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Adunarea
Dragi prieteni,
Când v ve i duce în seara aceasta acas , ve i spune probabil „nu am în eles bine cine sunt ace ti
oameni ai ‚Adun rii’ i ce fac în localul lor de Adunare. Dar un lucru l-am în eles, c la ace ti
oameni este vorba de o Persoan , de Domnul Isus Hristos”. Dac ve i lua aceasta cu voi, atunci
expunerea aceasta a atins o int important . A presupune c este vorba numai de oameni, este o
mare eroare. Noi suntem cre tini, deci oameni, care stau în leg tur cu un Om, care st pe
scaunul de domnie al lui Dumnezeu, glorificat la dreapta lui Dumnezeu, dup ce El a f cut
lucrarea pe cruce. El se coboar personal, ca s fie în mijlocul nostru, atunci când noi ne
strângem laolalt . Face El aceasta, pentru c noi suntem cre tini a a de buni, sau pentru c noi
am f cut multe lucruri mult mai bine decât ceilal i cre tini? Nu, El o face din pricina Numelui
S u, din cauza credincio iei i harului Lui, care nu vor înceta niciodat , nici dup mai bine de
1900 de ani de cre tinism, în care s-au petrecut a a de multe lucruri deplorabile. El r mâne
acela i pân în ve nicie.
Cine apar ine „Adun rii”?
i-a f cut Domnul Isus deja locuin în inima ta? Aceasta este prima întrebare cu care noi
avem a face. Ce sens are s discut m despre ce este Biserica, dac tu nici nu ti, dac tu apar ii
acestei Biserici. M refer la Biseric , a a cum este ea numit în m rturisirea de credin , la o
Biseric cre tin , „Adunarea tuturor credincio ilor adev ra i” de pe p mânt, fie ei evanghelici
sau catolici – dac Îi apar inem numai Lui, Celui care a murit pe cruce. Decisiv este, c noi I-am
m rturisit p catele i în necazul sufletului nostru am recunoscut înaintea Lui, c suntem p c to i
pierdu i înaintea lui Dumnezeu, i am primit Cuvântul S u, care spune unor astfel de oameni:
„Eu am luat asupra mea pe cruce, în orele de întuneric, când Dumnezeu a trebuit s reverse
asupra Mea judec ile Sale, pedeapsa pentru tot r ul.” Dac ai cunoscut în felul acesta pe
Domnul Isus, atunci apartenen a ta la o p rt ie bisericeasc nu are nici o influen asupra
mântuirii tale ve nice. Atunci cel mai important lucru este, c tu Îi apar ii. Am auzit de mai
multe ori oameni discutând cu privire la ce este de fapt Biserica. i când am întrebat pe ace ti
oameni: „Apar ii tu acestei Biserici generale, îi apar ii tu prin credin a în Domnul Isus?”, deseori
ei mi-au r mas atunci datori cu un r spuns pozitiv. De aceea aceasta este întrebarea cu care
trebuie s începem: cuno ti tu pe Domnul Isus? Ai mers tu cu p catele tale la Dumnezeu? Ai
m rturisit tu vreodat lui Dumnezeu, Creatorul t u, care odat va fi Judec torul t u, cine e ti? Nu
este suficient s spui: „M rog în fiecare zi i citesc Biblia. În afar de aceasta merg în fiecare
duminic la Biseric .” Cerul nu se poate cump ra cu astfel de „lucr ri bune”!
Întrebarea este: ai fost tu la crucea Golgota? Ai v zut tu acolo cine e ti, cu toate faptele tale
„bune”? Acolo vezi cum gânde te Dumnezeu despre oameni, când Dumnezeu a trebuit s încarce
pe Fiul S u preaiubit cu toate p catele pe care le-au f cut to i aceia care vor crede în El. Fiul S u,
despre care El putea s spun c Î i g se te toat pl cerea în El, a trebuit s moar pentru
p catele mele. Vedem acolo, cine suntem noi: a a de r i, c Dumnezeul cel sfânt a trebuit s - i
întoarc fa a de la Hristos, atunci când acesta a purtat povara p catelor noastre. Dumnezeu nu
poate avea nicio leg tur cu p catul. A a este de grozav p catul în ochii Lui.
De aceea este necesar ca tu, dac vrei s în elegi ceva din ce este Biserica, „Adunarea”, în
adev ratul sens al cuvântului, tu însu i trebuie s apar ii acestei „Adun ri a tuturor credincio ilor
cre tini”. Atunci e ti proprietatea Domnului Isus.
