aceastå lipså de popularitate nu era o dovadå cå el nu avea dreptate sau
cå nu era nevoie de el, cåci fiecare proroc era, în final, reabilitat, deµi cu preøul
unei foarte mari suferinøe µi ruµini a poporului.

Dacå este adevårat cå slujba de prorocie este legatå de nevoia de redescoperire
a gândului deplin al lui Dumnezeu cu privire la poporul lui, atunci, cu siguranøå,
aceasta este vremea unei astfel de nevoi! Puøini oameni sinceri µi serioµi vor
susøine cå lucrurile stau bine cu Biserica lui Cristos de azi. O scurtå comparaøie
cu primii ani ai vieøii Bisericii vor scoate în evidenøå un contrast izbitor între
atunci µi secolele care au urmat.

Så luåm numai exemplul vieøii unui singur om — Pavel.
În anul 33 d. Cr., câøiva oameni necunoscuøi, priviøi ca såraci µi inculøi, erau

asociaøi cu un „Isus din Nazaret“ — însåµi aceastå denumire era vrednicå de
dispreø în minøile tuturor oamenilor influenøi µi cu reputaøie. Aceµti bårbaøi, dupå
ce Isus a fost råstignit, au fost gåsiøi mai târziu proclamând calitatea Lui de
Mântuitor µi Domn, dar au fost trataøi cu asprime de toate oficialitåøile zilei.

Cum ståteau lucrurile în anul în care a murit Pavel — 67-68 d. Cr. (34 de
ani mai târziu)? Existau biserici în Ierusalim, Nazaret, Cezarea; în Antiohia µi
în toatå Siria; în Galatia; în Sardis, Laodicea, Efes µi în toate oraµele de pe
coasta vesticå a Asiei Mici; în Filipi, Tesalonic, Atena, Corint µi în cetåøile
principale ale Greciei; în Roma µi în coloniile romane din vest; în Alexandria.

Istoria a generaøii de misionari, sume uriaµe de bani, organizaøii administra-
tive imense µi multå publicitate, propagandå, nu se poate compara, în mod
favorabil, cu cele de mai sus. Noi ne gåsim acum confruntaøi cu sfârµitul întregului
sistem de misiuni la scarå mondialå µi de misionari profesioniµti aµa cum existå
el de foarte multå vreme, µi totuµi lumea nu este evanghelizatå.
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Existå vreo motivaøie pentru aceastå stare de lucruri? Noi credem — nu,
µtim — cå existå. Explicaøia este nu cå ar fi o deosebire în planul divin sau în
disponibilitatea divinå de a sprijini acel plan. Deosebirea constå în înøelegerea
bazei, a cåii µi a obiectivului lucrårii lui Dumnezeu.

O dovadå în acest sens se poate vedea µi în zilele noastre. În mai puøin de
durata vieøii unui om în China au luat naµtere biserici de o profundå spiritualitate
— 400 în câøiva ani. Într-o perioadå când comuniµtii ajunseserå la conducerea
øårii a avut loc o miµcare ce a acoperit nu numai China, ci s-a extins µi dincolo de
graniøele ei µi, ca rezultat, se gåsesc acum biserici vii în multe alte pårøi din Orientul
Îndepårtat. Aceasta a fost ani de zile o lucrare dispreøuitå, persecutatå µi proscriså.
Multe miµcåri µi societåøi misionare au trebuit så påråseascå øara, dar aceastå
lucrare a mers mai departe µi, deµi cu muløi martiri, ea se desfåµoarå µi acum.
Omul ridicat de Dumnezeu zace în închisoare, dar lucrarea nu este stopatå.

Un lucru asemånåtor are loc µi în India: în numai câøiva ani din viaøa unuia
care a fost apucat de Dumnezeu au luat fiinøå, în întreaga øarå µi chiar µi în afara
ei, biserici cu un caracter noutestamental real. Împotrivirea este foarte mare, dar
lucrarea este de la Dumnezeu µi nu poate fi opritå.

Iaråµi, care este explicaøia?
Råspunsul nu se gåseµte pe tårâmul zelului sau al devotamentului faøå de

mântuirea sufletelor. El este mai degrabå urmåtorul: a existat, la început, factorul
suprem al unei înøelegeri absolut originale µi noi a lui Cristos µi a planului veµnic
al lui Dumnezeu cu privire la El. Aceastå revelaøie datå de Duhul Sfânt a venit la
Apostoli µi la Bisericå cu o putere devastatoare µi revoluøionarå µi, în loc de a fi o
„tradiøie moµtenitå de la pårinøi“, un sistem gata fåcut, bine fixat, ea a fost, pentru
fiecare dintre ei, ca µi cum ar fi cåzut atunci din cer — ceea ce, de fapt, era
adevårat.

Aceastå miµcare, determinatå de o înlåturare puternicå a tuturor tradiøiilor µi
a lucrurilor „vechi“ printr-o experienøå practicå a Crucii, a fost marcatå de trei
lucruri:

1) Caracter ceresc µi spiritualitate;

2) Universalitate, cuprinzând negarea tuturor prejudecåøilor, a exclusivismului
µi a subiectivismului;

3) Domnia µi autoritatea depline ale lui Cristos manifestându-se în mod di-
rect prin suveranitatea Duhului Sfânt.

Toate acestea au fost adunate într-o înøelegere extraordinarå µi puternicå,
iniøialå µi progresivå, a imensei semnificaøii a lui Cristos în sfaturile veµnice
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ale lui Dumnezeu µi, prin urmare, a Adunårii ca Trup al Lui. Tot ceea ce
corespunde rezultatelor care au caracterizat începutul va corespunde — µi
corespunde — motivului, µi anume — o trecere dincolo de tradiøie, de sistemul
întemeiat, de instituøionalism, de organizare ecleziasticå, de practici comerciale,
de organizaøii, etc., la o înøelegere proaspåtå, originalå, nouå a gândului deplin
al lui Dumnezeu cu privire la Fiul Lui.

A aråta planul întreg al lui Dumnezeu — aceasta a fost esenøa slujbei de
prorocie, µi aµa va fi întotdeuna. Se poate cå acum noi nu vorbim de o categorie
aparte de „proroci“, dar slujba este încå operativå µi ea este o funcøie ce conteazå
foarte mult.

Forest Hill, Londra,
Iunie 1954                                                     T. Austin-Sparks

CAPITOLUL 1

CE ESTE SLUJBA DE PROROCIE

De citit: Deuteronom 18:15,18; Fapte 3:22; 7:37; Luca 24:19; Apocalipsa
19:10; Efeseni 4:8, 11-13.

“El a dat pe unii... proroci... pentru desåvârµirea sfinøilor, în vederea lucrårii
de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos“ (Efeseni 4:11-12).

Vom vorbi acum despre slujba de prorocie. „El a dat pe unii... proroci“. Trebuie
înså, de la bun început, så facem unele distincøii, cåci, atunci când vorbim de
slujba de prorocie, oamenii sunt, în general, cålåuziøi de o anumitå mentalitate
legatå de ceea ce se numeµte „prorocie“. Ei raporteazå imediat însuµi termenul
„prorocie“ la evenimente, întâmplåri, date, µi aµa mai departe, ce vor avea loc, în
principal, în viitor. Cu alte cuvinte, ei se gândesc instantaneu la elementul
prevestitor în slujba de prorocie µi limiteazå întreaga funcøie la acea concepøie.

Ei bine, pentru a putea aprecia în mod real aceastå slujbå, trebuie så îndepårtåm
din mintea noastrå acea idee restrictivå a întâietåøii aspectului prevestitor în slujba
de prorocie. Slujba de prorocie este un lucru mult mai cuprinzåtor decât doar
acela de a prezice.



