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Locul slujbei divine
Noi avem i un loc în afara taberei, în afara oric rei religii omene ti. Oricât de mul i ar fi copiii
lui Dumnezeu care sunt în tab r , locul nostru îns nu este acolo, deoarece Domnul Isus nu a
putut s r mân acolo, ci a murit în afara cet ii. Acesta este locul, spune Cuvântul aici, care este
valabil i pentru voi, dac vre i s -L urma i pe Domnul Isus. Pe El Îl pute i g si pe p mânt numai
într-un singur loc, i anume în afara „taberei”. Noi nici nu vrem un alt loc; nu pentru c acest loc
este a a de atr g tor pentru carne (firea p mânteasc ) sau pentru c este a a de pl cut s te
strângi laolalt ca o grup mic într-un ora sau într-un sat, desp r it de cei mai mul i cre tini.
Gândul de a l sa la o parte marea mul ime de cre tini i s te strângi desp r it de ei, nu este în
sine nicidecum ademenitor. Dar Domnul Isus a spus: Eu am suferit în afara serviciilor divine
omene ti, i dac voi vre i s M g si i pe p mânt, atunci voi trebuie s fi i acolo. Nu exist un
alt loc.
Dar este un loc minunat, c ci noi citim în Evrei 13,15, c acesta este locul unde noi aducem lui
Dumnezeu o jertf de laud , aceasta este rodul buzelor, care m rturisesc Numele Lui. Când noi
ne strângem aici duminic diminea a, în afara taberei, deoarece vrem s fim la Domnul Isus,
deoarece El este în mijlocul nostru, atunci de fiecare dat aceasta creeaz o impresie adânc
asupra noastr . Atunci putem în fiecare duminic diminea a s sim im în mod deosebit
apropierea Sa, prezen a Sa, a a c venim la Dumnezeu profund impresiona i cu jertfele noastre
de laud , cu »rodul buzelor, care m rturisesc Numele Lui«. Exact a a cum ucenicii în prima zi a
s pt mânii, în ziua învierii, erau de asemenea (simbolic) strân i »în afara taberei«, desp r i i de
sistemul religiei iudaice, tot a a noi avem voie s ne strângem desp r i i de marea mul ime a
simplilor m rturisitori. Acolo vine, în prima zi a s pt mânii, Domnul Isus în mijlocul nostru, ne
arat mâinile Sale i coasta Sa i spune: »Pace vou !« De fiecare dat când venim împreun , ca
s aducem adorare, El vine în mijlocul nostru i ne arat mâinile Sale i coasta Sa. De ce face El
aceasta? Deoarece El tie, cât de uituci suntem noi. Pentru c El tie, cât de repede uit m cât a
suferit El pe cruce, ce dureri mari a trebuit El s sufere, cum au fost str punse mâinile Lui, cum a
fost str puns coasta Lui, i din ea a curs sânge i ap . Da, pe cruce El a fost p r sit de
Dumnezeu, atunci când Dumnezeu L-a f cut p cat, când Dumnezeu, spus cu foarte mare respect,
în afara taberei L-a mistuit ca jertf pentru p cat. A a vine El în mijlocul nostru. Gânde ti tu, c
ast zi este altfel decât a fost la ucenici: »Ucenicii s-au bucurat, când au v zut pe Domnul«?
Inimile lor au fost pline, pân la rev rsare, c ci au zis: »Este Domnul!« i ei au spus lui Toma,
care nu a fost împreun cu ei: »Noi am v zut pe Domnul! El a fost în mijlocul nostru. Noi L-am
v zut, ca pe Acela care a suferit i a murit!«
În acest scop ne roag Domnul s ne strângem. În zilele noastre El nu este cu Trupul în
mijlocul nostru, nu este vizibil ochilor no tri; dar a a cum El a ar tat acolo mâinile i coasta Sa,
tot a a El ne-a dat semnele pâinii i vinului. Dac în cre tinism în afar de aceste semne nu este
nimic vizibil pentru ochii no tri, nimic în exterior, ci totul este spiritual, El a dat totu i aceste
semne vizibile ale pâinii i vinului, ca s vin în întâmpinarea sl biciunii noastre. Când privim
pâinea i vinul, s ne aducem aminte de trupul S u, care a fost dat la moarte, i de sângele S u,
care s-a v rsat. Noi trebuie s mânc m din aceast pâine, spune 1 Corinteni 11, i prin aceasta
vestim moartea Sa. Când pâinea i vinul stau desp r ite pe mas , ne aducem aminte, c trupul i
sângele S u au fost desp r ite în moarte. El a fost mort.
El a venit odinioar la un om, care nu a fost cu doi sau trei, ci a fost singur pe insula Patmos,
de asemenea »în ziua Domnului«, duminica. Acesta era Ioan în singur tatea lui. Domnul Isus a
venit acolo la el. El S-a gândit la acest frate singuratic, care nu putea s ia parte la întrunirile
credincio ilor, i îi spune: »Am fost mort, i iat c sunt viu în vecii vecilor.« Tot a a vine
Domnul Isus la noi i spune: »am fost mort.« i noi vedem semnele mor ii Sale i ne aducem
aminte, c El a fost mort. Noi frângem pâinea i bem din pahar, i prin aceast ac iune simpl
vestim, f r s spunem ceva altora, c moartea Lui a avut loc (1 Corinteni 11,26). Aceasta este o
mas minunat de înmormântare! Aducerea aminte de un preaiubit al nostru, care este mort, în
8

Ce înva

Biblia cu privire la Adunare – W.J.O.

