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I 
 
 

Babilonul biblic străbate Biblia aproape de la începutul până la sfârşitul ei. 
În principiu, în spirit şi în dezvoltare este acelaşi Babilon de la un capăt la altul. 
Deşi la suprafaţă par a exista două, cu adevărat este exact acelaşi Babilon care se reproduce pe 

sine: două manifestări ale aceluiaşi Babilon. 
Astfel, Babilonul care se evidenţiază în mod clar, fie că este vorba de cel din vechime, fie de cel 

din zilele din urmă, este numai un rezultat: un rod al forţelor care se găsesc în spatele tuturor şi care 
constituie adevăratul Babilon. 

Şi ceea ce produce Babilonul vizibil este lucrarea forţelor spirituale şi intelectuale ale lumii 
acesteia. 

Aici se găseşte izvorul a tot ceea ce s-a descoperit vreodată a fi Babilon: aici, în aceste forţe şi în 
lucrarea lor se găseşte adevăratul Babilon. 

Trebuie să avem totdeauna în minte gândul că primul cuvânt din inscripţia divină care descrie 
Babilonul din zilele de pe urmă este TAINĂ. 

Această caracteristică îi aparţine în mod strict de la început până la sfârşit: Babilonul trebuie 
studiat totdeauna ţinând cont de această caracteristică. 

Să începem cu originea Babilonului: 
„Şi tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Şi s-a întâmplat că, pornind spre 

răsărit, au găsit o câmpie în ţara Şinear; şi au locuit acolo. Şi au zis: ‚Haide să construim o cetate şi 
un turn al cărui vârf să ajungă până la cer; şi să ne facem un nume pentru a nu fi împrăştiaţi pe faţa 
pământului.’” Geneza 11:1-4. 

Primul element din această iniţiativă care a dus la apariţia Babilonului este mândria – „să ne 
facem un nume”. 

Iar această caracteristică o însoţeşte permanent: este ea însăşi. 
Şi când se spune clar adevărul despre ea, acesta este că ea e „cea mai mândră”, „O, tu, cea mai 

mândră” şi „cât de mult s-a slăvit pe sine însăşi.” Ieremia 50:31,32; Apocalipsa 18:7. 
Şi este un egoism absolut şi o mândrie exclusivă: „Eu şi nimeni în afară de mine.” Isaia 47:8,10. 
Şi această mândrie se manifestă în special împotriva Domnului: „S-a semeţit împotriva 

Domnului” Ieremia 50:29. 
Şi această trăsătură a avut-o de la început. O inscripţie găsită în ruinele vechiului Babilon pe 

malul Eufratului care descrie construirea Turnului şi amestecarea limbilor, spune: 
„Babilonul corupt păcatul a ales şi mici şi mari s-au amestecat pe ziduri. Cu violenţă au luptat 

împotriva Lui.” 
A doua caracteristică manifestată în acest început este centralizarea: „Ca să nu fim împrăştiaţi pe 

toată faţa pământului.” 
Iar prin această centralizare se urmărea dominaţia. 
Deşi acest efort deosebit în vederea centralizării şi stăpânirii a fost împiedicat prin încurcarea 

limbilor lor şi împrăştierea pe întregul pământ, totuşi au rămas mândria, spiritul şi ambiţia pentru 
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centralizare şi stăpânire; şi aşa s-a întâmplat că la Babel s-au pus bazele primei împărăţii, puterii 
regale de Stat, împărăţiei şi imperiului. 

„Nimrod a început să fie puternic” sau a fost primul om puternic – „pe pământ”. 
„Şi începutul împărăţiei a fost Babel, Erec şi Acad, Calne, în ţara Şinear.” Geneza 10:8,10. 
Şi aceasta s-a petrecut în acelaşi spirit al „mândriei împotriva Domnului” şi al „luptei violente 

împotriva Lui”. 
Înaintea lui nici un conducător nu a purtat şi nici nu a pretins titlul sau rangul de rege, ci numai 

de „vice-rege” al zeului, care era considerat rege. 
Aceasta arăta clar perioada când Dumnezeu era cunoscut ca Rege şi Conducător adevărat. Iar 

această perioadă era aşa de recentă, încât nici cei idolatri nu se îndepărtaseră de Dumnezeu atât de 
mult încât să aibă îndrăzneala de a pretinde şi purta titlul de rege. 

