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Diverse imagini ale Adunării
Pentru a cunoaşte „Adunarea Dumnezeului celui viu“ aşa cum o vede Dumnezeu şi pentru a o
privi din toate laturile, Dumnezeu ne-a dat în Cuvântul Său diverse imagini. Acum dorim să ne
preocupăm pe rând cu câteva dintre aceste imagini; fiecare în parte prezintă un gând special al lui
Dumnezeu. Din cauza spaţiului limitat, explicaţiile noastre sunt incomplete. Dar cititorii dornici să
citească şi alte explicaţii detaliate despre aceste adevăruri importante vor găsi cărţi care îi pot ajuta
în acest studiu biblic.
Stâlpul şi temelia adevărului (1 Timotei 3.15)
Unde găseşte omul în întreaga lume „adevărul“ – adevărul despre Dumnezeu, despre întrebările
„de unde“ şi „încotro“ ale vieţii, despre relaţiile omului cu Dumnezeu, despre starea naturală a
omului, despre mântuirea pe care Dumnezeu doreşte să o dea omului, despre viitorul spre care se
îndreaptă lumea? Numai în Adunarea lui Dumnezeu. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind
„Adevărul“ (Ioan 17.17) şi îl vesteşte. Ea este zidită pe stânca Isus Hristos, care este „Adevărul“
(Ioan 14.6). „Duhul Adevărului“ locuieşte în Adunare, Duh pe care lumea nu-l poate primi (Ioan
14.16, 17).
Chiar dacă credincioşii zilelor noastre sunt caracterizaţi prin slăbiciune şi infidelitate, Adunarea
lui Dumnezeu, care îi cuprinde pe toţi răscumpăraţii, vesteşte încă în lume Adevărul.
Adevărul despre lucrurile amintite nu poate fi găsit la oamenii acestei lumi, care sunt departe de
Isus Hristos, care nu posedă Duhul Adevărului şi care resping sau dispreţuiesc Cuvântul lui
Dumnezeu. Tinerii, asupra cărora înţelepciunea lumii face adesea o impresie adâncă, să ţină cont de
această realitate.
Păstor şi turmă (Ioan 10)
În acest tablou al Adunării lui Dumnezeu, Domnul Isus stă în prim-plan ca Păstorul cel bun. El
Şi-a dat viaţa pentru oi. El este uşa oilor. Cine intră prin El, este mântuit. Păstorul cel bun a venit
ca oile să aibă viaţă şi să o aibă din belşug.
Între acest „Păstor“ şi fiecare „oaie“ în parte există o relaţie personală. Oile Sale ascultă şi
cunosc glasul Lui. El le cheamă pe fiecare pe nume. El spune: „Le cunosc pe ale Mele şi sunt
cunoscut de ale Mele.“ Din această imagine mai rezultă ceva: toţi cei care au rătăcit odinioară ca
oile, dar care se află acum în această relaţie personală cu „Păstorul cel bun“, formează acum o
turmă cu un Păstor! Turma aceasta cuprinde atât oi din staulul iudaic, cât şi dintre naţiuni. Păstorul
duce turma pe păşuni verzi şi la ape liniştite. O oaie, care stă departe de turmă, nu va găsi uşor
adevărata păşune. Prin aceasta dovedeşte că nu ascultă de glasul bunului Păstor. Cine spune: „Îmi
este suficient că Îl am ca Păstor, n-am nevoie de turmă!“, nu va savura binecuvântările
incomparabile descrise în Psalmul 23. Bunul Păstor este cu turma Sa. Acolo este hrană şi băutură,
ocrotire şi îngrijire.
Când mireasa din Cântarea Cântărilor întreabă mirele: „Spune-mi, tu, pe care te iubeşte sufletul
meu, unde-ţi paşti turma, unde o odihneşti la amiază?“, primeşte răspunsul: „Ieşi pe urmele
turmei!“ (Cântarea Cântărilor 1.7, 8). În limbajul Noului Testament am putea spune: Du-te,
interesează-te în Cuvânt de gândurile lui Dumnezeu despre „Adunarea Mea“ şi urmează indicaţiile
Sale!
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Trupul lui Hristos
În epistole se vorbeşte de multe ori despre Adunare ca Trupul lui Hristos. Citiţi vă rog: Romani
12.5; 1 Corinteni 10.16, 17 şi capitolul 12; Efeseni 1.22-23; 4.4, 12, 15, 16; 5.23, 29, 30; Coloseni
1.18, 24; 2.19; 3.15.