mod normal nu este un prilej de bucurie. Dar noi ne gândim la Cineva, care a fost mort i care
acum tr ie te ve nic. El Însu i este viu în mijlocul nostru i ne arat mâinile Sale i coasta Sa. De
aceea pentru noi nu este o amintire trist de o moarte, c ci tim, c El a fost mort i a înviat, i
tr ie te ve nic. De aceea din inimile noastre vin jertfe de laud , i de aceea avem voie s aducem
rodul buzelor noastre, noi, cei care m rturisim Numele Lui.
Aceasta o g sim i în 1 Petru 2,4: »La care venind, ca la o Piatr vie, într-adev r lep dat de
oameni, dar aleas i scump înaintea lui Dumnezeu, i voi, ca ni te pietre vii, sunte i zidi i ca s
fi i o cas duhovniceasc , o preo ie sfânt , i s aduce i jertfe duhovnice ti, pl cute lui
Dumnezeu, prin Isus Hristos.« Este acela i gând, ca i în Evrei 13. La cine venim noi? La
Domnul Isus. Dar cine este El? El este o »Piatr vie« - acesta este un aspect. El este un
fundament viu, Piatra din col ul cl dirii lui Dumnezeu. Noi ne strângem în jurul unei Persoane
vii. Dar aici se mai spune: »Într-adev r, lep dat de oameni«. Petru scrie credincio ilor dintre
Iudei, care tr iau în mijlocul concet enilor lor du mani. Concet enii cuno teau pe Domnul Isus
numai ca pe Unul care a murit pe cruce. Ei în i i L-au lep dat i înl turat. Iudeii întor i la
Dumnezeu trebuiau s tr iasc în mijlocul unor astfel de oameni. Când apoi au ie it afar la
Domnul Isus, li s-a adus permanent aminte, c ei au ie it afar la Cineva, care a fost lep dat de
concet enii lor. Pentru noi este tot a a. Noi ne strângem la Cineva, care a fost lep dat de lumea
aceasta. Noi tr im exact în aceea i lume, ca i credincio ii de atunci, o lume, care este a a de rea,
c a alungat afar pe Fiul lui Dumnezeu i L-a r stignit. Aceast lume nu s-a schimbat, este
aceea i lume! Domnul Isus ne spune: »Ei v vor urî i pe voi.« Dac noi pe p mânt ne strângem
în jurul Lui, atunci trebuie s fie într-un loc, care este desp r it de lumea aceasta, desp r it de
religiile omene ti, desp r it de tot ce vine din carne (firea p mânteasc ), din aceast fire
p mânteasc rea, stricat , care a dus pe Domnul Isus la cruce.
Acesta este locul, care este descris aici, situat în afara a tot ce este de la oameni, c ci El a fost
lep dat de oameni i dus pe cruce; dar în acela i timp este locul, unde noi Îl vedem ca Cel viu, ca
Acela, care a fost mort i care tr ie te ve nic.

Preo i sfin i
i aici vedem acela i rezultat, ca i în Evrei 13. Noi suntem o cas spiritual . Nu este a a, cum
deseori spun mul i cre tini, c noi ne strângem în Casa lui Dumnezeu, ca i cum aceast
înc pere, oricât de frumoas ar fi ea, ar fi o „Cas a lui Dumnezeu”! Am spus, c în cre tinism
nu exist nimic exterior. Aceast înc pere nu este nimic altceva, decât o înc pere ca toate
celelalte, în care au loc anumite întruniri. Aceast înc pere nu este mai sfânt decât celelalte
cl diri. Nu aceast înc pere este Casa lui Dumnezeu, ci credincio ii constituie Casa lui
Dumnezeu. A a cum la Iudei totul era exterior, la început un cort, apoi un Templu, tot a a noi
constituim o Cas a lui Dumnezeu spiritual . Noi, to i credincio ii împreun , sunt zidi i ca pietre
într-o Cas . De ce suntem noi o Cas ? Da, de aceasta este legat un gând foarte frumos. La ce
servea Casa lui Dumnezeu în Vechiul Testament, Cortul întâlnirii, i mai târziu Templul? Ea
servea la aceea, c Dumnezeu putea s locuiasc în mijlocul poporului S u! Acest Dumnezeu
mare, pe care »cerurile i cerul cerurilor nu-L pot cuprinde« , a a cum a spus Solomon, Acestui
Dumnezeu I-a pl cut s locuiasc pe p mânt într-o cas material , într-o cas din scânduri de
lemn i învelitori din in. Aceasta putea s fie numai un indiciu simbolic la lucrurile care ast zi
sunt prezente pe p mânt: o Cas spiritual – aceasta sunt credincio ii în i i. Dumnezeu nu
locuie te la noi, Dumnezeu locuie te în noi, în fiecare credincios personal. 1 Corinteni 3,13
spune, c Adunarea în totalitatea ei este un Templu în care locuie te Dumnezeu, Duhul Sfânt.
Dumnezeu locuie te ast zi pe p mânt în Adunare. Aceasta este ceva cu totul absolut nou. În
Vechiul Testament Dumnezeu nu a locuit în om, El a locuit la oameni, dar în acela i timp strict
desp r it de oameni înapoia unei perdele. Dar ast zi Dumnezeu locuie te în oameni, în Adunare
ca întreg, i în fiecare credincios în parte. Aceasta este aceast Cas spiritual .
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Dar în Vechiul Testament mai exist o a doua „cas ”, pe care vreau s-o amintesc, c ci ambele
apar in împreun . Prima cas a fost casa lui Moise. Moise a fost constructorul cortului întâlnirii.
Dar i fratele lui, Aaron, a avut o cas . Casa lui Aaron, noi tim foarte bine aceasta, erau fiii lui.