5

Probabil ar fi mai bine dacå am spune cå funcøia de prorocie, ce merge cu
mult dincolo de evenimente, întâmplåri µi date, este slujba de interpretare spiritualå.
Aceastå expresie va acoperi întregul teren a ceea ce ne preocupå acum. Prorocia
este interpretare spiritualå. Dacå vå gândiøi o clipå la aceasta, în lumina slujbei
de prorocie din Cuvântul lui Dumnezeu, sunt sigur cå veøi vedea cât de adevårat
este acest lucru. Slujba de prorocie este interpretarea tuturor lucrurilor dintr-o
perspectivå spiritualå; este descoperirea, în faøa poporului lui Dumnezeu, a
implicaøiilor spirituale ale lucrurilor, ale trecutului, prezentului µi viitorului, µi
aråtarea semnificaøiei lucrurilor la valoarea µi înøelesul lor spiritual. Aceasta a
fost, µi este, esenøa slujbei de prorocie.

Desigur, ceea ce µtim din Scripturå despre proroci este cå ei aveau o funcøie
sau înzestrare specialå în mijlocul poporului Domnului, dar trebuie så reøinem cå
ei combinau adeseori funcøia lor de prorocie cu alte funcøii. Samuel a fost proroc;
el a fost, de asemenea, judecåtor µi preot. Moise a fost proroc, dar a mai fost µi
altceva pe lângå aceasta. Eu cred cå Pavel a fost proroc; el a fost µi apostol,
evanghelist, a fost totul, mi se pare mie! Aµadar, scopul nostru este de a vorbi nu
atât despre proroci, ca oameni aparte, cât despre slujba de prorocie. Ea este slujba
de care ne ocupåm acum, µi vom ajunge mai uµor la instrument dacå recunoaµtem
slujba; vom înøelege mai bine vasul µi vom vedea ce este el, dacå vedem scopul la
care a fost rânduit. Deci, daøi-mi voie så spun cå noi avem în vedere o funcøie, µi
nu persoane, atunci când vorbim despre proroci sau slujba de prorocie.

Sunt convins cå cei care au o cunoaµtere oarecare despre vremuri, din punct
de vedere spiritual, sunt de acord cu mine când spun cå nevoia disperatå a timpului
nostru este dupå slujba de prorocie. Nu a fost niciodatå un timp când nevoia unui
glas de interpretare så fi fost aµa de extinså, când condiøiile så fi cerut mai mult
slujba de prorocie. Nu vreau så fac afirmaøii extravagante sau så exagerez în
spusele mele, dar nu cred cå este extravaganøå sau exagerare în a spune cå lumea
de aståzi este aproape de falimentul adevåratei slujbe de prorocie în acest sens —
lipsa unui glas care så interpreteze oamenilor gândul lui Dumnezeu. Se poate cå
aceastå slujbå existå, într-o micå måsurå, pe ici-pe colo, dar ea nu este împlinitå
la scarå largå. Aµa de adesea inimile noastre suspinå µi strigå: „O, dacå s-ar aråta
gândul lui Dumnezeu despre situaøia prezentå, pentru a fi cunoscut în primul
rând de poporul Lui µi apoi, prin intermediul poporului Lui, de cei din jur!“ Este
o mare µi disperatå nevoie dupå o slujbå de prorocie în zilele noastre.

Slujba de prorocie legatå de scopul deplin al lui Dumnezeu

Recunoscând acest lucru, trebuie så ajungem så vedem exact ce este aceastå
funcøie. Care este funcøia de prorocie? Este a vedea lucrurile potrivit gândului
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deplin al lui Dumnezeu. În general, gåsim cå prorocii s-au ridicat ca o reacøie din
partea lui Dumnezeu faøå de cursul µi devierea lucrurilor în mijlocul poporului
Lui; o chemare la întoarcere, o reafirmare, o revestire a gândului lui Dumnezeu,
o readucere la luminå a gândurilor lui Dumnezeu. Prorocii ståteau în mijlocul
râului - de obicei un râu iute-curgåtor - ca o stâncå; cursul lucrurilor nåvålea
peste ei. Ei se împotriveau acelui curs µi prezenøa lor în mijlocul râului reprezenta
gândul lui Dumnezeu împotriva cursului dominant al lucrurilor. În Vechiul Tes-
tament, prorocul intra, de obicei, în acestå slujbå într-o perioadå când lucrurile
erau rele din punct de vedere spiritual, când erau orice numai nu dupå gândul
divin; starea era rea, lucrurile erau confuze, amestecate, haotice; era multå amågire
µi falsitate µi adeseori lucrurile erau µi mai rele decât atât. Iatå de ce este legatå
slujba de prorocie într-un mod atotcuprinzåtor: scopul originar µi final al lui
Dumnezeu în µi prin poporului Lui; µi, spunând aceasta, am ajuns exact la inima
lucrurilor. Întrebåm din nou: „Ce este slujba de prorocie, ce este funcøia de prorocie,
de ce este ea legatå?“ Iar råspunsul atotcuprinzåtor este cå ea este legatå de scopul
deplin, originar µi final al lui Dumnezeu în µi prin poporul Lui.

Dacå aceastå afirmaøie este adevåratå, putem vedea de îndatå nevoia din zilele
noastre; cåci, vorbind la modul general, copiii lui Dumnezeu de pe påmânt din
vremea noastrå confundå pårøi din scopul lui Dumnezeu cu întregul; pun accentul
pe etape în detrimentul întregului. Confundå mijloace, metode, entuziasm µi zel
cu øinta exactå a Domnului, neputând så înøeleagå cå scopul lui Dumnezeu trebuie
atins dupå metoda lui Dumnezeu µi cu mijloacele lui Dumnezeu, µi cå metoda µi
mijloacele sunt tot aµa de importante ca µi scopul; adicå, nu poøi atinge øinta lui
Dumnezeu la întâmplare, prin orice fel de metode, prin punerea în practicå a
propriilor tale idei sau programe sau planuri. Dumnezeu are propriile Lui cåi µi
mijloace de a ajunge la øinta Lui. Gândurile lui Dumnezeu se extind asupra celui
mai mic detaliu al scopului Såu µi nu poøi realiza în întregime scopul lui Dumnezeu
dacå nu toate detaliile sunt dupå gândul lui Dumnezeu.

Dumnezeu ar fi putut så-i spunå lui Moise: „Vrei så-mi zideµti un cort?
Las în seama ta cum så procedezi, ce så foloseµti; înøelegi ce vreau Eu; du-te µi
få-Mi un cort“. Poate cå Moise ar fi avut idee de ceea ce vroia Dumnezeu µi ar
fi realizat acel lucru dupå gândul lui. Dar µtim cå Dumnezeu nu a låsat nici
måcar un singur amånunt, un cui sau un ac, o cusåturå sau un fir, la latitudinea
omului. Am folosit acest exemplu numai pentru a întåri ceea ce am spus, µi
anume cå slujba de prorocie înseamnå a prezenta scopul deplin, originar µi
final al lui Dumnezeu, aµa cum este El potrivit gândului Lui; a interpreta gândul
lui Dumnezeu în toate chestiunile privitoare la scopul lui Dumnezeu, a aduce
toate detaliile în linie cu acel scop µi a face ca scopul så guverneze totul.
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Slujba de prorocie prin ungere

a) Cunoaµtere detaliatå a scopului lui Dumnezeu

Aceasta implicå mai multe lucruri care sunt våzute în mod clar ca fiind tråsåturi
ale slujbei de prorocie în Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând este vorba de
ungere. Înøelesul µi valoarea ungerii este cå, înainte de toate, numai Duhul lui
Dumnezeu cunoaµte planul întreg µi detaliat µi poate face ca totul så fie adevårat
în principiu faøå de intenøia lui Dumnezeu. Spun cå numai Duhul lui Dumnezeu
are aceastå capacitate. Este unul dintre cele mai minunate lucruri din Scripturå så
afli cå, atunci când te întorci la cea mai simplå, timpurie — så zicem, cea mai
elementarå — expresie sau proiectare a lucrurilor divine în Cuvântul lui
Dumnezeu, totul este aµa de fidel în principiu faøå de ceea ce vine mai târziu pe
acea linie, într-o plinåtate mai mare. Este pur µi simplu uimitor cum Dumnezeu a
øinut totul fidel acelui principiu: nu vei descoperi niciodatå mai târziu, indiferent
cât de complet se dezvoltå un lucru, cå existå o schimbare în principiu; principiul
este acolo µi nu poøi så scapi de el. Când, mai târziu, te ocupi de o chestiune mai
dezvoltatå din Cuvântul lui Dumnezeu, descoperi cå ea este fidelå principiului
originar al acelei chestiuni, aµa cum a fost el introdus prima datå.