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Biblia ca etalon
Chiar i atunci când apar ii Domnului Isus, prin aceasta nu vei ti ce este Adunarea, c ci sunt
sute de mii de credincio i pe p mânt, care prin faptul c i-au m rturisit vina i au acceptat ce a
f cut Domnul Isus, au devenit copii ai lui Dumnezeu i Îi apar in pentru prezent i pentru
eternitate. Ei cânt împreun cu noi cânt rile, pe care noi avem dreptul s le cânt m, dar nu tiu
ce înva Biblia despre Biserica Dumnezeului celui viu. Nu este suficient, c e ti credincios.
Dac vei uita tot ce vei auzi în seara aceasta aici, totu i trebuie s re ii aceasta: oamenii, care se
strâng aici, nu cunosc un alt etalon pentru gândurile lor cu privire la Biserica lui Dumnezeu,
decât Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia! Singurul fir c l uzitor pentru noi este Cuvântul lui
Dumnezeu. Pentru cre tinii de ast zi este tot a a de important ca i acum 2000 de ani. Despre ce
scrie apostolul Pavel, de exemplu Corintenilor, cu privire la ordinea în Biseric , el spune, c
aceasta nu are valabilitate numai pentru Corinteni, ci este valabil pentru to i cre tinii, oriunde sar afla ei! Cite te, te rog, 1 Corinteni 1,2 i compar aceasta cu capitolul 4,17; 7,17 i 14,34.
Exact aceasta avem noi nevoie în secolul 20! Noi nu trebuie s începem s ne gândim
împreun , ce este cel mai bine de f cut în anumite împrejur ri! Nu, noi trebuie s facem, ce au
spus a a de insistent diver i apostoli la sfâr itul vie ii lor; s ne reîntoarcem înapoi la cuvântul
apostolilor. (vezi 1 Ioan 2; 2 Petru; Epistola lui Iuda; 2 Timotei 2). S nu ne reîntoarcem la
„Wittenberg”, ci la apostolul Pavel, la Petru i la Ioan! Aceasta înseamn : înapoi la Cuvântul lui
Dumnezeu. Pe baza acestui fir c l uzitor putem s tim, unde i cum trebuie s se strâng
credincio ii ast zi. Cuvântul lui Dumnezeu este în privin a aceasta singurul fir c l uzitor. Dac
auzi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre strângerea laolalt , atunci vei ti ce este a a-numita
„Adunare”, deci oamenii, care în genere sunt numi i „Adunare”. Cuvântul „Adunare” este de
fapt foarte simplu un alt cuvânt pentru „Biseric ”, sau „comunitate”. Aceasta înseamn , c de
exemplu Adunarea din Utrecht cuprinde nu numai oamenii care se strâng duminica într-un
anumit local din Utrecht, din fericire nu! Adunarea credincio ilor din Utrecht cuprinde pe to i
credincio ii, care locuiesc în Utrecht. Ace tia sunt mult mai mul i decât aceia care se strâng întrun anumit local al acestui ora ! To i cei din Utrecht, care cunosc pe Domnul Isus ca Salvatorul i
Mântuitorul lor, apar in Adun rii lui Dumnezeu, care este în Utrecht.
Dac cercetezi în Biblie, s afli în elesul cuvântului „Biseric ” sau „Adunare”, atunci vei g si,
printre altele, aceste dou în elesuri: unul este, c „Biserica” cuprinde pe to i credincio ii de pe
p mânt. To i credincio ii de pe p mânt, to i care apar in Domnului Isus, oricare ar fi p rt ia
bisericeasc c reia îi apar in, alc tuiesc împreun Adunarea general unic a credincio ilor, care
este pe p mânt. Al doilea în eles este, c în fiecare localitate este o „Adunare”. „Adunarea în x”
este o parte mic a acestei Adun ri mari de pe p mânt. Credincio ii din X constituie „Adunarea
lui Dumnezeu”. S re inem bine acest lucru, c ci este foarte important.
Cum devine vizibil unitatea credincio ilor?