Dar Nimrod a fost primul om din lume care a avut îndrăzneala de a face acest lucru. 
Numele Nimrod înseamnă „rebeliune, sfidare” sau „rebelul extrem de nelegiuit”. 
El şi-a impus autoritatea asupra religiei şi asupra tuturor celorlalte lucruri şi i-a obligat pe toţi cei 

care se aflau sub stăpânirea sa să adere la religia idolatră pe care o impusese. 
Expresia „el a fost un vânător viteaz înaintea Domnului” implică faptul că a fost un vânător de 

oameni, un persecutor, prigonindu-i şi obligându-i pe oameni să se supună autorităţii sale de 
conducător şi religiei sale ca lui Dumnezeu. 

Traducerea Spurrell redă pasajul astfel: „El a fost un tiran asupritor înaintea lui Iehova.” 
A fost primul care a pus bazele puterii centralizate a unui guvern organizat, a unei împărăţii sau 

Stat. 
După potop, prin popularea pământului, întreaga guvernare care se găsea în afara celei părinteşti 

era individuală – auto-guvernarea. 
Exista societate, dar nu şi Stat. Iar pământul era la dispoziţia tuturor; nu existau graniţe. 
Dar s-a produs o îndepărtare de Dumnezeu şi o apropiere de idolatrie, violenţă, dominare şi 

pierdere a stăpânirii de sine. 
„O dată cu stabilirea împărăţiei lui Nimrod, întreaga lume a intrat într-o nouă perioadă istorică. 

Guvernarea lui a introdus în lume un nou sistem de relaţii între guvernator şi guvernaţi. Autoritatea 
conducătorilor de mai înainte se sprijinea pe sentimentul rudeniei, iar influenţa conducătorului era o 
imagine a controlului părintesc. Nimrod, dimpotrivă, stăpânea atât peste teritoriu, cât şi peste 
locuitorii ce-l ocupau, fără să ţină seama de legăturile de rudenie. Până în acest moment existau 
triburi – familii lărgite – societate; acum exista o naţiune, o comunitate politică – Statul. Istoria 
politică şi cea socială a lumii sunt de aici înainte distincte, dacă nu chiar complet diferite.” 

Cetăţile Babel, Erec, Acad, Calne şi teritoriile lor, au constituit „începutul împărăţiei”; şi el a 
transformat-o în imperiu, acoperind cea mai mare parte a Mesopotamiei. Căci „din ţara aceasta a 
intrat în Asiria şi a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah şi Resen între Ninive şi Calah.” Geneza 10:11,12 
ASV. 

Astfel, la Babel, Nimrod a fost fondatorul Statului, împărăţiei, stăpânirii mondiale şi al 
imperiului. 

Când Nimrod a murit şi imperiul său s-a destrămat, aceasta nu a făcut decât să ofere posibilitatea 
altor oameni să repete istoria împărăţiei şi a imperiului, de la Ur, Acad, Elam, Egipt şi Asiria, până 
la marele Babilon al lui Nebucadneţar, în care ideea mândriei mondiale, imperiului mondial, puterii 
mondiale şi slavei mondiale au atins apogeul. Daniel 4. 

Şi era la fel, atât în spirit cât şi în practică, deoarece era „ciocanul întregului pământ” care „în 
urgia lui, lovea popoarele, cu lovituri continue”, astfel că era „cel mai teribil dintre popoare”. 
Ieremia 50:23; Isaia 14:6; Ezechiel 30:11. 

Şi era exact la fel şi în religie şi împotriva Domnului. Daniel 3. 
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II 
 
 

Babilonul biblic – „Taină, Babilon” – este lucrarea forţelor spirituale şi intelectuale din lumea 
aceasta. 

Babilonul vizibil este încoronarea lucrării acestor forţe. 
Babilonul de pe Eufrat a fost rezultatul final al acestor forţe în şi pentru cea mai deplină şi 

nestânjenită lucrare a lor. 
Iar Babilonul din Apocalipsa 17 este rezultatul final al acestor forţe, lucrând pentru a doua şi 

ultima dată cu cea mai mare putere şi în cele mai mari proporţii. 
Babilonul de pe Eufrat este exemplul a tot ceea ce pot realiza aceste forţe; şi este lecţia ilustrativă 

pentru toate timpurile ce au urmat şi în special pentru timpul Babilonului din urmă. 
Forţele ce compun adevăratul Babilon nu pot întrece niciodată Babilonul de pe Eufrat – 