Dumnezeu a adus totul pe aceeaµi linie cu acele principii fixe. Dumnezeu
nu deviazå nici un pic. Legea Lui este actualå µi este neschimbåtoare. Numai
Duhul Sfânt cunoaµte toate acestea. El cunoaµte legile µi principiile, toate
lucrurile care guverneazå, din punct de vedere spiritual, scopul lui Dumnezeu;
El singur cunoaµte planul µi detaliile µi poate face ca totul så fie fidel acelor
principii µi legi. Ωi totul trebuie så fie fidel faøå de ele. Putem fi siguri cå, dacå
în suprastructurå este ceva ce nu este în armonie cu principiul spiritual originar,
de bazå, al lui Dumnezeu, aceasta va fi o lipså care, mai devreme sau mai
târziu, va atrage dupå sine o tragedie. Suprastructura, în fiecare detaliu de
principiu, trebuie så fie fidelå temeliei, originalului. Cei mai muløi dintre noi
nu avem luminå în aceastå privinøå. Noi ne cunoaµtem propriul nostru drum,
bâjbâim înainte, primim luminå, încet, foarte puøin, din când în când; dar primim
luminå. Slujba de prorocie înså este o slujbå care presupune luminå; ea este
cea care, sub ungere, trebuie så aducå lucrurile înapoi la acea poziøie de
siguranøå absolutå, pentru cå ea este fidelå principiului divin.

Ungerea este necesarå în primul rând pentru cå numai Duhul lui Dumnezeu
cunoaµte întregul gând al lui Dumnezeu µi numai El poate vorbi µi lucra µi realiza
lucruri cu o consecvenøå realå µi totalå faøå de principiile divine care guverneazå
totul; µi tot ce este de la Dumnezeu trebuie så întruchi–peze aceste principii.
Principiul Adunårii — acela care guverneazå Aduna–rea — este cå ea este ceva
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ceresc, nu påmântesc; este legatå de Cristos din cer. Adunarea nu ia fiinøå pânå ce
Cristos nu este în cer, ceea ce înseamnå cå ea trebuie så intre pe teren ceresc, într-un
mod spiritual. Trebuie så påråseascå terenul påmântesc µi så fie cu adevårat ceva
ceresc, spiritual, încå pe când este aici, fiind legatå de Cristos din cer. Aceasta
este o lege µi un principiu divin care sunt aµa de clare în Noul Testament. Le
întâlnim cât se poate de evident începând de la Faptele apostolilor.

Dar aceasta nu este ceva nou ce a apårut odatå cu Noul Testament.
Dumnezeu a pus aceastå lege în tot ce aratå, într-un mod profetic, înspre
Adunare µi Cristos. Lui Isaac nu i s-a permis så påråseascå øara µi så meargå
så-µi gåseascå nevastå. El a trebuit så råmânå acaså µi slujitorul a fost trimis
så o aducå acolo unde era el. Iatå legea noastrå: Cristos este în cer; Duhul este
trimis så aducå Adunarea acolo unde este El — mai întâi în mod spiritual,
apoi, mai târziu, µi literal; dar acesta este principiul. Iosif trece prin lepådare
µi moarte simbolicå µi, în cele din urmå, ajunge la tron; odatå cu înåløarea lui,
îµi primeµte µi soøia, pe Asnat. Iosif este o imagine clarå a lui Cristos. La
înåløarea Lui, Cristos Îµi primeµte Adunarea, Mireasa. Rusaliile sunt cu
adevårat rezultatul înåløårii lui Cristos, când Adunarea a fost aduså, din punct
de vedere spiritual, într-o legåturå vie cu El, cu Cristos cel înåløat. Iatå principiul
nostru în istoria simplå a lui Iosif. Putem continua în felul acesta, våzând
cum Dumnezeu, în detalii simple, a øinut totul fidel principiului; veøi gåsi cå
principiile Lui veµnice sunt întruchipate în lucrurile simple ale Vechiului Tes-
tament, împlinind aceastå declaraøie finalå cå mårturia lui Isus este însuµi
duhul prorociei (Apocalipsa 19:10). Este ceva acolo care vorbeµte despre un
mare adevår ceresc, µi anume duhul prorociei care aratå înspre Cristos.

Må întreb dacå aøi fost cu adevårat marcaøi de importanøa extrordinarå a
principiilor divine în lucruri. Existå un principiu, µi recunoaµterea µi cinstirea
acelui principiu determinå succesul întregului. Dar numai Duhul Sfânt cunoaµte
toate acele principii divine, numai El cunoaµte pe deplin gândul lui Dumnezeu,
intenøiile lui Dumnezeu. Prin urmare, pentru ca lucrurile så fie øinute la înåløimea
întregului gând µi scop al lui Dumnezeu, aceasta se poate face numai sub ungere
— ceea ce înseamnå cå Duhul lui Dumnezeu trebuie så vinå så preia conducerea.
O slujire peste care se aflå ungerea înseamnå cå Dumnezeu Duhul Sfânt a preluat
responsabilitatea asupra a tot, S-a dedicat pe Sine Însuµi lucrului respectiv. Eu nu
cred cå cineva ar pune sub semnul întrebårii nevoia dupå Duhul Sfânt, nevoia ca
El så deøinå conducerea, ca totul så fie fåcut de El. Dar, o! aceasta înseamnå mult
mai mult decât un adevår general µi o poziøie generalå.
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b) Cunoµtinøa datå prin revelaøie

Ajungem acum la al doilea lucru în slujba de prorocie: prin ungere vine
revelaøia. Noi putem accepta la modul general necesitatea ca Duhul Sfânt så facå
totul — så iniøieze, så conducå, så guverneze µi så fie puterea µi inspiraøia a toate;
dar, o!, aceasta este o educaøie de o viaøå µi ea aduce necesitatea ca totul så fie dat
prin revelaøie. De aceea, la început, prorocii erau numiøi „våzåtori“ — oameni
care vedeau. Ei vedeau ceea ce nimeni altcineva nu vedea. Ei vedeau ceea ce era
imposibil pentru aløi oameni så vadå, chiar dacå aceµtia erau oameni religioµi,
temåtori de Dumnezeu. Prorocii vedeau prin revelaøie.

Slujba de prorocie cere revelaøie; ea este o slujbå prin revelaøie. Mai târziu
vom examina mai îndeaproape acest lucru, dar acum vreau doar så accentuez
faptul. Nu må gândesc la revelaøie în plus faøå de Scripturå. Nu pot så accept
terenul anumitor „proroci“ (?) din Biserica de azi care prorocesc în plus faøå de
Scripturå. Nu, ci în cadrul revelaøiei deja date — µi Dumnezeu µtie cå aceasta este
suficient de mare! - Duhul Sfânt lucreazå pentru a descoperi ceea ce „ochiul n-a
våzut, urechea n-a auzit“. Aceasta este minunea unei vieøi în Duhul. Este o viaøå
de descoperire constantå µi nouå; totul este plin de surprizå µi uimire. Viaøa sub
Duhul Sfânt nu poate fi staticå; nu poate så ajungå la finalitate în cutare punct,
nici så ajungå la un loc unde este împachetatå suma adevårului. O viaøå cu adevårat
în Duhul Sfânt este o viaøå care realizeazå faptul cå existå ceva infinit,
transcedental, cu mult dincolo de tot ceea ce noi am våzut sau apucat sau simøit
deja. Oamenii care µtiu, care au ajuns la un loc fix µi nu pot så vadå — necum så
se miµte — dincolo de poziøia lor prezentå se aflå într-o stare stråinå de gândul
Duhului Sfânt. Slujba de prorocie sub Duhul Sfânt este o slujbå ce presupune o
revelaøie crescândå.