Dar se impune o întrebare. Vei spune: „Este foarte frumos, c to i credincio ii din localitatea X
constituie o Adunare, dar cum putem s vedem aceasta? Prin ce se exprim aceasta? Aici este un
credincios, acolo este cineva care poate s confirme mântuirea sa în Hristos. Niciunde îns nu
devine vizibil, c ei constituie o unitate, i anume „Adunarea din localitatea x”. Este foarte jalnic,
c aceast unitate nu se vede, c ci „Adunarea” const din aceia, care apar in Domnului Isus în
locul X. În afar de aceasta ei sunt radical desp r i i de tot ce apar ine diavolului i înc mai st
sub puterea p catului. Dumnezeu vrea ca unitatea acelora care Îi apar in, s devin vizibil pe
p mânt. În privin a aceasta Scriptura d indica ii. Dac credincio ii din locul X vor s arate unii
altora i lumii c ei apar in împreun , ei pot g si în Biblie, cum poate s fie posibil a a ceva.
Dac vei cerceta întreg Noul Testament, eu cred, vei vedea urm toarele: într-adev r sunt multe
mijloace, prin care fiecare credincios în parte poate s arate, c ei apar in împreun . Dar Biblia
nume te numai un mijloc, prin care noi putem s d m expresie vizibil unit ii Adun rii.
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Dumnezeu în harul S u a dat ceva, prin care noi putem s ar t m, c noi to i alc tuim un singur
trup al lui Hristos, o Cas a lui Dumnezeu pe p mânt. Acest mijloc îl g sim în 1 Corinteni 10;
unitatea credincio ilor devine vizibil , atunci când ei se strâng! i anume, în mod deosebit,
atunci când ei se strâng la Masa Domnului. Prin aceasta nu se în elege o mas obi nuit , din
lemn, ci masa spiritual , la care se serve te Cina.
Cu privire la Cin sunt multe p reri gre ite! Dac vei întreba pe un credincios oarecare, la ce
serve te Cina, po i s te a tep i la tot felul de r spunsuri. Unele din aceste r spunsuri vor fi cu
siguran urm toarele: „Ca s -mi înt resc credin a”, sau: „Ca s m zidesc în Domnul”, sau
altele asem n toare. Dar nicidecum nu acesta este în elesul Cinei! Unde g se ti tu aceasta în
Cuvântul lui Dumnezeu? La ce serve te Cina po i auzi de la Domnul Isus Însu i. El nu a spus în
noaptea de Pa te: „Face i aceasta, ca s vi se înt reasc credin a”, ci El a spus: »Face i aceasta în
amintirea Mea.« Deci: ca s v gândi i la Mine! Când suntem aduna i duminic diminea a, în
primul rând nu este vorba de ceea ce primim noi, sau dac noi suntem binecuvânta i i zidi i (cu
toate c Domnul Isus face întotdeauna aceasta, atunci când noi suntem preocupa i cu El), ci
dimpotriv , El ne spune în fiecare duminic : »Face i aceasta spre amintirea Mea.« El d aceste
semne vizibile ca sprijin de aducere aminte, ca astfel noi s ne amintim prin aceasta de suferin a
i moartea Sa, de tot ce El a f cut pentru noi. El tia c noi vom fi recunosc tori, dar i c noi
uit m foarte des i foarte repede, ce a f cut El pentru noi. De aceea El ne-a dat aceste mijloace
vizibile.
În afar de aceasta Cina are i o a doua însemn tate, pe care o g sim de asemenea în 1
Corinteni 10. Apostolul Pavel scrie acolo, c credincio ii din Corint, când erau aduna i laolalt ,
au v zut pâinea în mijlocul lor. Când ei au frânt aceast pâine, ei s-au gândit la moartea
Domnului Isus. Dar, spune apostolul Pavel, pâinea mai are i o a doua însemn tate. Pâinea este
un întreg. O pâine st pe mas , nu o farfurie cu tot felul de buc ele, ci o pâine. Aceast o pâine
este simbolul faptului c voi, Corintenilor, sunte i un trup. A a cum p r ile componente ale
trupului nostru sunt legate unele de altele i alc tuiesc un trup, i apar in împreun , tot a a i voi
ca credincio i apar ine i împreun . Prin ce exprima i voi aceasta? Prin aceea c voi ca credincio i
v strânge i laolalt . Aceast o pâine este simbolul unit ii voastre. i voi to i rupe i o buc ic
din aceast pâine.