Ce vrea să ne spună Dumnezeu prin această imagine? În primul rând: Adunarea lui Dumnezeu
nu este o organizaţie.
Ce se înţelege prin organizaţie?
Numai Dumnezeu poate crea organisme, ca de exemplu plante, animale sau oameni. Un astfel
de organism constă din multe mădulare vii, care contribuie reciproc la creşterea şi dezvoltarea lor.
Oamenii nu pot face astfel de organisme. Ei construiesc maşini şi aparate în care conlucrează
mecanic multe piese prefabricate. Dar atunci se poate vorbi cel mult de o organizaţie. Maşina nu
este o fiinţă. Piesele (componentele) ei nu pot să se învioreze reciproc.
Când oamenii formează asociaţii, acestea sunt numai organizaţii. Membrii lor au viaţă şi mai
mult sau mai puţin aceleaşi interese. Dar nu Dumnezeu a fost Acela care a format aceste asociaţii.
El nu i-a unit prin respiraţia (suflarea) Sa. Ele nu sunt un întreg viu, un organism.
Organizaţii bisericeşti
Oamenii au fost întotdeauna înclinaţi să transfere talentul lor de organizatori şi asupra sferei
bisericeşti. De-a lungul timpului a fost întemeiată mereu câte o biserică sau comunitate nouă, iar
noul îl entuziasmează pe omul firesc. Începe cu o nouă mărturisire specială de credinţă, cu un nume
nou şi cu o ordine nouă în comunitate, după care se desfăşoară viaţa bisericească. Cine doreşte să
aparţină unei asemenea comunităţi trebuie să se supună acestei organizaţii exterioare şi bărbaţilor
care o conduc. În anumite biserici însă nu se pune problema dacă respectivul om crede, dacă are
viaţă, dacă are o legătură cu Hristos şi cu ceilalţi „membrii“. Credincioşii care nu fac parte din
respectiva organizaţie, nu au voie să vorbească fără permisiune în astfel de organizaţii şi nici să
exercite o anumită slujbă în acestea.
Adunarea lui Dumnezeu este un „organism“
În contrast cu o „organizaţie“ omenească, „organismul“ este născut ca un tot viu. La Rusalii, toţi
credincioşii au fost botezaţi de un singur Duh într-un singur Trup (Faptele Apostolilor 2; 1
Corinteni 12.13). De atunci, Adunarea există ca Trup viu. De atunci, fiecare om care este născut
„din apă şi din Duh“ (Ioan 3.5) şi astfel trăieşte o naştere din nou, este adăugat acestui Trup. Înainte
de a-şi da seama ce se întâmplă cu el, se află pe baza noii vieţi într-o legătură indisolubilă cu
Trupul lui Hristos, prin care pulsează aceeaşi viaţă. De atunci rămâne un mădular viu al acestui
organism. Acolo nu există „retrageri“.
Cum funcţionează Trupul lui Hristos?
Cuvântul lui Dumnezeu foloseşte exemplul trupului omenesc pentru a explica aceasta (1
Corinteni 12). Creatorul a repartizat fiecărui mădular al corpului omenesc locul său pentru a realiza
acolo activitatea specială încredinţată lui. Dacă unele din mădulare sau organe ar dori să schimbe
între ele locurile, ar apărea dezordine care ar duce la ruinarea trupului. Nu, fiecare mădular rămâne
la locul său şi trăieşte conform gândului Creatorului său. Numai aşa este posibilă acţiunea ideală
comună a tuturor mădularelor spre dezvoltarea întregului corp. Dacă unul din mădulare nu
funcţionează, apar slăbiciune, durere şi boală.
La fel stau lucrurile şi cu Trupul lui Hristos. Dumnezeu pune fiecare mădular la locul său (1
Corinteni 12.18), pentru ca să exercite funcţia repartizată lui pe baza darului dat lui, chiar dacă este
2

Diverse imagini ale Adunării
o funcţie ascunsă, în colaborare cu celelalte mădulare. Fiecare trebuie să ocupe locul indicat de
Dumnezeu ca mădular viu al Trupului şi să îndeplinească în ascultare atribuţiile sale în puterea
dragostei (1 Corinteni 13). În acest mod acţionează „tot Trupul, îmbinat împreună şi strâns legat
prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, după lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, făcând
creşterea trupului, spre zidirea sa în dragoste“ (Efeseni 4.16). Despre natura diferitelor daruri şi
despre exercitarea lor vom vorbi într-o altă expunere.