Prorocul era omul care mergea înapoi la Dumnezeu din nou µi din nou, µi
care nu ieµea så vorbeascå pânå ce Dumnezeu nu îi aråta urmåtorul lucru. El nu
îµi practica pur µi simplu slujba lui profesionalå pentru cå era proroc µi trebuia så
facå asta. Nu era nimic profesional în legåturå cu poziøia lui. Când ea devenea
profesionalå, slujba prorocului suferea o tragedie. A ajuns, într-adevår, profesionalå
prin „µcolile prorocilor“ instituite de Samuel. Nu trebuie så confundåm aceste
µcoli ale prorocilor cu adevårata slujbå de prorocie. Era o diferenøå între aceia
care absolveau µcolile prorocilor µi adevåraøii proroci reprezentaøi de oameni
precum Samuel, Ilie, Elisei. Ori de câte ori lucrurile devin profesionale, se pierde
ceva, pentru cå însåµi esenøa µi natura slujbei de prorocie este cå ea vine prin
revelaøie proaspåtå de fiecare datå. Un lucru revelat este nou; se poate cå el este
un lucru vechi, dar are ceva proaspåt ca o revelaøie pentru inima celui aflat în
cauzå, µi este aµa de nou µi de minunat, încât efectul pe care-l are asupra omului
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este ca µi cum nimeni nu ar fi våzut vreodatå lucrul acela, cu toate cå se poate cå
mii l-au våzut înainte. Stå în natura revelaøiei faptul de a påstra lucrurile vii µi
proaspete µi umplute cu energie divinå. Nu poøi restabili o doctrinå veche. Nu vei
putea niciodatå restabili ceva din Dumnezeu, ce s-a pierdut, aducând înapoi
afirmaøia exactå a adevårului. Se poate så afirmi exact adevårul zilelor de la început
ale Noului Testament, µi totuµi så fii departe de a avea condiøiile care s-au obøinut
în asemenea vremuri.

Succesiunea prorociei nu este succesiunea unei învåøåturi, ci este succesiunea
ungerii. Ceva vine de la Dumnezeu, prin lucrarea lui Dumnezeu; poate fi ceva
foarte real, viu, individual sau colectiv; este viu deoarece Dumnezeu l-a adus
sub ungerea Lui. Apoi cineva încearcå så-l imite, så-l copieze sau, mai târziu,
altcineva îl ia pentru a-l duce mai departe; cineva este numit, ales prin vot så fie
succesorul. Lucrul merge mai departe µi creµte; dar factorul vital nu mai este
prezent. Succesiunea este prin ungere, nu printr-un cadru fixat, chiar al doctrinei.
Noi nu putem restabili condiøiile nou-testamentale prin reafirmarea doctrinelor
nou-testamentale. Trebuie så primim ungerea nou-testamentalå. Nu resping
doctrina; ea este necesarå; dar ungerea este cea care face lucrurile vii, proaspete,
vibrante. Totul trebuie så vinå prin revelaøie.

Unii dintre noi µtiu ce înseamnå a fi în stare så analizezi Biblia µi så prezinøi,
poate într-un mod foarte interesant, conøinutul cårøilor ei µi toate doctrinele ei.
Putem face aceasta cu „Efeseni“, dupå cum putem s-o facem cu orice altå carte a
Bibliei. Putem analiza Epistola cåtre efeseni µi så scoatem în evidenøå Adunarea µi
Trupul µi toate celelalte, µi totuµi så fim cu desåvârµire orbi pânå vine ziua când,
dupå ce Dumnezeu a fåcut ceva în noi, ceva profund µi extraordinar µi nemaipomenit,
vedem Adunarea, vedem Trupul — vedem „Efesenii“! Erau douå lumi: una era
adevårul, exact în detalii tehnice, plin de interes µi fascinaøie — dar ceva lipsea.
Puteam spune adevårul de la început la sfârµit, dar nu µtiam ce era în el; µi, pânå ce
nu trecem prin acea experienøå µi ceva se întâmplå în noi, putem så ne închipuim
cå µtim, putem fi siguri cå µtim, putem så ne dåm viaøa pentru aceasta; dar nu µtim.
Este o deosebire foarte mare între o înøelegere påtrunzåtoare, clarå, mentalå a
lucrurilor din Cuvântul lui Dumnezeu µi o revelaøie spiritualå. Este deosebirea
dintre douå lumi — dar este imposibil så-i faci pe oameni så înøeleagå acea deosebire
pânå ce nu s-a întâmplat ceva. Vom vorbi mai târziu despre „ceva ce se întâmplå“,
dar aici pomenim faptele. Prin ungere este revelaøie, µi revelaøia prin ungere este
esenøialå pentru a vedea ce doreµte Dumnezeu, atât în general, cât µi în detaliu.

Aµadar, slujba de prorocie este ceea ce — deµi încå mai sunt multe detalii de
descoperit, chiar µi pentru cei mai iluminaøi slujitori ai lui Dumnezeu — a våzut,
prin Duhul Sfânt, scopul original µi final al lui Dumnezeu.



11

c) Conformare exactå cu gândurile lui Dumnezeu

Este apoi µi al treilea lucru pe care îl gåsim legat de aceastå ungere. Este ceea
la ce am fåcut deja referire la modul general - acurateøea.

Ungerea aduce atingerea directå a lui Dumnezeu, care înseamnå a-L vedea
pe Dumnezeu faøå în faøå. Nu aceasta a fost µi esenøa vieøii lui Moise? „În Israel
nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul så-l fi cunoscut faøå în faøå“
(Deuteronom 34:10). Ωi când acest lucru se întâmplå, ajungi la locul cunoaµterii
spirituale directe a lui Dumnezeu, al atingerii directe a lui Dumnezeu, locul cerului
deschis — nu mai poøi, sub nici un motiv, pentru nici un avantaj, så fii o persoanå
care face compromisuri, care deviazå de la ceea ce i s-a aråtat inimii.

Apostolul a spus despre Moise: „Moise... a fost credincios în toatå casa lui
Dumnezeu ca slugå“ (Evrei 3:5); µi credincioµia lui Moise se vede îndeosebi µi
în mare måsurå în modul în care el a fost guvernat exact de ceea ce spusese
Dumnezeu. Cunoaµteøi acele capitole finale din Exod, unde se aduce totul înapoi
la cuvânt, din nou µi din nou µi din nou, aµa cum „poruncise lui Moise Domnul“.
Totul a fost fåcut aµa cum spusese Dumnezeu; în întregul sistem pe care Moise
a fost ridicat så-l constituie µi så-l întemeieze, el a fost precis în fiecare detaliu.
Noi µtim de ce, desigur; µi iatå acea mare, grandioaså, cuprinzåtoare explicaøie
a ceea ce am spus despre principii. Dumnezeu Îl are pe Cristos în vedere tot
timpul, în fiecare detaliu, µi acel sistem pe care l-a instituit Moise a fost o
reprezentare a lui Cristos pânå în cele mai mici amånunte; de aceea a fost necesar
ca el så fie precis în fiecare detaliu. Este o cale grea, costisitoare, dar nu poøi så
ai revelaøie, µi så continui în revelaøie, µi, în acelaµi timp, så faci compromisuri
asupra detaliilor µi så ai lucrurile, în orice punct, altfel decât exact cum le vrea
Dumnezeu. Nu eµti guvernat de diplomaøie sau de politicå sau de pårerea altora.
Eµti guvernat de ceea ce øi-a spus Domnul în inimå, prin revelaøie, referitor la
planul Såu. Aceasta este slujba de prorocie.