Familia preo easc a lui Aaron era casa lui Aaron. Ambele case constituie împreun un tablou
frumos al Adun rii. Moise este un tablou al Domnului Isus ca înv tor al poporului lui
Dumnezeu, i Aaron este un tablou al Domnului Isus ca Mare preot. Acestea le g sim acum unite
în Hristos. Evrei 3,1 Îl nume te »Apostolul (aceasta înseamn , Trimisul lui Dumnezeu, a a cum
a fost Moise) i Marele Preot (Aaron) al m rturisirii noastre.« Moise i Aaron uni i într-o
persoan ! Evrei 3,6 arat , c noi suntem acum Casa Fiului lui Dumnezeu, a a cum Moise avea o
cas , i Aaron avea o cas . Ce facem noi, atunci când ne strângem laolalt ca credincio i? Noi
d m expresie pe p mânt acestei Case spirituale, în care lucreaz Dumnezeu Duhul Sfânt, unde
locuie te El. Dar noi venim aici i ca i „cas a lui Aaron”, ca familie preo easc , a a cum g sim
în 1 Petru 2: »o cas duhovniceasc , o preo ie sfânt , ca s aducem jertfe duhovnice ti, pl cute
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos«.
Noi ne strângem aici ca i Cas a lui Dumnezeu, ca credincio i, în care locuie te Dumnezeu.
De ce Dumnezeu i-a f cut locuin pe p mânt? De ce Duhul Sfânt i-a f cut locuin în
trupurile noastre? Pentru ca Duhul Sfânt s ne poat prezenta slava lui Hristos i s ne dea
puterea i aptitudinea s l ud m aceast slav prin lucrarea preo easc spiritual a noastr !
Probabil c acesta este un gând greu de în eles, dar el este deosebit de important pentru fiecare
credincios. elul lui Dumnezeu cu credincio ii pe p mânt este pu in cunoscut. Întreab pe
cre tinii din jurul t u, ce a teapt Dumnezeu, dup p rerea lor, de la ei pe p mânt. Unul spune,
c noi trebuie s fim credincio i în fapte bune. Un altul va spune probabil, c noi trebuie s
m rturisim mult despre mântuirea noastr . Dar 1 Tesaloniceni 1 spune, c noi ne-am întors de la
idoli, ca s slujim Dumnezeului celui viu i adev rat! i care este cea mai înalt slujire, pe care
credinciosul o poate face pentru Dumnezeu? Cea mai înalt slujire este aceea i slujire, care i în
Israel a fost cea mai înalt slujire: slujirea preo easc . Un credincios nu poate pe p mânt s fac
o slujire mai înalt decât slujirea preo easc .
La începutul Reformei, unul din gândurile, care a fost descoperit în Scriptur , a fost, c în
Biseric nu exist nicio clas de preo i, nicio grup spiritual , care s stea deasupra mul imii, ci
c to i credincio ii sunt preo i: deci o preo ie general . Dar aceasta nu este suficient! Nu este
suficient s ti, c to i credincio ii sunt preo i! Unde a devenit vizibil în protestantism, c întradev r to i credincio ii au voie s slujeasc ca preo i? Da, foarte mul i cre tini nici nu tiu ce
include slujba noastr preo easc ! Sarcina preo easc cea mai înalt este s jertfeasc . Sarcina
preotului în Vechiul Testament era, s aduc jertfe. El aducea aceste jertfe pe altarul care era în
curtea din fa . i odat pe an marele preot ducea sângele în Locul Preasfânt, prin perdea, pân
la tronul lui Dumnezeu. Slujire preo easc înseamn : aducerea de jertfe. Aceasta este i misiunea
preo easc a credincio ilor aici pe p mânt. Te întreb: unde s-a realizat practic în cre tinism, c
cre tinii aduc jertfe? Este îmbucur tor c exist mult d ruire pentru jertf . Mul i cre tini sunt
gata s - i deschid portmoneele. Dar aceasta nu este jertf preo easc ! Al i împlinesc textual, ce
spune Romani 12, c noi trebuie s aducem trupurile noastre ca o jertf vie. Dar aceasta nu este
în primul rând slujba noastr preo easc . Aici se spune: jerfe duhovnice ti. Aceasta nu este jertfa
trupului nostru în sensul c noi ne-am închinat via a Domnului, ci sunt jertfe spirituale. Aceasta
este ceva, ce se g se te în inima noastr pentru Dumnezeu i pe care noi îl aducem ca rod al
buzelor noastre, jertfele de laud din Evrei 13.
Aceasta este o chestiune serioas i important ! Dumnezeu roag pe copiii Lui de pe p mânt,
s practice slujba preo easc . Inimile lor i buzele lor trebuie s aduc jertfe de laud . Te întreb:
unde g sim protestan i, care se strâng nu în primul rând ca s aud ce are Dumnezeu s le spun
– oricât de important ar fi aceasta la timpul ei – ci se strâng cu inten ia deosebit , s spun ceva
lui Dumnezeu, s aduc lui Dumnezeu jertfe de laud , de mul umire i de adorare, i s fac
slujba preo easc înaintea lui Dumnezeu? Aceasta are cea mai mare importan . Este har, dac ai
înv at s vezi aceasta i practici cu adev rat slujba preo easc . Pentru aceasta ne strângem
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duminica diminea a ca o Cas spiritual , ca s jertfim, ca preo i, lucrarea de t mâiere a ador rii
aduse de noi.

Jertfe spirituale
Ce jertfe sunt acelea, care se aduc aici? Care este rodul buzelor noastre? Ne strângem aici la un
altar în adev ratul sens al cuvântului, un altar exterior, vizibil? Nu, în Iudaism totul era la
exterior, a a cum în cre tinism totul este spiritual i l untric. Se spune, c sunt jertfe spirituale.