Babilonul lui Nebucadneţar. 
Acolo s-au manifestat pe deplin puterile lor, limita ambiţiei lumeşti, abilitatea şi efortul lor. 
Era „podoaba împărăţiilor”. Isaia 13:19. Era „împărăteasa împărăţiilor”. Isaia 47:5. 
Era „cetatea de aur”. Isaia 14:4. 
Era împărăţia de aur a tuturor timpurilor. Daniel 2:38-43. 
Era minunea lumii, iar unele dintre construcţiile ei se numărau printre „cele şapte minuni ale 

lumii”. 
Era marele centru al ştiinţei mondiale, al artei, arhitecturii şi a tot ceea ce reprezenta cea mai 

înaltă civilizaţie şi cea mai înaltă expresie a slavei lumeşti. 
Prin puterea lui a cucerit lumea de atunci şi toate împărăţiile şi popoarele au fost supuse 

dominaţiei lui. 
În forma ei de guvernământ a păstrat şi a exercitat puterea şi dominaţia imperială, în timp ce 

împărăţiile respective guvernau libere în teritoriul lor atâta timp cât recunoşteau puterea imperială 
ca fiind supremă. Ieremia 27:11. 

Orice împărăţie care nu se supunea în mod voluntar legii imperiale a Babilonului era cucerită, 
invadată, dusă în robie şi împărţită în colonii în diferite zone ale imperiului. Nici unui popor sau 
puteri nu i se permitea să supravieţuiască, decât ca supus al autorităţii Babilonului. 2 Împăraţi 24; 
Ezechiel 1:1,3. 

Împăraţilor respectivelor regate supuse li se cerea să meargă la Babilon la anumite perioade de 
timp, unde toţi aveau câte un tron pe care stăteau în cadrul ceremoniilor ocazionale în prezenţa, la 
dreapta sau la stânga înaltului tron al împăratului Babilonului. Ieremia 52:32. 

Adevărata guvernare a Babilonului era o autocraţie, o guvernare doar pe baza voinţei imperiale, 
nu pe baza legii; şi era totalitară, excluzând orice altă putere. Daniel 3:13-15. 

Prin natura lucrurilor, reprezenta un despotism imperial mondial. Era „ciocanul întregului 
pământ” care „în urgia lui lovea popoarele cu lovituri continue”, „asupritorul” – „cel mai grozav 
dintre popoare”. Ieremia 50:23; Isaia 14:4,6; Ezechiel 30:10-11. 

Denumirea „cetatea de aur” însemna mai mult decât bogăţiile şi măreţia ei. Ea includea lăcomia 
babiloniană după aur şi inepuizabilele biruri prin care această lăcomie era hrănită. Căci ea era 
caracterizată în mod deosebit prin „luarea de biruri”. Isaia 14:4 . 

Nici o cantitate de aur nu era vreodată suficientă; şi nici un zăcământ de aur nu era vreodată uitat 
până când nu se intra în posesia lui. 

Ezechia, regele lui Iuda, era bolnav pe moarte, iar Domnul l-a vindecat. Şi, ca semn că aşa 
trebuie să se întâmple, Domnul a făcut ca umbra de pe cadranul soarelui să se dea înapoi cu zece 
grade. 

Babilonienii, studiind cu atenţie astronomia, au observat fenomenul petrecut în mişcarea 
soarelui; şi întrebându-se cu privire la cauză, au aflat de ceea ce se petrecuse în Ierusalim. 

Apoi, regele Babilonului a trimis o delegaţie cu scrisori la Ezechia pentru a-l felicita pentru 
însănătoşirea sa şi pentru a-l întreba cu privire la mişcarea soarelui. 

Ezechia, simţindu-se flatat de o aşa atenţie venită din partea Babilonului, şi-a petrecut mai mult 
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timp arătându-le bogăţia şi măreţia împărăţiei şi cetăţii lui, decât vorbindu-le despre minunea făcută 
de Dumnezeu. 

„Le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ – argintul şi aurul, mirodeniile şi untdelemnul 
cel scump, casa lui cu arme şi tot ce se afla în vistieriile lui. N-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat 
Ezechia în casa lui şi în toate visteriile lui.” 

Apoi Isaia a venit şi l-a întrebat pe Ezechia cine erau acei oameni şi ce văzuseră. Ezechia i-a spus 
cine erau şi de unde veniseră şi a adăugat: 

„Au văzut toate lucrurile din casa mea. Nu este nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi 
arătat.” 