O a doua realitate, punctul principal al imaginii noastre:
Hristos este Capul Trupului
Moartea, învierea şi proslăvirea lui Hristos la dreapta lui Dumnezeu (Efeseni 1.20-23) sunt
premisele pentru formarea Adunării. Fără Hristos (Capul), mădularele - sau mai bine spus - Trupul
nu ar fi fost niciodată format. Abia după ce a fost realizată lucrarea de mântuire pentru omul
păcătos şi Hristos a fost înălţat ca Om „mai presus de orice stăpânire şi autoritate şi putere şi
domnie şi de orice nume care este numit“, Duhul Sfânt a venit jos pentru a-i boteza pe credincioşi
într-un Trup.
În acelaşi timp, Dumnezeu L-a dat „Cap peste toate, Adunării, care este Trupul Său, plinătatea
Celui care umple totul în toţi“. Nu mişcă inimile noastre acest gând? Hristos avea nevoie - o
spunem cu toată teama - de „plinătatea“ sau de completarea prin Adunare, pentru ca „Hristos“, Cap
şi Trup, să se vadă. După gândurile lui Dumnezeu, şi Adam, primul om, a fost complet abia după
ce i-a fost dată Eva, soţia sa.
Capul dirijează mădularele Trupului
Omul îşi conduce mişcarea mădularelor prin reţeaua de nervi din capul său. Hristos dirijează
mădularele Trupului Său ceresc aici pe pământ prin Duhul Sfânt, care locuieşte în fiecare
răscumpărat al Său. Fiecare mădular se supune direct Capului şi este răspunzător faţă de Domnul
pentru exercitarea la timpul potrivit a funcţiei pentru care doreşte să-l folosească. Noi, oamenii, nu
avem voie să intervenim prin „organizare“ în drepturile Sale măreţe. Noi nu avem dreptul să
alegem sau să desemnăm cine să predice, cine să înveţe şi cine să fie trimis pe un anumit câmp de
misiune.
Să ne „ţinem strâns de Capul, din care tot Trupul, hrănit şi strâns unit prin încheieturi şi legături,
creşte“ (Coloseni 2.19), pentru ca între El şi noi să nu apară nimic, iar dreptul său de domnie să nu
fie limitat prin nimic!
Mărturia despre un Trup
Creştinii serioşi suferă şi sunt întristaţi din cauza împărţirii din creştinism. Ei îşi spun: noi
aparţinem de fapt unii altora. Din această stare au apărut mişcarea alianţei şi mişcarea
ecumenismului. Se doreşte să se dea expresie acestei uniri în Domnul şi au loc „congrese“. Pentru a
se apropia cât mai mult unii de alţii, se fac concesii şi se iau hotărâri, dar apoi fiecare grup se
întoarce la făgaşul său.
Sunt salutate aceste străduinţe de Domnul? Este unirea organizaţiilor bisericeşti într-o
„organizaţie-mamă“, mijlocul divin din timpul nostru al decăderii?
Aşa cum rezultă din textele amintite la început, Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte numai despre
unitatea Duhului şi despre un singur Trup al lui Hristos (1 Corinteni 10.17; Efeseni 4.3, 4); nu
recunoaşte o altă asociaţie. Unitatea nu mai trebuie făcută. În această lume ar trebui să fim mai
degrabă martori despre acest un singur Trup în Hristos care există necontenit în faţa lui Dumnezeu.
Această mărturie despre ceea ce a creat Dumnezeu, o putem păstra însă numai dacă ne despărţim de
tot de ceea ce a creat omul.
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Casa lui Dumnezeu
Prin această imagine, Adunarea este prezentată ca Locuinţa lui Dumnezeu pe pământ. În
opoziţie cu cortul întâlnirii şi cu templul, care au fost construite din material mort, aici este vorba
de o casă spirituală (1 Petru 2.5; Efeseni 2.22). Pornind de la acele locuinţe ale lui Dumnezeu în
Vechiul Legământ, astăzi sunt denumite pe nedrept anumite clădiri ale creştinilor, „casa lui
Dumnezeu“.