Aceasta este o rânduial important ! Cum pot s arate ace ti 1000 sau mai mul i credincio i
din locul X, c ei apar in împreun ? Prin frângerea pâinii exprim , c ei constituie o unitate,
exact a a cum pâinea de acolo de pe mas constituie o unitate. Aceasta este frumos, dar atunci
trebuie s aib loc corespunz tor cu Scriptura! Aceasta este important. Imagineaz - i, c ace ti
1000 de credincio i devin del s tori în aceast privin . Imagineaz - i, c ei ar invita pe oricine,
s ia parte împreun cu ei la frângerea pâinii! Sau con tien i permit chiar necredincio ilor, sau
acelora, care tr iesc în p cate evidente, s ia parte la Cin ! Va mai fi atunci Cina expresia unit ii
credincio ilor, dac necredincio ii ar sta împreun cu ei i ar frânge pâinea? În mod sigur, nu!
Nicio biseric a poporului
Aceasta este o chestiune serioas . Nu cei ce sunt membrii unei anumite comunit i au dreptul
la Cin , ci to i care au o credin vie în Domnul Isus. Aceasta este deosebit de important. Unul
dintre lucrurile cele mai triste ale istoriei Bisericii protestante este, c a depus eforturi s creeze
asocia ii mari în fiecare ar , care au unit în ele cât se poate de mul i membrii i a adus la Cin
cât s-a putut de mul i oameni. Când credincio ii Adun rii din localitatea X se strâng, ca s frâng
pâinea, ei sunt r spunz tori s ia seama cine vine acolo. Apostolul Pavel spune: voi nu pute i s
face i masa Domnului o mas a demonilor. Este masa Domnului. Numai aceia care apar in
Domnului au voie s vin acolo. Dac credincio ii sunt indiferen i i nu mai recunosc pe Domnul
ca Domn i permit oricui s ia parte la Cin , atunci nu mai este masa Sa. Atunci Domnul trebuie
s plece, a a cum noi g sim deseori în istoria Vechiului i Noului Testament. Domnul pleac ,
dac noi aducem masa Lui în leg tur cu r ul. C ci unitatea trupului este i unitatea Duhului,
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spune Efeseni 4. La aceast mas trebuie mers c l uzit de Duhul. Numai aceia sunt bine veni i,
care au o credin vie în Domnul Isus, care pe baza lucr rii Sale au devenit copii ai lui
Dumnezeu i au primit Duhul Sfânt. Numai cei care posed Duhul constituie unitatea Duhului.
Nicio sect
Noi putem s facem dou gre eli capitale, pe de o parte prin aceea c permitem s ia parte
oricui, care a semnat actul m rturisirii de credin , chiar dac noi suntem siguri c la el nu exist
nicio credin vie în Domnul Isus Hristos, sau dac tim c persoana respectiv nu are un stil de
via bun, sau se ine strâns de înv turile gre ite referitoare la Persoana lui Hristos, sau alte
lucruri gre ite. Un pericol este acela, c noi permitem prea multe. Mai exist un alt pericol, i
anume, c noi spunem: „Cum, s permitem oricum oric rui credincios? To i credincio ii? Nu
merge aceasta pu in prea departe? Nu trebuie cel pu in s fim una cu privire la tot felul de
înv turi ale Scripturii: despre botez, despre prorocie, despre organizarea bisericeasc ?” Trebuie
cu adev rat s fim una cu privire la tot felul de întreb ri, care nu au nimic a face cu întrebarea,
dac suntem sau nu credincio i? Se poate astfel pe de o parte s fi prea larg, iar pe de alt parte
s fi prea restrâns. În felul acesta se pot exclude oameni, deoarece ei nu- i pun semn tura sub
lucruri, pe care noi în ine ( i nu Scriptura) le-am f cut condi ii de admitere. În acest caz e ti un
sectant. Atunci nu se d expresie unit ii tuturor credincio ilor din localitatea X, c ci con tient se
exclude o parte a credincio ilor, deoarece se spune, c ei trebuie s fie una cu formul rile noastre
i cu m rturisirea noastr de credin . Se spune deseori despre multele grup ri cre tine mici, c
sunt secte. Dar ti tu ce este de fapt o sect ? O sect este, dup înv tura Bibliei, o partid de
adep i, este posibil ca ei s fie cre tini adev ra i, dar care se iau dup anumite persoane sau pun
anumite condi ii dure pentru admiterea la Cin , condi ii, pe care Biblia nu le cunoa te. Biblia
cunoa te numai o condi ie: cineva trebuie s fie credincios i, în afar de aceasta, el nu trebuie s
tr iasc într-un r u moral sau înv tur fundamental gre it . Vezi tu, c ci tocmai de aceea toate
comunit ile cre tine, chiar i marile Biserici, care pun condi ii omene ti pentru admiterea la
Cin , sunt secte din punctul de vedere al Bibliei?