Isaia, cunoscând caracterul babilonienilor, a răspuns că va veni ziua când totul va fi „dus în 
Babilon, nu va rămâne nimic.” Isaia 39:2; 2 Cronici 32:31. 

Şi informaţia despre acea bogăţie a fost păstrată de babilonieni timp de peste o sută de ani; până 
când au dus totul în Babilon. 

Toate acestea şi tot ce a însemnat Babilonul din vechime, are relevanţă în prezent. Căci 
elementele care alcătuiesc Babilonul din Apocalipsa 17 sunt aceleaşi în spirit şi în principiu şi, în 
unele privinţe, chiar şi în formă cu cele ale Babilonului lui Nebucadneţar. 

Elementele guvernamentale care alcătuiesc alianţa dintre fiară şi femeie, reprezentând Babilonul 
din Apocalipsa 17, simbolizează o putere mondială asupra naţiunilor unite cu o biserică mondială şi 
lumească şi dominate de aceasta. 

Şi orice Alianţă Internaţională care s-ar forma ar putea conţine promisiunea şi potenţialul a tot 
ceea ce a fost Babilonul din vechime, şi acela va fi Babilonul din vremea sfârşitului. 

În orice parlament al naţiunilor care s-ar forma, uşa este deschisă şi este oferită posibilitatea 
formării unui guvern mondial, bazat doar pe voinţă şi nu pe lege; şi, la fel de sigur, pentru crearea 
unei autocraţii mondiale, un om ar putea deveni conducătorul suprem al unei Alianţe Internaţionale 
de acest gen. 

Şi în Biserica Romei, cu Papa şi cardinalii pe tronurile lor înalte din palatul papal din Roma, se 
perpetuează chiar principiul şi forma practicate de împăratul Babilonului din vechime şi regii supuşi 
lui, pe tronurile lor înalte. 

Iar Biserica Romei s-a evidenţiat întotdeauna prin manifestarea trăsăturii principale a 
Babilonului din trecut – lăcomia nestăpânită după aur. 

În secolul al treisprezecelea, Robert, episcop de Lincoln, a rostit adevărul chiar în prezenţa papei 
Inocenţiu al IV-lea:  

„O, banilor, banilor! Cât de multe lucruri schimbaţi voi, în special la curtea Romei!” 
În secolul al paisprezecelea, abatele de Usperg a denunţat schismele papei Ioan al XXII-lea 

pentru strângerea banilor:  
„Bucură-te acum, o, Vaticane! Toate bogăţiile sunt deschise înaintea ta… Chiar şi pe Dumnezeu 

Îl vei vinde pentru aur.” 
În timpul conducerii lui Bonifaciu al IX-lea şi Clement al VII-lea, doctorii de la Universitatea 

din Paris declarau despre ei: 
„Religia este pentru ei o mină de aur în care sapă până la ultimul filon.” 
Şi în secolul al şaisprezecelea, ducele George de Saxonia, în „Dieta de la Worms”, denunţând 

vina şi lăcomia Romei, a declarat deschis: 
„Ruşinea a dispărut complet şi singurul lucru care se urmăreşte este banul, banul.” 
Şi aşa va fi mereu. Şi care biserică „organizată” din lumea de astăzi nu seamănă cu „mama” în 

această lăcomie babiloniană după aur şi nu inventează forme diferite şi inepuizabile de a cere bani, 
bani, bani, din ce în ce mai mulţi bani, nefiind niciodată suficienţi? 

O! Toate evenimentele se succed rapid spre Babilonul din vremea sfârşitului, totul este gata şi 
lumea este pregătită. 

Şi de data aceasta va fi Babilonul final şi sfârşitul a tot ceea ce înseamnă Babilon, pentru 
totdeauna. Apocalipsa 18:21. 

Mulţumită apropiatei reveniri a Domnului. 
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III 
 
 

Babilonul nu a fost doar centrul guvernamental principal al lumii, ci şi cel mental – ştiinţific, 
educaţional şi intelectual. 

Acolo exista cea mai mare universitate din lume, care funcţiona sub patronajul regelui 
Nebucadneţar. 

El poruncea ca din împărăţiile supuse să-i fie selectaţi printr-o examinare fizică şi intelectuală, 
cei mai inteligenţi şi capabili tineri, pentru a fi educaţi în universitatea Babilonului. Daniel 1:3-5. 