Cum construieşte Hristos
Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Pe această stâncă voi zidi (Eu) Adunarea Mea“ (Matei 16.18).
Din ziua Rusaliilor şi până astăzi, Hristos este Cel care zideşte. El construieşte Casa pe temelia
numită în Efeseni 2.19-20: „Nu mai sunteţi străini şi locuitori temporari, ci sunteţi împreunăcetăţeni cu sfinţii şi ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatra
de unghi fiind Isus Hristos Însuşi.“ Toţi oamenii mântuiţi şi născuţi din nou s-au apropiat de El „ca
de o piatră vie“ şi ei înşişi, „ca nişte pietre vii, sunt zidiţi o casă spirituală“ (1 Petru 2.5). În acest
sens, Casa lui Dumnezeu va fi desăvârşită când ultima piatră vie va fi adăugată. Această construcţie
nu este învinsă de „porţile Locuinţei morţilor“.
Sfinţenia îşi are locul în Casa Ta
Ce gând minunat: copiii lui Dumnezeu pe pământ formează împreună „templul Dumnezeului
celui viu“! El doreşte să locuiască şi să umble în mijlocul lor (2 Corinteni 6.16). Dacă psalmistul,
având în vedere templul din Ierusalim, a exclamat: „sfinţenia îşi are locul în Casa Ta“ (Psalm 93.5),
cu cât mai mult cei mântuiţi, care aparţin actualei case spirituale, pot să se gândească la această
realitate! Într-adevăr, ar trebui să dorim să ştim cum să ne comportăm în această Casă (1 Timotei
3.15)! În ea trebuie menţinute ordinea, sfinţenia şi disciplina.
Slujba în Casa Lui
Cel care este, ca o piatră vie, o parte componentă a Casei lui Dumnezeu, aparţine şi de „preoţia
sfântă, ca să aducă jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Isus Hristos“ (1 Petru 2.5). Ce
drept măreţ de a sta veşnic cu adorarea şi lauda în faţa lui Dumnezeu, care S-a descoperit, prin
trimiterea Fiului Său, ca un Dumnezeu al dragostei! Când ne închinăm în Duhul Sfânt, inimile
noastre sunt străbătute de o fericire adâncă, ce nu poate fi comparată cu nimic.
Cum zidesc oamenii
În Efeseni 2 şi în 1 Petru 2, Casa lui Dumnezeu este privită din latura divină. Hristos
construieşte numai cu pietre vii.
În 1 Corinteni 3, omului îi este încredinţată zidirea şi răspunde de nereuşita sa. „Noi suntem
împreună-lucrători ai lui Dumnezeu“, spune Pavel, „ca un arhitect înţelept, am pus temelia, iar altul
zideşte deasupra.“ În decursul secolelor, omul a zidit pe această temelie „lemn, fân, paie“. El a adus
principii omeneşti, ba chiar şi lucruri eronate şi învăţături greşite şi a adăugat mărturisitori fără
viaţă din Dumnezeu.
Astfel, Casa lui Dumnezeu a ajuns în neorânduială şi a devenit o casă mare (2 Timotei 2.20-21),
în care se găsesc nu numai credincioşi, ci şi „vase spre dezonoare“, adică oameni nemântuiţi.
Casa lui Dumnezeu, aşa cum o construieşte Domnul, cuprinde - la fel ca Trupul lui Hristos numai credincioşi adevăraţi. De „casa mare“ aparţine însă întreaga creştinătate cu toţi cei care ţin
de ea.
Ce sfat dă Domnul alor Săi cu privire la „casa mare“?
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„Dacă cineva se va curăţi pe sine însuşi de acestea, va fi un vas spre onoare, sfinţit, folositor
Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.“
Mire şi Mireasă
Această imagine cunoscută tuturor din viaţa omenească dă o expresie impresionantă relaţiei
intime şi veşnice a Domnului cu Adunarea Sa! Această relaţie care a început în trecut, la cruce, este
o realitate minunată în prezent şi va fi o reprezentare vizibilă şi desăvârşită în viitor.
„Hristos a iubit Adunarea şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea“ (Efeseni 5.25)
„Calea unui bărbat cu o tânără“ este minunată (Proverbe 30.19), dar mai presus de toate este
relaţia Mirelui ceresc cu Mireasa sa cerească!