În Vechiul Testament puteai s fi departe de Dumnezeu, s nu fi spiritual, s fi chiar
necredincios, dar dac la exterior se respectau regulile, atunci se putea face aceast slujb f r
nici un fel de probleme. În cre tinism îns aceasta este o chestiune spiritual . Trebuie s fi
însufle it spiritual, ca s po i face o lucrare spiritual . Nu este o slujire caracterizat de lucruri
exterioare, ci este o slujire care vine din inim . Jertfele noastre nu sunt cânt rile, pe care le
cânt m. Jertfele sunt ceea ce este în inima noastr pentru El. Nu este ceea ce noi rostim cu gura
noastr ca mul umire i laud , ci numai ceea ce se g se te în adâncul inimii noastre. Desigur este
bine, când aceasta iese în afar prin gura noastr . Dar s-ar putea s fie, ca s se rosteasc lucruri
minunate cu gura, în timp ce inima este rece. Slujirea, pe care noi o facem, const în jertfe care
ies dintr-o inim fierbinte.
De aceea, prieteni dragi, Dumnezeu Însu i i-a f cut locuin pe p mânt, ca s de-a na tere la
aceast slujb . Dumnezeu Duhul Sfânt a coborât pe p mânt. Aceasta este o realitate deosebit de
important . Dar dac voi întreba o sut de cre tini, de ce Duhul Sfânt i-a f cut locuin pe
p mânt, ce r spuns vom primi? Sunt mul i cre tini, care nu tiu, c Duhul Sfânt ast zi, spre
deosebire de Vechiul Testament, locuie te pe p mânt. Ei nu v d diferen a între lucrarea Duhului
Sfânt în Vechiul Testament i ast zi. În Vechiul Testament Duhul Sfânt a lucrat de asemenea pe
p mânt, este adev rat! Dar Duhul lui Dumnezeu a locuit în cer. Acum îns , începând cu ziua
cincizecimii, Duhul Sfânt are o locuin pe p mânt. El a unit pe credincio i, i-a botezat într-un
trup, spune 1 Corinteni 12,13. Înainte de acest timp nu a fost a a. Credincio ii erau copiii lui
Dumnezeu împr tia i (Ioan 11,52), unii printre p gâni, al ii în Israel. Îns a venit Duhul Sfânt i
a adunat pe credincio i într-o unitate. În afar de aceasta El a f cut pe credincio i o Cas
spiritual , în care El i-a f cut locuin a pe p mânt. De ce? Ca s ne povesteasc despre cer!
Domnul Isus spune în evanghelia dup Ioan 16, c El va trimite pe Duhul i c Duhul va lua din
ce este »al Lui« i ne va face cunoscut. El ne va face cunoscut, cum este Domnul Isus acolo sus
în cer i ne va face cunoscut slava Sa, pe care El o are la dreapta lui Dumnezeu (compar Ioan
7,39; 15,26; 16,7,13-15). Aceasta poate Duhul Sfânt s fac , c ci în 1 Corinteni 2 se spune, c
Duhul cerceteaz adâncimile lui Dumnezeu. El ne poate face cunoscut, care sunt adâncimile lui
Dumnezeu. În acela i timp acest Duh este i în noi puterea, prin care noi putem s în elegem
aceste lucruri. El nu numai c le veste te, ci El ne d în elepciune i pricepere, ca s le în elegem.
Deci, pentru ce i-a f cut Duhul locuin pe p mânt? O, elul cel mai înalt (probabil c putem s
spunem, singurul, c ci toate celelalte rezult din el) este, s îndrepte inimile noastre spre Domnul
Isus. Robul lui Avraam a fost trimis, s ia pe Rebeca, mireasa lui Isaac, pentru Isaac din PadanHaran, i s-o duc la Isaac. A a a venit Duhul Sfânt, ca s ne c l uzeasc prin pustie, i s ne
îndrepte mai dinainte privirea spre Mire, spre Hristos. Duhul Sfânt nu a venit pe p mânt s se
scoat pe Sine în eviden , ci pe Domnul Isus.
De aceea noi suntem a a de mul umitori, c am primit Duhul lui Dumnezeu. Fiecare copil al lui
Dumnezeu, care are pace cu Dumnezeu, are dreptul s tie, c Duhul locuie te în trupul s u.
În felul acesta ne strângem noi duminic diminea a, con tien i, c totul a fost înf ptuit, c totul
este în ordine. Noi avem dreptul s ne odihnim pe o lucrare înf ptuit , c reia nu trebuie s i se
mai adauge nimic. Noi nu trebuie s mai v rs m sânge i nici s aducem o jertf de sânge.
Aceasta a f cut-o Domnul Isus, i noi avem dreptul s ne amintim de acest fapt. El Însu i este în
mijlocul nostru. El este, Cel care în Psalmul 22 spune: »Vreau s Te laud în mijlocul Adun rii«.
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El este Cel care intoneaz acolo cântarea de laud . Îl vedem acolo cu ochii no tri spirituali. El
ne-a dat în inimile noastre Duhul S u, pentru ca noi s privim spre El, Cel care este în mijlocul
nostru i spune: »Privi i mâinile Mele i coasta Mea. Atunci de la sine se ridic , lucrat de Duhul,
lauda, mul umirea i adorarea din inim .