Prorocii nu au fost oameni care s-au acomodat cu ceva ce era relativ bun. Ei
nu au fost niciodatå de partea unui lucru dacå acela era numai relativ bun. Priviøi
la Ieremia. A fost o zi în viaøa lui Ieremia când un împårat bun a cåutat cu tot
dinadinsul så restaureze lucrurile µi a instituit o mare sårbåtoare a Paµtelor; poporul
a venit cu gråmada pentru sårbåtorirea acelui Paµte µi, aparent, a fost o ocazie
måreaøå. Se fåceau lucruri mari în Ierusalim, dar Ieremia nu s-a låsat prins în
ceea ce se petrecea, care, potrivit pårerii generale, era bun. El a avut rezerve, µi
pe bunå dreptate. S-a våzut mai târziu cå acest lucru era måreø în afarå, cå inima
poporului nu se schimbase, înåløimile nu fuseserå îndepårtate µi prorocia iniøialå
a lui Ieremia a råmas în picioare. Dacå aparenta reformå ar fi fost un lucru real,
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atunci prorociile lui Ieremia despre robie, distrugerea cetåøii, totala ameninøare
cu judecata, n-ar fi valorat doi bani. Ieremia s-a øinut deoparte. Poate cå el nu a
înøeles, poate cå a fost nedumerit de ce se întâmpla, dar inima lui nu l-a låsat så
fie alåturi de acest lucru relativ bun. El a aflat motivul mai târziu — µi anume, cu
toate cå lucrul respectiv era bun pânå la un punct, el nu a reprezentat o schimbare
profundå a inimii, µi astfel judecata trebuia så aibå loc.

Prorocul nu poate accepta ca deplin µi final ceea ce este numai relativ, deµi el
se bucurå de måsura de bine ce se poate afla pretutindeni. Noi trebuie, desigur, så
fim bucuroµi pentru orice fårâmå de bine ce este în lume — så fim recunoscåtori
pentru tot ce este drept µi adevårat µi din Dumnezeu; dar, o, nu putem spune cå
Domnul este pe deplin muløumit, cå aceasta este tot ceea ce vrea Domnul. Nu,
slujba de prorocie este una de credincioµie totalå faøå de gândurile lui Dumnezeu.
Este o slujbå a acurateøii. Aceasta înseamnå ungere, µi am spus de ce — se are în
vedere un Cristos deplin.

Ultima afirmaøie din Apocalipsa 19:10 rezumå totul; ea adunå într-o propoziøie
slujba de prorocie de la început. Eu cred cå slujba de prorocie a început în ziua în
care s-a spus despre såmânøa femeii cå va zdrobi capul µarpelui, µi apoi a trecut la
Enoh care a prorocit, spunând: „Iatå cå a venit Domnul...“ (Iuda 14), µi de atunci
a continuat. Totul este adunat la sfârµitul Apocalipsei în acest gând, µi anume cå
„mårturia lui Isus este duhul prorociei“. Cu alte cuvinte, duhul prorociei de la
început la sfârµit este îndreptat complet înspre aceasta — mårturia lui Isus. Duhul
prorociei L-a avut întotdeauna pe El în vedere, de la prima lui rostire — „såmânøa
femeii“ — pânå la „Iatå cå a venit Domnul“. Pe tot parcursul drumului s-a avut în
vedere Domnul Isus µi un Cristos deplin. „El a dat pe unii... proroci... pânå vom
ajunge cu toøii... la plinåtatea lui Cristos“. Aceasta este øinta µi Dumnezeu nu se
poate muløumi cu ceva mai puøin decât plinåtatea Fiului Såu aråtatå de Adunare.
Adunarea trebuie så fie plinåtatea Lui; un Om matur — aceasta este Adunarea.
Slujba de prorocie urmåreµte acest lucru — plinåtatea lui Cristos, finalitatea lui
Cristos, caracterul atotcuprinzåtor al lui Cristos. Cristos trebuie så fie punctul
central µi circumferinøa; Cristos, Cel dintâi µi Cel de pe urmå; Cristos în general
µi Cristos în fiecare detaliu. Iar a-L vedea pe Cristos prin revelaøie înseamnå cå
nu vei mai putea accepta niciodatå ceva mai puøin sau altceva. Aµadar, calea de a
atinge øinta lui Dumnezeu este aceea de a vedea prin Duhul Sfânt, iar a vedea
reprezintå baza slujbei de prorocie.

Cred cå cele spuse sunt probabil suficiente pentru a aråta ce am pomenit mai
înainte, µi anume cå, dacå vedem natura acestei slujbe, vedem dintr-o datå µi ce
este vasul. Vasul poate fi individual — un om împlineµte o asemenea slujbå — sau
poate fi colectiv. Se poate cå mai târziu vom mai spune ceva despre vas, dar acum
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så nu gândim în termeni tehnici, în termeni de apostoli, proroci µi aµa mai departe,
ca slujbe. Så ne gândim la ei ca funcøii vitale. Dumnezeu vrea ca omul µi funcøia så
fie identici, så nu fie omul µi o poziøie profesionalå sau oficialå, cu un titlu, indiferent
care ar fi acel titlu. Noi nu ne vom face reclamå nouå înµine ca proroci; dar så dea
Dumnezeu så se ridice o slujbå de prorocie pentru o vreme ca aceasta, când întregul
Lui scop privitor la Fiul Såu este readus înaintea ochilor copiilor Såi. Aceasta este
nevoia lor, µi ea este a Lui.

CAPITOLUL 2

UN GLAS CE POATE TRECE NEAUZIT

„Cåci locuitorii din Ierusalim µi mai marii lor n-au cunoscut pe Isus; µi prin
faptul cå L-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare
Sabat“ (Fapte 13:27).

Fraza de mai sus poartå o semnificaøie care cuprinde multå istorie, dar
implicaøia ei directå µi imediatå este cå, dacå poporul la care se face referire —
locuitorii din Ierusalim µi conducåtorii lor — ar fi cunoscut cele mai familiare
lucruri, s-ar fi comportat cu totul altfel. În fiecare såptåmânå, Sabat dupå Sabat,
de-a lungul unui foarte mare numår de ani, ei au auzit citindu-se lucruri; dar, în
cele din urmå, din cauza incapacitåøii lor de a înøelege ce auzeau, au acøionat într-
un mod complet opus acelor lucruri, deµi sub suveranitatea lui Dumnezeu, care le
împlinea în felul acesta.

Cu siguranøå cå acesta este un cuvânt de atenøionare. El reprezintå o posibilitate
de temut - de a auzi în repetate rânduri aceleaµi lucruri µi de a nu recunoaµte
semnificaøia lor; de a acøiona într-un mod contrar propriilor noastre interese,
fåcându-ne råu nouå înµine, când ar fi putut så fie altfel.

Ce vreau så spun este aceasta: existå un glas în proroci ce poate trece neauzit,
o semnificaøie ce poate fi neînøeleaså, iar rezultatele pot fi dezastruoase pentru
cei implicaøi. „Glasurile prorocilor“: aceasta sugereazå cå este ceva dincolo de
lucrurile pe care le spune prorocul. Este un „glas“. Putem auzi un sunet, putem
auzi cuvintele µi totuµi så nu auzim glasul; acesta este ceva în plus faøå de lucrul
spus. Aceasta se spune aici, cå såptåmânå dupå såptåmânå, lunå dupå lunå, an
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dupå an, oamenii au citit pe proroci în auzul tuturor, iar poporul care a auzit cele
citite nu a auzit glasul. Glasul prorocilor este ceea ce trebuie så auzim noi.

Dacå veøi parcurge capitolul treisprezece din Fapte, veøi putea recunoaµte
cå acest mic fragment se aflå într-un context crucial. Acest capitol marcheazå o
evoluøie. În Antiohia erau niµte oameni anume, inclusiv Saul, µi Duhul Sfânt a
spus: „Puneøi-Mi deoparte pe Barnaba µi pe Saul pentru lucrarea la care i-am
chemat“. Aceasta era o nouå dezvoltare, o miµcare în afarå, ceva cu båtaie lungå,
foarte important; dar nu ajungeøi la sfârµitul capitolului când daøi de o altå crizå,
care a devenit inevitabilå atunci când, într-un loc anume, s-a adunat o mare
muløime µi iudeii, refuzând så fie ascultåtori faøå de Cuvânt, au stârnit o revoltå.
Apostolii au fåcut aceastå declaraøie publicå: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia
vestit mai întâi vouå; dar fiindcå voi nu-l primiøi µi singuri vå judecaøi nevrednici
de viaøa veµnicå, iatå cå ne întoarcem spre neamuri“ (versetul 46); µi au citat
dintr-un proroc (Isaia 49:6) pentru a întåri cele spuse: „Te-am pus ca så fii
Lumina Neamurilor“. Acestea au fost perioade din istoria Adunårii; iudeii, ca
popor, au fost låsaøi deoparte, în timp ce Neamurile, în mod intenøionat, au fost
recunoscute µi aduse înåuntru din cauza acestui lucru, µi anume: iudeii îi auziserå
pe aceµti proroci Sabat dupå Sabat, dar nu au auzit glasul lor.