Noi putem s fim prea deschi i, i putem s fim prea strâm i.
Care este drumul biblic? Pe de o parte noi trebuie s avem p rt ie cu to i care apar in
Domnului Isus, dar numai cu ace tia. De aceea trebuie s ne p zim, ca s nu vin necredincio i
sau s p trund r ul evident, sau înv tura gre it , care lezeaz sfin enia Mesei Domnului. Pe de
alt parte trebuie s veghem, s nu excludem niciun om, al c rui loc este la Mas , chiar dac el
gândesc altfel despre botez, sau despre prorocie, sau despre organizarea bisericeasc , etc. Cine
sunt eu, ca s pun condi iile mele, cine s ia parte cu mine la Cin ? Sunt eu gazda, sau Domnul
Isus este gazda? El admite practic pe oricine este cur it prin sângele S u i care i din punct de
i în felul acesta
vedere practic ca credincios s-a cur it, care singur se verific mereu i se cur
merge la Cin . Domnul Isus nu face nicio diferen iere între credincio ii care au gânduri diferite
cu privire la tot felul de adev ruri secundare.
Cum ne strângem?
Dar aceasta nu trebuie s însemne, c puncte, cum ar fi de exemplu felul în care ne strângem ca
Adunare, nu au nicio importan în sine însu i! F r îndoial este una din cele mai importante
condi ii, când credincio ii au inten ia s se strâng într-un anumit loc, ca ei s se strâng într-un
mod spiritual. Este unitatea Duhului, c reia ei îi dau expresie. Deci felul în care se strâng trebuie
s fie spiritual. Domnul Isus spune femeii samaritence, c oricine se închin Tat lui ( i aceasta
poate s-o fac oricine care cunoa te pe Tat l ca Tat al s u), trebuie s I se închine în Duh i
adev r, deci într-un fel spiritual i adev rat – nu cu ajutorul anumitor reguli, care amintesc de
prescrip iile care erau în Israel, nu prin liturghii i rânduieli, care le-au inventat oamenii, ci întrun mod spiritual. Deci, nu c l uzi i de prescrip ii omene ti, ci c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu.
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Duhul este cel care treze te în inimile noastre sentimente de laud , de mul umire i de adorare.
Este de asemenea Duhul, care ne d putere s îmbr c m aceste sentimente în cuvinte. i este
Domnul Isus, care are autoritate în mijlocul Adun rii Sale, i El exercit aceast autoritate prin
Duhul S u.
Am spus, c noi trebuie s venim în Numele Domnului Isus (Matei 18,20). El a spus: »Acolo
unde doi sau trei sunt aduna i în (textual: în spre) Numele Meu, acolo Eu sunt în mijlocul lor.« În
spre Numele S u înseamn : spre El, al c rui »Nume este mai presus de orice nume«, care a
primit toat autoritatea de la Dumnezeu. Atunci nu mai trebuie s ne strângem ca s stabilim noi
în ine regulile! Imagineaz - i c ai veni la mine acas i ai stabili regulile cum s decurg
lucrurile în casa mea. Nu sunt eu gazda? Eu sunt st pân în casa mea. Tot a a este i în casa lui
Dumnezeu. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, are acolo autoritate. El este Domnul casei. Când
noi ne strângem duminic diminea a, noi nu avem nicio prescrip ie iudaic , nicio liturghie, care
amintesc de timpul când Duhul Sfânt nu locuia înc pe p mânt. Acum închinarea nu mai are loc
prin lucruri exterioare, ci prin Duhul lui Dumnezeu aducem lauda, mul umirea i adorarea.
Atunci noi, dac suntem strân i ca Adunare, trebuie s fim acolo con tien i c numai El are toat
autoritatea, El, Cel care este în mijlocul nostru. Numai El este cel care prin Duhul S u d na tere
la gândurile din mijlocul nostru, care sunt bune i de folos. El este Cel care îndeamn pe fra ii,
care s rosteasc o rug ciune sau prin care El vrea s zideasc Adunarea. C ci El tie, cine este
cel mai potrivit instrument pentru duminica aceasta, ca s slujeasc Adun rii. Fratele nu tie, c
el „este la rând” i nici nu tie despre ce text s vorbeasc . Aceasta o va hot rî Domnul, c ci
Domnul cunoa te nevoile. El are toate lucrurile în mâna Sa.