Acestea sunt trei lucruri diferite. Mul umirea st pe primul loc. Mul umirea este forma cea mai
de jos a jertfelor, pe care noi le putem aduce. „A mul umi” înseamn c noi suntem mul umi i cu
ce a f cut Domnul Isus pentru noi. i aceasta putem s-o facem duminica diminea a. Noi spunem:
„Î i mul umim, Doamne Isuse, pentru tot ce ai f cut la cruce pentru noi, c ai p r sit cerul i ai
murit aici pentru noi, i prin aceasta noi suntem împ ca i cu Dumnezeu.” Aceasta este
mul umirea. Noi nu vom putea niciodat pe p mânt s -I mul umim în deajuns. Dar lauda merge
mai departe. Noi Îi suntem mul umitori nu numai pentru ce a f cut pentru noi, ci noi Îl admir m
pe El Însu i din cauza a ceea ce a f cut pentru noi. Putem spune: „Te l ud m, Doamne Isuse,
pentru c e ti a a de mare, pentru c e ti a a plin de dragoste, a a plin de har, c ai f cut aceast
lucrare pentru noi!” i dac cu adev rat firea p mânteasc (carnea) nu se amestec , dac Duhul
prime te ocazia deplin s îndrepte inimile noastre spre Domnul Isus, atunci pentru un timp vom
uita eul nostru propriu. Atunci vom uita chiar i ce am primit, i chiar mântuirea noastr . Atunci
ochii no tri i inima noastr vor fi îndreptate numai spre slava Lui l untric i personal . Atunci
se poate întâmpla, dac noi suntem cu adev rat a a de aproape de Domnul, c în inimile noastre
ia na tere adorarea. Atunci nu se spun multe. Din fericire sunt unele momente de t cere
(compar cu 1 Corinteni 14,28). Momente, în care noi st m în lini te înaintea lui Dumnezeu.
Dac în inim este prezent adorarea, atunci nu trebuie vorbit mult. Adorarea este a a de mare,
de bogat , aproape c nu se poate exprima prin cuvinte. Când inima este a a de plin de harul
S u, i când inima noastr este umplut de dragostea Tat lui, care a dat pe singurul S u
preaiubit, chiar s moar , da, atunci inima noastr poate fi umplut cu adorare pentru Dumnezeu
i Tat l S u, care acum este Dumnezeul nostru i Tat l nostru. Pe El putem s -L admir m din
cauza dragostei Sale i a îndur rii Sale fa de p c to i. Toate acestea vrea Duhul s le produc
în inima noastr .
Adorarea
Observi tu cât de departe merge aceasta în compara ie cu o liturghie planificat , unde totul este
scris pe hârtie, unde totul este „programat”, unde Duhul nu mai poate s lucreze liber? Tu nu po i
citi adorarea ta de pe o foaie de hârtie. Tu nu po i „planifica mai dinainte” cânt rile tale de
adorare i s le faci cunoscut mai dinainte prin proiectarea lor pe pere ii bisericii. Adorarea este
ceva, pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate s-o lucreze i care se na te spontan în inimile
noastre. Aceasta are loc, când Domnul Isus îndreapt inimile spre suferin ele sale, spre moartea
Sa, spre învierea Sa, da, spre Sine Însu i. De aceea este numai Unul, de care noi suntem
dependen i în serviciul divin, nu de rânduielile omene ti, ci de Domnul Isus Însu i, care prin
Duhul S u ne îndreapt inimile spre Sine Însu i i spre Tat l.
În privin a aceasta vreau s citesc ceva din evanghelia dup Ioan 4,20-24. În acest capitol
g sim un principiu de cea mai mare importan , dac vrem s corespundem etalonului serviciului
divin, pe care Domnul Isus ne-a înv at în Cuvântul S u. G sim aici istoria femeii samaritence,
care pe parcursul discu iei întreab pe Domnul Isus: »Trebuie s ne închin m pe muntele
Gerizim, sau în Ierusalim?« Domnul Isus a putut s r spund , numai ceea ce era valabil în timpul
acela, i anume, c Dumnezeu a dat Ierusalimul ca singurul loc de închinare. Dar dup aceea
spune: »Dar va veni ceasul, i acum a i venit«, c ci Eu am venit. Am venit s descop r, cine
este Dumnezeu cu adev rat, i anume: Tat . Acum a sosit ceasul, ca Dumnezeu s nu mai fie
adorat numai într-un anumit loc geografic, în Ierusalim. Când Dumnezeu nu a fost înc
des vâr it revelat i a existat numai o slujire exterioar , atunci a existat i un loc exterior al
slujbei divine, cetatea Ierusalim. Capitolul 12 din cartea Deuteronom spune despre acest loc, înc
necunoscut în timpul acela, c israeli ii trebuiau s - i aduc acolo toate jertfele lor. Acolo
12

Ce înva

Biblia cu privire la Adunare – W.J.O.

trebuiau s - i fac slujba lor exterioar . Îns acum vedem aici pe Fiul lui Dumnezeu, i El este
întrebat, unde trebuie s aib loc adorarea. El tia, cine era Dumnezeu, c ci El a fost din ve nicie
la sânul Tat lui. El a fost singurul, care a fost din ve nicie subiectul dragostei Tat lui i al
sentimentelor Duhului Sfânt. El a venit din nemijlocita prezen înaintea Tat lui, ca s fac
cunoscut, cine era Dumnezeu. Dumnezeu este în adâncul fiin ei Lui „Tat l”. Dumnezeu dore te
s fie numit de noi „Ava, Tat ”. A a se exprim duhul înfierii.
La aceasta apar ine faptul, c Dumnezeu nu mai vrea s I se slujeasc în chip exterior, limitat.