Lucruri mari atârnå de auzirea glasului. Eµecul de a auzi poate duce la pierderi
ireparabile. Lucruri foarte mari privitoare la Israel s-au petrecut de-a lungul
secolelor începând de la perioada din Fapte 13. Nu am intenøia så vorbesc despre
prorociile referitoare la iudei, ci vreau doar så aråt cå, pe de o parte, nu a fost un
lucru mic så eµuezi în a auzi glasul prorocilor. Pe de altå parte, remarcaøi cå
neamurile s-au bucurat. Se spune: „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul
acesta µi preamåreau Cuvântul Domnului“. Ei bine, de ambele pårøi, este un lucru
mare så eµuezi în a auzi ceea ce s-ar putea auzi dacå ar fi urechi de auzit, µi este
un lucru mare de a auzi µi de a lua aminte. Eu cred cå acesta este un exemplu
suficient de serios pentru a ne atrage atenøia.

Prorocii Vechiului Testament în Noul Testament

Så privim acum mai îndeaproape la aceastå chestiune a „glasurilor prorocilor“.
Un factor de foarte mare însemnåtate este acesta, µi anume cå prorocii au un loc aµa
de mare în Noul Testament. Må întreb dacå aøi remarcat vreodatå cât de mare este
acel loc. Nu este nevoie så vi se aducå aminte cât de des Evangheliile fac referire la
prorocii mari, aµa cum sunt ei numiøi. „Ca så se împlineascå ce fusese vestit prin
prorocul...“ — de câte ori apare aceastå afirmaøie în Evanghelii. Ea a apårut începând
de la naµterea Domnului Isus, µi chiar numai în legåturå cu acel eveniment sunt
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citaøi prorocii mari de câteva ori. Dar când trecem de la Evanghelii la Fapte µi la
Epistole, dåm mai ales peste ceea ce se numeµte prorocii mici — nu mici pentru cå
ei ar fi mai puøin importanøi decât ceilaløi, ci pentru cå scrierile lor sunt mai scurte.
Este deosebit de impresionant µi semnificativ cå aceµti proroci mici sunt citaøi aµa
de des în Noul Testament, de peste cincizeci de ori.

Prorocii — oameni ai viziunii

Din acea semnificaøie generalå izvoråsc doi factori. Unul este legat de
prorocii înµiµi: de ce au ei un loc aµa de mare în Noul Testament? Ei bine,
råspunsul la aceasta este o altå întrebare: Ce reprezintå prorocii? Ei sunt
„våzåtori“ (1 Samuel 9:9); sunt oamenii care våd µi care, våzând, acøioneazå ca
ochi pentru poporul lui Dumnezeu. Ei sunt oameni ai viziunii; µi locul mare pe
care îl au ei în Noul Testament aratå cu siguranøå cât de importantå este viziunea
spiritualå pentru poporul lui Dumnezeu din aceastå dispensaøiune. Desigur,
celålalt lucru este viziunea însåµi. În acest moment consider cå Domnul este
preocupat de acest factor — importanøa extraordinarå a viziunii spirituale dacå
poporul lui Dumnezeu vrea så-µi împlineascå chemarea. Totul se rezumå la o
chestiune de viziune µi chemare, iar chemarea nu se va împlini fårå viziune.

Viziunea då un scop în viaøå

Så ne oprim deci pentru o clipå asupra locului pe care îl are viziunea —
desigur, nu vå gândiøi cå vorbesc despre „vizionarism“. Nu, este vorba de ceva
specific — viziunea — ceva bine definit. Prorocii µtiau despre ce vorbeau - nu
doar niµte idei abstracte, ci ceva foarte clar. Viziunea este ceva anume, ceva
care Îl preocupå pe Domnul µi care a devenit un lucru puternic, dominant în
viaøa acelora care o au; clarå, distinctå, preciså, specificå; acaparându-i, ståpânind
asupra lor µi dominându-i, astfel încât întregul scop al existenøei însåµi este
cuprins în ea. Asemenea oameni µtiu de ce existå, cunosc scopul pentru care
sunt vii µi pot så spunå care este acesta, iar orizontul lor este delimitat de acel
lucru; ei înµiµi, împreunå cu întreaga lor viaøå, în toate aspectele ei, sunt cuprinµi
în aceasta, øinuøi în aceasta. Este o øintå care le guverneazå totul. Nu este vorba
doar de a tråi pe acest påmânt, de a face multe lucruri µi de a råzbi cumva prin
viaøå, ci tot ce are un loc în viaøå este legat de acest obiectiv clar, distinct,
atotcârmuitor. O asemenea viziune då înøeles vieøii.

Nu este necesar så parcurgem împreunå istoria lui Israel ca så vedem cå ea
a fost guvernatå exact de acest adevår. Ωtiøi foarte bine cå, atunci când Israel
era într-o poziøie bunå, aµa erau lucrurile: bine direcøionate, clare, toøi având
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aceeaµi øintå. Ωi, înainte de a trece mai departe, daøi-mi voie så spun din nou cå
toøi aceµti proroci — oameni care erau ochii lui Dumnezeu pentru popor µi
care simbolizau pentru popor gândul µi scopul lui Dumnezeu cu privire la el,
care aveau chemare divinå — sunt aduµi în Noul Testament µi în Adunare cu
scopul clar de a aråta cå aµa trebuie så fie Adunarea dacå vrea så-µi împlineascå
menirea ei. Adunarea trebuie så fie ceva care vede, dominatå de o øintå µi o
viziune specifice, µtiind de ce existå, neavând nici o îndoialå în aceastå privinøå,
aducând toate celelalte lucruri din viaøå în linie cu aceasta. Atitudinea noastrå
trebuie så fie de a ne câµtiga existenøa µi de a ne face lucrul de fiecare zi, dar
existå ceva care guverneazå totul: existå o viziune divinå. Aceste lucruri trebuie
så fie subordonate acelei øinte divine.

Aceasta este prima implicaøie a faptului cå prorocii au un loc aµa de mare în
aceastå dispensaøiune. Nu putem så zåbovim acum pentru a urmåri aceasta în
amånunøime din Cuvânt, dar vå va fi de foarte mare folos dacå veøi parcurge
Noul Testament µi veøi vedea cum citarea prorocilor se face pentru diferite aspecte
din viaøa Adunårii. Este foarte impresionant.

Viziunea — un factor unificator

În acest mod guverneazå prorocii aceastå dispensaøiune. Aceastå viziune, viziunea,
a fost coeziunea µi tåria copiiilor lui Israel. Când viziunea era clarå înaintea lor, când
ochii lor erau deschiµi µi ei vedeau, când erau pe aceeaµi linie cu scopul lui Dumnezeu,
când erau guvernaøi de acea øintå înspre care îi chemase Dumnezeu, ei erau un singur
popor, erau fåcuøi una de viziune. Aveau un singur ochi. Acea micå expresie „Dacå
ochiul tåu este singur“ (Matei 6:22; AV) cuprinde în ea mai mult decât ne dåm noi
seama. Un ochi singur - aceasta unificå întreaga viaøå µi umblare; unificå toatå atitudinea
ta. Dacå eµti un bårbat sau o femeie a unui singur øel, totul va fi subordonat acestuia.
Desigur, acesta nu este întotdeauna un lucru foarte bun, dar în cazul acesta este.
Oamenii care sunt obsedaøi µi care, cum se spune „au o påsåricå la cap“, care nu µtiu
så vorbeascå decât despre un singur lucru, sunt adesea oameni foarte obositori. Dar
existå o cale dreaptå, o cale divinå, ca poporul lui Dumnezeu så fie un popor cu un
singur ochi, un singur gând; iar faptul de a avea un singur ochi coordonaezå toate
facultåøile.