O cale în sciziuni
Pentru ce stau eu acum aici, ca s spun ce ar trebui de fapt s fac Adunarea din locul X? Ea tot
nu face! Cei 1.000 sau 10.000 de credincio i din localitatea X nu se strâng în felul acesta. Unul sa gândit, c în afar de apartenen a lui la Adunarea lui Dumnezeu ar mai trebui s fie i membru
acestei sau acelei asocia ii cre tine, iar unul sau altul s-a legat de una sau alta din secte. Deci noi
suntem totu i împr tia i i nu mai putem s d m expresie unit ii trupului lui Hristos. Unul ede
aici, iar altul ede acolo. Aceasta este o situa ie trist i serioas . Nu tiu câte p rt ii religioase
diferite sunt în locul acesta, dar f r îndoial sunt o mul ime. Este aceasta potrivit cu gândurile
Domnului? Aceasta nu este potrivit cu gândurile Sale. Este o chestiune îngrozitoare, c trupul nu
se mai vede în exterior. L untric exist desigur, c ci noi form m i mai departe un tot. Oricine
are Duhul lui Dumnezeu este legat cu to i ceilal i credincio i, care posed acela i Duh. Noi am
fost boteza i printr-un Duh ca s alc tuim un trup (totodat „forja i împreun ”), spune epistola
întâia c tre Corinteni (capitolul 12, versetul 13). Noi apar inem împreun , chiar dac aici st m
înapoia diferitelor ziduri de Biseric . Dar nu este potrivit cu gândurile Domnului, ca noi s fim
risipi i în diferite Biserici. Gândurile Sale sunt, ca noi, în baza faptului c suntem uni i într-un
trup, s d m expresie acestui fapt. i noi facem aceasta la Masa Lui, unde El este la mijloc.
Sunt cre tini, care au recunoscut c „nu este bine ca bisericile s fie a a desp r ite. Noi trebuie
s ne vizit m reciproc.” În felul acesta dup r zboi a luat na tere o mi care, numit ecumenism,
care s-a silit s uneasc pe to i care m rturisesc c sunt cre tini. Dar este aceasta inten ia lui
Dumnezeu, „s se uneasc adep ii”? Trebuie noi to i, care m rturisim c suntem cre tini, s ne
unim, chiar dac cei mai mul i nu posed credin a vie în Domnul Isus Hristos? Sunt ri (de
exemplu rile scandinavice) unde mai mult de 90 de procente din locuitori sunt lutherani. Crezi
tu c to i ace tia sunt credincio i? i cu toate acestea to i sunt membrii ai mi c rii ecumenice.
Este aceasta solu ia, ca to i cei care se numesc cre tini s fie aduna i într-o gr mad ? Aceasta nu
d na tere la o unitate de credincio i, ci la o unitate de biserici. i gre eala este tocmai aceste
asocia ii biserice ti! Aceasta nu a fost niciodat voia Domnului! Noi trebuie s ne desp r im de
acestea. Trebuie s ne reîntoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este solu ia! Noi
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nu trebuie s lipim ceea ce noi am sf râmat. Noi trebuie s începem de la început. Trebuie s
avem dorin a dup minunile Bibliei, dup minunile Noului Testament.
Nici în secolul 20 Biblia nu ne las pe seama soartei noastre! În scrisorile apostolului Pavel
g sim cum trebuie s se deruleze lucrurile în Adunare. Probabil c tu spui: „Da, aceasta a fost
a a în condi ii normale! Dar exist ast zi, în secolul 20, dup ce cre tin tatea este f râmi at i
desp r it , o solu ie?” Da, Domnul Isus a ar tat o cale i pentru timpul acesta. El a tiut ce va
veni. Lucrurile nu I-au sc pat Domnului din mân . Prin apostolii Lui a l sat s se scrie, cum va
ar ta în Adunare scurt timp înainte de venirea Lui. Diverse locuri din scrisorile Noului
Testament se pot cita, ca s se descrie starea din Adunare scurt înainte de venirea Domnului Isus,
deci în timpul în care noi tr im. Aceasta este o tem pentru sine. Domnul Isus este gata s vin !
El Însu i a spus: »Dar când va veni Fiul Omului, va g si El credin pe p mânt?« (Luca 18,8).