Aceasta era într-adev r posibil în Vechiul Testament. Dar Scriptura îns i spune, c cele vechi
erau numai o umbr a realit ii, care urma s vin . În epistola c tre Coloseni capitolul 2 scrie, c
acum, când a venit Hristos, tablourile, umbrele, au fost înlocuite de realitate. Dar unde se vede
aceasta în cre tin tate? Planul de baz în serviciile divine din bisericile protestante este bazat pe
sistemul iudaic, i anume, este bazat pe ceea ce st scris în Vechiul Testament. Felul în care se
slujea lui Dumnezeu, chiar din primul secol al cre tinismului, era iudaic. Apostolul Pavel, i al i
apostoli, au aten ionat în privin a aceasta în scrisorile lor adresate Galatenilor, Colosenilor,
Evreilor; i cu toate acestea s-a revenit în primele secole al cre tinismului la aceast form
iudaic a serviciului divin. De ce? Deoarece carnea (firea p mânteasc ) dore te totdeauna dup
ceva vizibil, dup ceva, care este înaintea ochilor, pe care s -l vedem i s -l apuc m cu mâna.
Carnea este sensibil la lucrurile exterioare: biserici frumoase, inut de ceremonie, muzic
frumoas , liturghii frumoase. Dar dac privim la aceste lucruri exterioare, i nu la ce este
spiritual, atunci rat m adev rul cre tinismului. De aceea este mai bine s ai o înc pere, care s
fie pe cât posibil de simpl , f r nicio împodobire inutil , unde inimile nu sunt distrase, ci sunt
îndreptate numai spre El. C ci totul este spiritual! De aceea spune Domnul Isus: »Vine ceasul, i
acum a i venit, când închin torii adev ra i se vor închina Tat lui în duh i în adev r; fiindc
astfel de închin tori dore te Tat l«!
Tat l caut deja de 2000 de ani oameni, care I se închin în duh i în adev r. Unde se mai
g se te o astfel de închinare (adorare)? Imagineaz - i, c noi duminica, a a cum fac mul i
cre tini dragi, am cânta numai Psalmi! Ar primi atunci Tat l adorarea care I se cuvine? În
Psalmi, de exemplu, nu se g se te niciunde, c Dumnezeu este „Ava, Tat ” pentru fiecare
credincios personal. Aceasta nici nu era posibil, c ci Dumnezeu a fost revelat ca Tat abia în
Domnul Isus. El era Fiul Tat lui, numai El cuno tea din ve nicie inima Tat lui. În Vechiul
Testament Dumnezeu a dat poporului S u cuvinte corespunz toare, ca s -I slujeasc i s -L
laude. »Tot ce are suflare, s laude pe Domnul«, spune Psalmul 150. În elesul acestor cuvinte
putea în timpul acela s fie numai atât cunoscut, cât Dumnezeu era revelat. Dumnezeu S-a
revelat ca Cel Atotputernic, Cel Preaînalt, i a a mai departe, dar niciodat ca un Tat plin de
dragoste, al c rui copil sunt eu. Noi cunoa tem pe Dumnezeu în felul acesta abia dup ce El a
fost deplin revelat prin Fiul i prin Duhul. În Vechiul Testament Dumnezeu putea s spun
numai comparativ; »Cum se îndur un Tat de copiii lui, a a se îndur Domnul de cei ce se tem
de El« (Psalmul 103,13). Dar aceasta este numai o compara ie. Dumnezeu nu este în sens biblic
Tat l meu, Dumnezeu este cu adev rat Tat l meu. El nu m-a adoptat ca i copil, ci eu sunt
copilul Lui prin na tere. Eu am dreptul s m numesc copil al lui Dumnezeu, deoarece am avut
dreptul s cred în Domnul Isus i pentru c sunt n scut din Dumnezeu; a a spune evanghelia
dup Ioan, capitolul 1. Pe baza na terii din nou, Dumnezeu a devenit tat l meu. A a trebuie eu s
m închin Lui. Eu trebuie s m închin Lui în duh i adev r. „În duh” înseamn : în chip spiritual,
în opozi ie cu toate lucrurile exterioare, care erau prezente în serviciile divine din Vechiul
Testament. Dumnezeu nu mai vrea acum s I se slujeasc cu lucruri exterioare. În Vechiul
Testament erau, de exemplu, instrumente muzicale, care înso eau slujba. »L uda i-L cu
instrumente cu coarde, cu harfa i al uta«, acesta era felul în care poporul lui Dumnezeu slujea în
timpul acela lui Dumnezeu. Acum se sluje te lui Dumnezeu în chip spiritual, numai cu inima. De
aceea nu avem o anumit clas de „preo i”, care s trebuiasc s conduc strângerile laolalt . O
organiza ie spiritual în întrunirile cre tine este pur iudaic i nu este în concordan cu pozi ia
noastr ca preo ie sfânt , care aduce jertfe spirituale. To i credincio ii sunt preo i! Dumnezeu nu
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cere ast zi nicio organiza ie bisericeasc sau liturghie. i acestea sunt vechi-testamentale. În
Vechiul Testament slujba era scris cuvânt cu cuvânt. De aceea 2 Corinteni 3 spune c era o
slujb a literei. i litera omoar , duhul îns d via .