În timpul puøinelor perioade când Israel a fost aµa, el a fost un popor unit
într-un chip minunat. Pe de altå parte, se poate vedea cum, atunci când viziunea
a pålit µi a dispårut, poporul s-a dezmembrat, a devenit un popor a tot felul de
interese µi activitåøi împårøite µi schismatice, cu certuri. Cât de adevårat este
cuvântul: „Unde nu este viziune, poporul piere“ (Proverbe 29:18; AV). Ωi aµa a
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fost cu Israel. Priviøi-l în zilele lui Eli, când nu a existat o viziune clarå. Ce
popor dezmembrat, neunit a fost! Aceasta s-a întâmplat de multe ori. Viziunea a
fost o putere coezivå, unificatoare, fåcând poporul una, µi în acea unitate a stat
puterea lui, fåcându-l de neînvins. Priviøi-i pe israeliøi trecând Iordanul µi luând
cu asalt Ierihonul! Priviøi-i påµind învingåtori înainte! Cât timp erau guvernaøi
de un singur obiectiv, nimeni nu le putea sta împotrivå. Tåria lor era în unitatea
lor, iar unitatea lor era în viziunea lor. Vråjmaµul µtie ce face atunci când distruge
sau încurcå viziunea: dezbinå pe poporul lui Dumnezeu.

Viziunea — o putere defensivå

Ce putere defensivå este în viziune! Ce µanse puøine are vråjmaµul atunci
când noi suntem un popor ce urmåreµte un singur lucru! Dacå avem tot felul de
interese împårøite µi personale, vråjmaµul poate face un pråpåd teribil. El nu are
nici o µanså atunci când fiecare se concentreazå asupra unui singur obiectiv divin.
El trebuie så ne dezbine cumva, så ne abatå atenøia în altå parte, så ne dezmembreze
înainte de a-µi putea împlini lucrarea lui de zådårnicire a scopului lui Dumnezeu.
Toate acele tråsåturi de autocompåtimire, egoism, care cautå mereu så påtrundå
µi så strice nu vor intra niciodatå atâta timp cât viziunea este clarå µi noi ne
concentråm atenøia asupra ei ca un singur popor. Este ceva foarte defensiv.
Apostolul a vorbit astfel: „În sârguinøå fiøi fårå preget. Fiøi plini de râvnå cu
duhul. Slujiøi Domnului“ (Romani 12:11). Moffat traduce „fiøi plini de râvnå cu
duhul“ cu „menøineøi flacåra spiritualå“. A te concentra din toatå inima asupra
unui obiectiv este un lucru minunat de protector. O asemenea stare la un popor
închide spårturile µi este pavåzå împotriva nåvålirilor µi a influenøelor a tot felul
de lucruri care cautå så abatå atenøia în altå parte µi så paralizeze.

Viziunea ajutå la creµtere µi la a avea o atitudine hotårâtå

Viziunea era ca o flacårå de foc pentru proroci. Era imposibil så nu recunoµti
aceasta în cazul lor, µi anume cå aceµti oameni erau niµte flåcåri de foc. Nu era
nimic neutru la ei; erau activi, nu pasivi. Viziunea avea acel efect. Dacå ai ajuns
så vezi cu adevårat ce doreµte Domnul, nu poøi så fii cu inima împårøitå. Nu poøi
så fii pasiv odatå ce ai våzut. Gåseµte persoana care a våzut µi vei gåsi o viaøå
pozitivå. Gåseµte persoana care nu vede, care nu este sigurå, nu este clarå, µi vei
vedea un om neutru, negativ, fårå greutate. Aceµti proroci erau ca niµte flåcåri de
foc pentru cå au våzut. Atunci când copiii lui Israel aveau o atitudine corectå faøå
de chemarea divinå, µi ei erau la fel - pozitivi, activi. Când viziunea pålea, ei
ajungeau la un punct mort, se învârteau în cercuri, fårå a ajunge undeva.
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Aceastå atitudine activå, pozitivå, care este roada faptului de a fi våzut, îi
oferå Domnului terenul de care are nevoie pentru o educaøie µi disciplinå corecte.
Nu înseamnå cå nu vom mai face niciodatå greµeli. Vedem în Noul Testament — µi
sper cå nu må veøi acuza de erezie — cå chiar µi un om råstignit ca Pavel a putut
face greµeli. Petru, un om aµa de folosit µi de disciplinat, a putut face greµeli. „Ce
faci tu aici, Ilie?“ (1 Împåraøi 19:9). „Tu nu ai ce cåuta aici“ — aceasta înseamnå
cele spuse de Domnul. Da, prorocii µi apostolii au putut face greµeli, µi au µi fåcut;
dar, întrucât ei våzuserå µi se dedicaserå în întregime faøå de ceea ce våzuserå din
gândul Domnului, Domnul a putut så intervinå µi så ståpâneascå asupra lor în chip
suveran µi så îi înveøe ceva mai mult despre Sine Însuµi µi cåile Lui.

Acest lucru nu îl gåsim înså la oamenii nehotårâøi. Oamenii nehotårâøi, aceia
care nu iau lucrurile în serios, care nu sunt consacraøi, nu învaøå niciodatå nimic
din Domnul. Oamenii care sunt predaøi, care renunøå la ei înµiµi µi urmeazå exact
direcøia måsurii de luminå pe care le-a dat-o Domnul, sunt cei care, pe de o parte,
gåsesc cå greµelile lor — greµelile propriului lor zel — sunt luate în mânå de
suveranitatea divinå µi dominate; iar, pe de altå parte, sunt învåøaøi de Domnul,
prin intermediul propriilor lor greµeli, care sunt gândurile Lui, cum face El lucrurile,
µi cum nu le face. Dacå vom aµtepta într-o atitudine de nehotårâre µi nesiguranøå
µi nu vom face nimic pânå nu vom cunoaµte totul, nu vom învåøa nimic.

Nu aøi remarcat cå bårbaøii µi femeile ale cåror inimi ard pentru Dumnezeu,
care au våzut ceva cu adevårat de la Domnul µi au fost prinµi cu putere de ceea
ce au våzut sunt cei care învaøå? Domnul îi învaøå; El nu îngåduie ca boacånele
µi greµelile lor så-i ducå la distrugere. El ståpâneµte asupra lor în mod suveran µi,
în decursul timpului, ei pot så spunå: „Într-adevår, am fåcut niµte greµeli
îngrozitoare, dar Domnul, în chip minunat, le-a luat µi le-a întors spre bine“. A fi
asemenea oameni, cu o viziune care ne cuprinde întreaga fiinøå µi ne ståpâneµte,
îi då Domnului posibilitatea de a ne purta de grijå chiar µi atunci când facem
greµeli - pentru cå sunt în joc interesele Lui, pentru cå interesele Lui, µi nu ale
noastre, sunt preocuparea inimii noastre. Prorocii µi apostolii au învåøat så-L
cunoascå pe Domnul în feluri minunate prin chiar greµelile lor, cåci acelea erau
greµeli nu din încåpåøânarea lor, ci dintr-o pasiune realå pentru Dumnezeu µi
pentru ceea ce El le-a aråtat din planul Lui.

Viziunea då supremaøie poporului lui Dumnezeu

Remarcaøi apoi cå însåµi supremaøia copiilor lui Israel se baza pe viziune. Ei au
fost chemaøi de Dumnezeu så fie un popor înåløat, så fie deasupra tuturor popoarelor
påmântului, så stea în mijlocul neamurilor ca un vas guvernamental din punct de
vedere spiritual. Domnul le promisese, într-adevår, cå nici un neam nu trebuia så
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poatå så preia supremaøia asupra lor. Gândul Lui cu privire la ei a fost ca ei så fie
„cap, µi nu coadå“ (Deuteronom 28:13). Dar aceasta nu urma så se întâmple de la
sine, indiferent de starea µi poziøia lor. Când ei aveau viziunea înaintea ochilor lor
într-un mod clar, corporativ, ca popor întreg — dominaøi, ståpâniøi, uniøi de viziune
— atunci, deci, erau ei cap, µi nu coadå, atunci aveau ei întâietate.