Ce a văzut El la cei pe care i-a ales? Ei erau „morţi în greşeli şi în păcate“! Fie că înţelegem sau
nu, pentru a câştiga această Mireasă cu un astfel de trecut, El S-a dat pentru ea la moarte de cruce!
Aşa cum Eva a fost formată din coasta lui Adam adormit (Geneza 2.21-24), tot aşa Mireasa
cerească îşi datorează originea sa morţii şi învierii lui Hristos, Mirele ei.
El a dat celor răscumpăraţi viaţă (Ioan 10.10), frumuseţe (ei sunt făcuţi plăcuţi în Cel Preaiubit)
(Efeseni 1.6), bogăţie (2 Corinteni 8.9). El a devenit pentru ei „înţelepciune de la Dumnezeu şi
dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare“ (1 Corinteni 1.30, 31). În tot ceea ce este şi posedă, Mireasa
se laudă în Domnul. Crucea şi mormântul se află la începutul relaţiei dintre Mire şi Mireasă ca
monumente ale dragostei Sale, dragoste care întrece orice gândire, o dragoste neschimbătoare şi
veşnică.
„Ca s-o sfinţească“ (Efeseni 5.26)
Cum ar putea acest Mire să-Şi uite Mireasa, care umblă, până în ziua fericită a revenirii Sale, în
această lume periculoasă? O, nu, în dragostea Sa incomparabilă, El Se gândeşte necontenit la ea! El
îi oferă din cer ajutor, pentru ca starea ei în mijlocul multor încercări şi probe să rămână sfântă şi
curată. El doreşte ca ea să-i corespundă practic şi aici jos. Pentru a obţine aceasta, El o supune
mereu spălării cu apă, prin Cuvânt (versetul 26). El o hrăneşte şi o îngrijeşte (versetul 29).
Ce aşteaptă Mirele de la Mireasa Sa? Să-L iubească şi să trăiască pentru El. „Cine are
poruncile Mele şi le ţine, acela este cel care Mă iubeşte“ (Ioan 14.21). Mireasa trebuie să I se
supună în toate Lui şi Cuvântului Său (Efeseni 5.24).
Să facă Domnul ca toţi cei care aparţin de Mireasa Sa, să corespundă acestei aşteptări şi să
asculte de învăţăturile Duhului Sfânt, care, pe calea prin pustie, prin Cuvântul lui Dumnezeu,
doreşte să ne facă tot mai asemenea Persoanei Mirelui! Cât de mare ar fi atunci dorinţa după El!
„Ca să-Şi prezinte Lui Însuşi Adunarea glorioasă“ (Efeseni 5.27)
Logodnicii se bucură de nuntă, de unirea lor, de căminul lor. Tot la fel, speranţa unirii depline
cu Mirele ceresc, precum şi perspectiva de a fi pentru totdeauna alături de El şi de a împărţi slava
Sa, înviorează paşii Miresei. Iar Mirele? El îi spune: „Eu vin curând!“ Cu această exclamaţie, El
înviorează nu numai speranţa noastră, ci Îşi exprimă propria dorinţă. Aşteptarea Miresei Sale Îl
costă „răbdare“ (Apocalipsa 3.10). Când va sosi ceasul, El Însuşi va veni să-Şi ducă în slavă
Mireasa.
Atunci Îşi va prezenta Lui Însuşi Adunarea glorioasă. Ea nu va avea nici pată, nici zbârcitură, ci
va fi sfântă şi fără cusur în frumuseţea desăvârşită. Îl va vedea şi va fi asemenea Lui (1 Ioan 3.2, 3).
În timp ce pe pământ perioada de necaz se va apropia de sfârşit, în cer va avea loc nunta
Mielului (Apocalipsa 19.6-10). Apoi va veni cu Mireasa Sa la judecata celor vii şi va domni cu ea
peste pământ (Apocalipsa 19.11-20). Ea va fi metropola cerească a împărăţiei de o mie de ani
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(Apocalipsa 21.9-27). Apoi va urma starea veşnică, cerul şi pământul cel nou. Atunci, ea va veni
iarăşi pe pământ ca cetatea sfântă, ca o mireasă împodobită pentru soţul ei, ca şi cortul lui
Dumnezeu cu oamenii (Apocalipsa 21.1-8).
Ce chemare cerească! Într-adevăr, ea nu este lăsată aici pentru a îmbunătăţi lumea.
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