Dumnezeu trebuie adorat în adev r, în concordan cu adev rul deplin revelat, pe care
Dumnezeu l-a descoperit în chip des vâr it în Domnul Isus i mai târziu prin »Duhul
adev rului«, a a cum Îl nume te Ioan 15. Ce trist este, c mul i cre tini se a eaz pe treapta
revel rii lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Dumnezeu S-a revelat mult mai mult în Domnul
Isus. El S-a revelat ca Tat , i de aceea El vrea s fie adorat de copiii lui ca tat , nu de un popor
care ador un Duh aflat înapoia unei perdele. Ah, ce minunat ar fi, dac mai mul i cre tini ar
în elege, c perdeaua a fost cu adev rat sfâ iat . Noi nu trebuie s a tept m, a a cum f cea
poporul Israel, pân când marele preot se reîntoarce din Locul Preasfânt, ca s tim, dac sângele
a fost stropit pe capacul isp irii. Noi avem voie s vestim moartea Domnului la altarul din
pustie, acesta este Masa Domnului (vezi Maleahi 1 i 1 Corinteni 10). Noi suntem preo i, dar noi
avem voie s facem ceva, ce nu putea s fac niciun preot din Vechiul Testament, i anume, s
intr m în Locul Preasfânt. Jertfele de laud , care se înal în inimile noastre, atunci când
admir m marea jertf a Domnului Isus, putem s le ducem prin perdea în Locul Preasfânt, c ci
perdeaua este sfâ iat . Noi avem voie s ne apropiem de tronul harului, care se afl în Locul
Preasfânt, la chivotul leg mântului, acesta este Domnul Isus, care acum st la dreapta lui
Dumnezeu pe scaunul S u de domnie. Acolo, înaintea acestui scaun de domnie al lui Dumnezeu,
avem voie s venim cu jertfele noastre de laud i de mul umire. Ce minune a harului! Domnul
Isus a deschis acest drum prin perdea, aceasta este Trupul S u de carne (Evrei 10,19). S intr m
prin El. El a preg tit drumul prin sângele S u, care acum este pe capacul isp irii. Lucrarea de
împ care este terminat . Dumnezeu a fost pe deplin satisf cut. Capacul isp irii nu mai este
acum un scaun de judecat al lui Dumnezeu cu executorii judec ii a eza i pe el, heruvimii, ci
este un scaun de har.
Rug ciunile
i pe parcursul s pt mânii, în timpul orelor noastre de rug ciune, avem voie s ne apropiem de
acest scaun de har (Evrei 4). Noi nu trebuie s ne oprim la altarul t mâierii, ci avem voie s
intr m prin perdea la scaunul de har din Locul Preasfânt. Ca credincio i noi avem dreptul s
aducem în comun nevoile noastre înaintea scaunului harului, ca s primim îndurare i s g sim
har la vreme de nevoie. Ce scaun minunat! Ce har, c noi avem voie s intr m i s ne apropiem
pe drumul pe care Domnul Isus Însu i l-a deschis, i în puterea Duhului Sfânt, care i-a f cut
locuin pe p mânt în noi, ca s ne vesteasc despre Hristos i s fac inimile noastre s ard
pentru El! Desigur, nu numai atunci când suntem aduna i aici, ci în orice moment al vie ii
noastre.
Slujirea în Cuvânt
În aceast înc pere are loc duminica dup masa o întrunire. În 1 Corinteni 14,15-16 citim, c în
Adunarea din Corint, exact a a ca i în aceast înc pere, se aduceau laude i mul umiri.
Corintenii cuno teau un serviciu divin, în care ei aduceau Domnului laud i mul umire. Dar ei
cuno teau i un alt fel de strângere laolalt , când ei nu aduceau ceva lui Dumnezeu, ci unde
primeau ceva. Citim aceasta în versetul 26: »Când v aduna i laolalt , dac unul din voi are o
cântare, altul o înv tur , altul o descoperire, altul o vorb în alt limb , altul o t lm cire, toate
s se fac spre zidirea sufleteasc .« Psalmii, despre care se vorbe te aici, nu sunt Psalmii
Vechiului Testament. Cuvântul „Psalm” înseamn „o cântare de laud ”. Propunerea de cânt ri
nu era f cut de un p stor, care trebuia s conduc totul. Nu, unul avea un Psalm, altul avea o
înv tur (deci o expunere din Cuvânt), un altul vorbea într-o limb str in ; aceasta avea loc în
timpul acela, în care Duhul Sfânt putea s - i desf oare în mod deosebit în Adunare puterea i
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energia. În ceea ce prive te aceast vorbire în limbi, vedem în acest capitol, c în strângerile
laolalt ale Adun rii era îngr dit , deoarece ea este o m rturie exclusiv pentru cei necredincio i.
Deci acest dar nu avea un loc direct în strângerile laolalt ale credincio ilor. Al i aveau o
descoperire, sau alta. Descoperiri noi nu mai primim ast zi. Cuvântul lui Dumnezeu este
complet. Noi nu trebuie s mai ad ug m descoperiri. Apostolul Pavel scrie în Coloseni 1,25, c
el a întregit Cuvântul lui Dumnezeu. Ultima descoperire, i anume, taina Adun rii, Dumnezeu
ne-a f cut-o cunoscut prin apostolul Pavel, i prin aceasta Cuvântul lui Dumnezeu este complet.
Noi nu trebuie s ne mai a tept m la descoperiri noi în mijlocul nostru.
»Cât despre proroci, s vorbeasc doi sau trei, i ceilal i s judece.« Deci în Adunarea din
Corint existau proroci. Ce este un proroc, g sim foarte clar în versetul 3, c ci acolo se spune:
»Cine proroce te, dimpotriv , vorbe te oamenilor, spre zidire, sf tuire i mângâiere.« Cuvântul
„a proroci” înseamn de fapt: vorbire în numele sau din apropierea lui Dumnezeu. i aceasta ne
aminte te de 1 Petru 4,11: »Dac vorbe te cineva, s vorbeasc cuvintele lui Dumnezeu.«
Cuvintele noastre trebuie s fie a a fel, ca ele s vin prin puterea Duhului direct de la
Dumnezeu Însu i ca i „oracole ale lui Dumnezeu”, acestea sunt cuvinte, care într-o anumit
situa ie, în anumite împrejur ri î i g sesc aplicarea lor deosebit . A a vorbesc prorocii, deci
fra ii, care au primit de la Domnul un dar, ca s ne fac cunoscut, ce vrea Domnul s ne spun
într-un anumit moment deosebit. Ei vorbesc din apropierea Domnului cuvintele prin care noi
suntem îmb rb ta i (aceasta înseamn : zidi i, consolida i în adev r), prin care noi suntem
aten iona i (când sunt prezente sl biciuni, sau este prezent r ul, sau sunt gre eli) i prin care
suntem mângâia i (dac suntem întrista i).