Aceasta ni-i aduce din nou pe proroci. (Ne gândim acum la prorocii de mai
târziu ai lui Israel). De ce prorocii? Pentru cå Israelul îµi pierduse poziøia. Asiria,
Babilonul µi celelalte au dobândit ascendenøå asupra lui pentru cå el îµi pierduse
viziunea. În prorocii mici, cum sunt ei numiøi, gåsim mult din acest aspect.
„Poporul Meu piere din lipså de cunoµtinøå“ (Osea 4:6). Aceasta este o notå la
care sunt acordaøi toøi prorocii. De ce aceastå stare de lucruri? De ce este acum
Israel subordonat neamurilor? Råspunsul este - viziunea pierdutå. Prorocul vine
pentru a încerca så-l aducå la locul viziunii. Prorocul are viziune, el este ochii
poporului; îl cheamå înapoi la aceea pentru care Dumnezeu l-a ales pe el ca
popor, pentru a-i aråta din nou de ce L-a luat El dintre neamuri.

Fiecare copil al lui Dumnezeu are nevoie de viziune

Toate acestea sunt doar o accentuare a locului pe care Îl are viziunea. Poate
cå nu te duc prea departe. Te întrebi acum: „Ei bine, ce este viziunea?“ Dar nu de
aceasta ne ocupåm acum; aceasta poate så vinå mai târziu. Ce vreau så spun
acum este cå aceasta este necesitatea, necesitatea absolutå, pentru Adunare aståzi
- pentru tine, pentru mine; µi daøi-mi voie så spun direct cå, deµi acesta este cu
precådere un lucru corporativ - adicå, e ceva ce trebuie så fie într-un popor, chiar
µi dacå acel popor este doar o råmåµiøå, un numår mic între toøi copiii lui Dumnezeu
- el trebuie så fie µi personal. Tu µi eu, în mod individual, trebuie så fim în locul
de unde så putem spune: „Am våzut, µtiu ce vrea Dumnezeu!“

Dacå am fi întrebaøi de ce Adunarea de aståzi este aµa cum este, într-o måsurå
aµa de mare de neputinøå µi destråmare, µi ce se cere pentru a determina un im-
pact din cer prin intermediul Adunårii, am putea noi spune? Este oare înfumurare
a pretinde cå poøi så faci aceasta? Prorocii µtiau; µi reøineøi cå prorocii, fie cå
erau din Vechiul sau din Noul Testament, nu erau o claså izolatå de oameni, nu
erau un grup aparte. Ei erau înµiµi ochii trupului. Erau, în gândul lui Dumnezeu,
poporul lui Dumnezeu. Cunoaµteøi acel principiu; el se vede, de exemplu, în
chestiunea marelui preot. Dumnezeu priveµte la marele preot al lui Israel µi se
ocupå de tot Israelul pe temeiul stårii marelui preot, fie cå aceasta era bunå sau
rea. Dacå marele preot este într-o stare rea — „El mi-a aråtat pe marele preot
Iosua... îmbråcat cu haine murdare“ (Zaharia 3:1-5) — acesta este Israel.
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Dumnezeu se ocupå de Israel ca de un singur om. Prorocul este una cu poporul.
De aceea el este aµa de strâns legat de starea µi viaøa poporului. Ascultaøi-l pe
prorocul Daniel rugându-se. El personal nu era vinovat; el personal nu påcåtuise
aµa cum påcåtuise naøiunea lui; dar el a luat totul asupra lui însuµi µi a vorbit ca
µi când ar fi fost responsabilitatea lui, ca µi cum ar fi fost cel mai mare dintre
påcåtoµi. Existå aµa o unitate între proroci µi popor în stare, în experienøå, în
suferinøå, încât primii nu se considerå niciodatå persoane oficiale, separate de
popor, vorbind acestuia de pe o poziøie exterioarå; ei sunt înlåuntru, ei sunt
poporul.

Ce vreau så spun eu este aceasta: nu suntem rânduiøi så avem viziunea
aduså la noi de o claså de oameni numiøi slujitori, proroci sau apostoli. Ei sunt
aici numai ca så ne facå conµtienøi de ceea ce trebuie så fim înaintea lui
Dumnezeu, cum trebuie så fim; så ne îndemne necontenit, spunând: „Priveµte,
aceasta trebuie så fii“. Prin urmare, trebuie ca fiecare dintre noi, personal, så ne
aflåm în mijlocul acestei slujbe de prorocie. Adunarea este chematå så fie proroc
pentru neamuri. Daøi-mi voie så repet întrebarea — aøi putea spune ce este
nevoie aståzi så se facå prin intermediul Adunårii? Aøi putea interpreta starea
de lucruri µi så o explicaøi cu adevårat prin ceea ce Domnul v-a aråtat în propriile
voastre inimi? Cunosc pericolele care pot înconjura o asemenea idee, dar acesta
este însuµi sensul existenøei noastre. Dumnezeu are nevoie de oameni care, într-
o måsurå mai mare sau mai micå, deøin cheia faøå de situaøia prezentå. Acest
lucru trebuie så fie individual.

Viziunea necesitå curaj

Dar reøineøi, va fi nevoie de un curaj imens. O, curajul acestor proroci! -
curajul împotriva compromisului µi al politicii. O, efectele dezastruoase ale
politicii, ale considerentelor secundare! „Nu vor fi afectate posibilitåøile noastre
dacå suntem aµa de categorici? Nu se vor reduce prilejurile de a sluji Domnului
dacå vom adopta o asemenea poziøie?“ Aceasta este politicå µi ea este un lucru
dezastruos. Muløi oameni care au våzut ceva µi au început så vorbeascå despre
ceea ce au våzut s-au lovit de o asemenea reacøie din partea fraøilor µi a acelora
faøå de care aveau responsabilitate, încât au dat înapoi. „Este periculos så urmez
acel lucru în continuare“. Politicå! Nu, în cazul prorocilor nu întâlnim nimic de
acest gen. Suntem noi consacraøi deoarece am våzut?

Va fi un preø de plåtit; trebuie så fim conµtienøi de asta. Este un mic pasaj în
Evrei 11: „Au fost... tåiaøi în douå cu fieråstråul“. Tradiøia spune cå aceasta s-a
întâmplat cu prorocul Isaia — cå el a fost cel care a fost tåiat în douå cu fieråstråul.
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Citiøi Isaia 53. Nu existå ceva mai sublim în toatå literatura Bibliei µi din cauza
acestui pasaj a fost el tåiat în douå cu fieråstråul. A avut el dreptate? Ei bine, noi,
aståzi, ståm pe terenul dreptåøii lui. Dar diavolului nu-i place aceasta, µi astfel
Isaia a fost tåiat în douå cu fieråstråul. Sunt valori foarte mari legate de viziune µi
de consacrarea fårå nici un compromis faøå de acea viziune, dar este µi un preø
foarte mare de plåtit.

Ne oprim aici acum; dar trebuie så ståm înaintea Domnului µi så ne întrebåm:
„Cât am våzut eu? Dupå tot ce am auzit despre proroci såptåmânå de såptåmânå,
dupå toate conferinøele, strângerile la care am participat, am auzit eu glasul
prorocilor? I-am auzit pe vorbitori rostind mesajele lor; am auzit eu glasul?“
Rezultatul va fi foarte mare dacå am auzit. Dacå nu, este timpul så ståm înaintea
Domnului în legåturå cu aceasta. Lucrurile nu trebuie så mai continue aµa! Ce s-a
întâmplat în Fapte 13? Ascultând Cuvântul, ei totuµi n-au auzit; dar acolo unde au
auzit, o, ce lucruri mari s-au petrecut, ce valori uriaµe au apårut!