Cre tin tatea va dec dea tot mai mult de la El, a spus El. În cele din urm va ajunge la aceast
dec dere, sub conducerea lui antihrist, când va t g dui fundamentul credin ei cre tine, pe Tat l i
pe Fiul. El a tiut aceasta mai dinainte. El a ar tat fiec ruia un drum prin acest haos, exact pentru
timpul acesta. El ne arat drumul, chiar dac totul este la p mânt i cre tin tatea este f râmi at
în tot felul de p rt ii, asocia ii i biserici.
Dac ar trebui s ne sf tuim cu mintea noastr , am putea spune: „S ne inem strâns de Cuvânt,
în locul unde ne g sim!” F r îndoial sunt credincio i care apar in unui sistem, unei asocia ii
sau unei biserici, despre care ei tiu foarte bine, c acolo nu sunt membrii n scu i din nou, despre
care tiu c acolo sunt preo i, care cu înv tura lor submineaz Cuvântul lui Dumnezeu, vestind
lucruri care lezeaz Persoana Domnului Isus i lucrarea Sa. i cu toate acestea sunt mul i dintre
ace ti credincio i care spun: „Noi, personal, trebuie s r mânem credincio i Cuvântului pe care la dat Dumnezeu, i personal s fim o m rturie. Mai ales, noi nu trebuie s plec m, ci trebuie s
r mânem acolo unde suntem, ca s alc tuim un fel de echilibru.” Aceasta este spus foarte
frumos, dar aceasta nu este întrebarea: „Doamne, ce vrei Tu, ca s facem noi?” Care sunt
gândurile Tale? A spus Domnul undeva în Cuvântul S u: „R mâne i acolo unde sunte i, oricât de
stricat ar fi locul acela”? Dimpotriv : »Oricine roste te Numele Domnului s se dep rteze de
f r delege« (2 Timotei 2,19). i mai departe: »De aceea, ie i i din mijlocul lor, i dep rta i-v de
ei, zice Domnul; nu v atinge i de ce este necurat, i v voi primi. Eu v voi fi Tat , i voi Îmi
ve i fi fii i fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.« (2 Corinteni 6,14 – 7,1)
»Ie i i!«
Aceasta r mâne valabil. Când poporul Israel a fost complet stricat, scurt timp înainte de
captivitatea babilonian , Dumnezeu S-a adresat unuia dintre pu inii, care au r mas credincio i i
i-a zis: „Ieremia, ie i, desparte-te de acest popor. A eaz -te pe un loc deosebit, ca s nu te strici
din cauza necur iei poporului. i dac î i vor zice: ‚Ieremia, vino, te rug m, înapoi la noi; aici
po i s fi o binecuvântare, dac r mâi la noi; pentru ce te despar i? Nu ajut la nimic, situa ia nu
devine mai bun , r t cirea devine i mai mare!’” – atunci Dumnezeu spune în Ieremia 15,19, ca
Ieremia s nu se reîntoarc la ei: »Ei s se întoarc la tine, nu tu s te întorci la ei (la locul, pe
care într-adev r Dumnezeu l-a dat ini ial, dar pe care poporul acesta l-a stricat).«
G sim i în Apocalipsa 18,4 un principiu, care este valabil în orice timp pentru poporul lui
Dumnezeu: »Ie i i din mijlocul ei, poporul Meu, ca s nu fi i p rta i la p catele ei, i s nu fi i
lovi i cu urgiile ei!« Vei spune, c este un pas greu, s-o rupi cu biserica, este posibil chiar s rupi
rela ia cu membrii familiei, cu prietenii i cunoscu ii, probabil cu oamenii t i de afaceri, c ci to i
apar in aceluia i sistem religios ca i tine i se afl într-un loc unde r ul câ tig tot mai mult
teren. Dar întrebarea nu este, dac aceasta este simplu, ci întrebarea este: „Vrem noi s ascult m,
sau nu?” A a este ast zi, i a a a fost i în trecut. Când apostolul Pavel a ajuns la sfâr itul vie ii
sale, a scris în 2 Timotei 4,16, c to i cre tinii din Asia l-au p r sit. Aceasta a fost îngrozitor
pentru el. To i credincio ii, sau to i cei care erau numai adep i, aceasta nu schimb cu nimic
lucrurile, l-au p r sit. Ei nu voiau s mearg pe drumul, pe care el a mers ca martor al
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Mântuitorului. Acolo începe dec derea. Acolo începe, ce în zilele noastre a ajuns la maturizare