Când suntem strân i ca Adunare, i sunt prezen i probabil patru, cinci sau mai mul i profe i,
c rora Domnul le-a dat harul s zideasc , s sf tuiasc i s mângâie în Adunare, crezi tu c unul
sau altul din profe i tie cu ce trebuie zidit, mustrat sau mângâiat? De unde s tie ei, care sunt
cuvintele necesare pentru zidire i mustrare? Probabil c sunt gre eli, care au r mas ascunse,
p cate, despre care nimeni nu tie nimic. i cu toate acestea trebuie vorbit despre ele! C ci un
proroc vorbe te din apropierea lui Dumnezeu cuvintele, de care oricine are nevoie. Cine tie ceva
despre necazurile ascunse, pe care mul i credincio i le au? Noi nu tim cine trebuie mângâiat i
cum trebuie mângâiat. De aceea este necesar, ca fra ii, care vorbesc, s nu se gândeasc acas :
„Despre ce tem interesant a putea s vorbesc eu ast zi?” Sau: „Ce ar putea s fie spre zidire,
mustrare i mângâiere?” Un frate nu tie aceasta, deoarece el nu cunoa te necazurile i nevoile
Adun rii. În afar de aceasta, niciunul din profe i nu tie mai dinainte, dac tocmai el va fi folosit
în aceast dup mas , s fac lucrarea. De unde ar putea el s tie? În func ie de situa ie, Domnul
Însu i Î i va alege uneltele. Domnul va decide cine dintre proroci s vorbeasc mai întâi.
Probabil chiar doi sau trei, dar nu mai mul i. Ascult torii nu vor putea s asculte mai mul i, i s
primeasc ce se spune. Dar doi sau trei, aceasta ar fi cel mai bine, pentru ca fiecare s primeasc
ce este al lui.
A a stau fra ii i surorile duminic dup masa împreun . To i fra ii i surorile, dac au o stare
spiritual bun , vor fi în rug ciune înaintea Domnului. Ei roag pe Domnul, ca El s scoat pe
fratele, sau pe fra ii, pe care El vrea s -l foloseasc ca unealt a Sa în aceast or , ca s le
slujeasc . Ei roag pe Domnul, ca El fac cunoscut textul din Cuvântul S u, care s fie citit, i
care este cel mai potrivit, ca s -i zideasc , s -i mustre i s -i mângâie: „Mângâie, înva ,
hr ne te, îngrije te, d fiec ruia de aici, ce are nevoie”, cânt m noi într-o cântare. Atunci unui
frate îi va deveni clar, dac Domnul vrea s -l foloseasc . Lui îi va deveni clar, despre care text
trebuie s spun ceva. Dar ce trebuie s spun din textul acela, el nu tie înc . Cum ar putea el s
tie, c ci numai Domnul tie. Dac acest frate este obi nuit, ca în via a lui zilnic , de luni i pân
sâmb t , s se pun sub c l uzirea Duhului, atunci nici duminica nu va fi a a de greu, s se pun
sub c l uzirea Duhului, a a c Duhul poate s -i fac clar, ce s spun . El nu poate cuvintele, pe
care Domnul le va da în momentul acela, c le citeasc de pe hârtie, care au fost scrise ieri, sau
anul trecut! Ceea ce Domnul d , d acum i aici! El lucreaz prin Duhul în inim . Tocmai
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aceasta este importan a deosebit a coborârii Duhului pe p mânt. Niciodat nu putem s pre uim
suficient darul Duhului Sfânt. El vrea s c l uzeasc pe credincio i în strângerile lor laolalt .
Postfa
Am încercat, s schi ez pe scurt strângerile laolalt care au loc în aceast înc pere, unde se
stâng aceia care sunt numi i „Adunare”. A a sunt ei numi i, da: dar în realitate ei nu sunt nimic
altceva, decât numai o parte a Adun rii propriu-zise din aceast localitate. Ei nu sunt mai buni
sau mai evlavio i decât restul credincio ilor, i ei au acela i Dumnezeu i aceea i Biblie, ca i
ceilal i cre tini. Faptul c ei se strâng într-o înc pere deosebit , nu are loc din cauz , c ei se
consider mai buni decât ceilal i, sau pentru c ei au descoperiri deosebite. Motivul este, c ei
doresc cu toat simplitatea s fie ascult tori de cuvintele spuse odinioar de apostoli. Ei fac
aceasta, deoarece ei vor s fie acolo, unde Domnul Isus dup promisiunea Lui a spus c va fi în
mijloc: acolo, unde ei vor fi aduna i în Numele Lui, unde ei se supun autorit ii acestui Nume.
Acolo ei Îl recunosc ca gazd a Mesei Sale, acolo ei urmeaz (cu toat sl biciunea) c l uzirea
Duhului S u. Acolo ei admit cu toat bucuria pe to i copiii lui Dumnezeu, f r s pun condi ii
sectante; dar totodat , acolo ei se in, cu o team sfânt , desp r i i de necredincio i, de ce este
r u, de ce lezeaz pe Hristos în onoarea Sa, i de exterioriz rile c rnii (firii p mânte ti)
religioase. Ei în i i e ueaz deseori în privin a acestor lucruri, dar ei sunt ultimii, care nu consimt
acestora. În inima lor este dorin a, potrivit cu lumina pe care o au i în puterea Duhului lui
Dumnezeu, s se strâng numai în jurul Domnului Isus i s aib p rt ia minunat cu El i cu
Tat l, la care au fost ale i înainte de vecii to i cre tinii adev ra i.
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