deplin . Apostolul Pavel scrie fiului s u spiritual, i nu la o Adunare. Când a început timpul de
dec dere, drag frate, atunci noi nu trebuie s începem cu Adunarea în totalitatea ei. Atunci tu
trebuie s te duci la fiecare din Adunare, care mai este înc gata s asculte ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu. Fiecare în parte este i în aceast sear apelat! Domnul întreab pe fiecare: „Vrei s
ascul i de Cuvântul Meu?” Apostolul spune în 2 Timotei 2,20, c noi tr im într-un timp, în care
în Casa lui Dumnezeu sunt atât vase de cinste, cât i vase de necinste. „Vase” – mobil sau
mobilier, am spune noi ast zi. Cre tin tatea este o »cas mare«, în care sunt vase spre onoarea
Domnului, i vase care sunt spre dezonorarea Lui. Tr im într-un timp, în care uneori nu mai
putem diferen ia, cine Îi apar ine. Dar Domnul cunoa te pe cei ce sunt ai S i. Eu deseori nu pot
s diferen iez, a a de mare este dec derea. Dar eu pot s diferen iez, dac cineva, care spune c
este cre tin, se dep rteaz de f r delege. i dac el nu face aceasta, atunci el este un vas de
necinste (fie c el este credincios, sau necredincios), i atunci eu trebuie s m despart de ace ti
m rturisitori. Numai a a eu pot s fiu un vas de cinste, sfin it, folositor pentru St pânul casei,
capabil pentru orice lucrare bun , împreun cu to i care cheam pe Domnul dintr-o inim curat .
Aceasta este înv tura clar din 1 Timotei 2!
Ceva asem n tor g sim în Evrei 13,10-16: »Noi avem un altar, din care n-au drept s m nânce
cei ce fac slujb în cort. În adev r, trupurile animalelor, al c ror sânge este dus de marele preot în
Locul prea sfânt, pentru p cat, sunt arse de tot, afar din tab r . De aceea i Isus, ca s sfin easc
norodul cu Însu i sângele S u, a p timit dincolo de poart . S ie im dar afar din tab r la El, i
s suferim ocara Lui. C ci noi n-avem aici o cetate st t toare, ci suntem în c utarea celei
viitoare. Prin El s aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertf de laud , adic , rodul buzelor care
m rturisesc Numele Lui. i s nu da i uit rii binefacerea i d rnicia, c ci lui Dumnezeu jertfe ca
acestea Îi plac.« Când Israel a dansat în jurul vi elului de aur, era poporul lui Dumnezeu i în
aceast situa ie, dar Moise a luat cortul i l-a a ezat în afara taberei (c ci acest cort nu mai putea
s stea în mijlocul taberei stricate), i fiecare, care voia s slujeasc Domnului, ie ea afar , în
afara taberei, p r sea poporul p c tos, ca acolo, afar , s slujeasc lui Dumnezeu. Tot a a este i
aici. Apostolul a scris evreilor, c i ei trebuiau s iese afar , în afara „taberei”; „tab ra” era
pentru ei în timpul acela Ierusalimul, Cetatea lui Dumnezeu. Evreii ar fi putut spune: „De ce?
Noi suntem aici în cetatea lui Dumnezeu; Dumnezeu ne-a dat acest loc!” Exprimat în limbajul
nostru: este doar „biserica p rin ilor no tri”; noi vrem s r mânem credincio i acestei biserici,
oricât de mare ar fi dec derea i stric ciunea din interiorul ei. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune:
gânde te-te, c dac tu vrei s g se ti pe Domnul Isus, trebuie s ie i afar din tab r . i El a
ie it afar din tab r , i acolo El a suferit pentru p cate. Dac vrei s -L g se ti, trebuie s -L
urmezi acolo.
Lumea religioas , care a dat afar pe Domnul Isus din sistemul ei religios, nu va trata altfel pe
credincio i, decât a tratat pe Domnul lor. »Dac M-au prigonit pe Mine, v vor prigoni i pe
voi«, a spus Domnul Isus în Ioan 15. Dac vrei s -I apar ii, atunci trebuie s supor i consecin ele.
Locul, pe care El l-a ocupat pe p mânt, este în afara sistemului religios, pe care oamenii l-au
construit. Acolo a luat asupra Sa batjocura i suferin ele.
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