Prin aceasta se urmărea, desigur, unificarea întregii lumi sub conducerea Babilonului. 
Dar această educaţie era doar babiloniană – lumească – şi, deşi conţinea multe lucruri valoroase 

în ceea ce priveşte cunoştinţele şi lucrurile practice ale lumii, totuşi toate aceste lucruri erau în 
slujba superstiţiei, idolatriei şi manifestării satanice. 

Se practica magia, astrologia, vrăjitoria, necromanţia, citirea în stele, vestirea după lunile noi a 
ceea ce urma să se întâmple, descântecele, ghicirea; şi toate sub denumirea de ştiinţă şi filosofie. 

Aceştia erau „înţelepţii” de care toţi trebuia să asculte. 
Dar toate acestea nu puteau da roade bune, deoarece nu exista nimic în ele care să fortifice 

caracterul. 
Ceea ce puteau produce, şi aceasta este cel mai mare rezultat al lor, este descris în următoarea 

relatare:  
Împăratul Belşaţar a organizat un ospăţ – un mare banchet – pentru cei o mie de mai mari ai lui 

şi a băut vin înaintea lor. El era modelul şi imprima ritmul la băut. Şi Belşaţar, în cheful vinului, a 
poruncit să aducă vasele din aur şi din argint pe care le luase tatăl său Nebucadneţar din Templul de 
la Ierusalim. Pentru ca împăratul şi prinţii săi, nevestele şi concubinele lui, să bea din ele… Şi 
împăratul şi prinţii lui, nevestele şi concubinele lui au băut din ele. Au băut vin şi au lăudat pe 
dumnezeii din aur, din argint, din aramă şi din fier, din lemn şi din piatră. 

În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâni de om şi au scris, în faţa sfeşnicului, pe tencuiala 
zidului palatului împărătesc; şi împăratul a văzut această bucată de mână, care a scris. Atunci 
înfăţişarea împăratului s-a schimbat şi gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile 
şoldurilor şi genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă 
cetitorii în stele, Haldeii şi ghicitorii… toţi înţelepţii împăratului. Daniel 5:1-8. 

Dar nici unul dintre aceştia nu a putut să spună nimic; în această privinţă, toţi au rămas la fel de 
muţi ca şi împăratul. 

În final, Daniel a fost găsit şi a fost adus. Şi Daniel i-a spus de îndată: 
„Voi citi împăratului scrierea şi i-o voi tâlcui.” 
Dar înainte de a rosti vreun cuvânt în legătură cu scrierea, el i-a reamintit împăratului unele 

lucruri pe care acesta le ştia. 
El i-a spus: „Dumnezeul cel Prea Înalt a dat lui Nebucadneţar o împărăţie, mărime, slavă şi 

strălucire. Dar când i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit mintea în mândrie, i s-a luat scaunul 
împărătesc şi a fost izgonit din mijlocul fiilor oamenilor, până când a recunoscut că Dumnezeul cel 
Prea Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor.  

Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu ţi-ai smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste lucruri. Ci te-ai 
înălţat împotriva Domnului cerurilor. Şi ei au adus înaintea ta vasele din casa Lui şi tu şi domnii tăi, 
nevestele şi concubinele tale aţi băut vin din ele; şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este 
suflarea ta şi toate căile tale. Atunci a fost trimisă de El acest cap de mână şi a fost scrisă scrierea 
aceasta.” 

Astfel, în timp ce regelui Nebucadneţar, fiului său şi nepotului său, care încercaseră să 
promoveze şi să amplifice educaţia dată în Babilon, educaţie care culminase în felul acesta, – în tot 
acest timp, lor înşile, tuturor celor care se găseau în Babilon şi celor ce alcătuiau Babilonul, li se 
dădea o educaţie mai bună – adevărata educaţie. 

Această educaţie mai bună şi adevărată era educaţia în cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Când Daniel şi cei trei prieteni ai lui au fost duşi în Babilon şi la universitatea de acolo, ei au 
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rămas credincioşi cunoaşterii lui Dumnezeu. Daniel 1:8-16. 
Iar la finalul cursului de trei ani de la universitate, examinarea lor a dovedit că erau „de zece ori 

mai buni decât toţi vrăjitorii şi astrologii care erau în toată împărăţia lui.” Daniel 1:18-20. 
Dar profesorii acestor patru tineri erau chiar magicienii, vrăjitorii, astrologii etc. – înţelepţii. 
Totuşi, după o examinare minuţioasă, tinerii au fost găsiţi „de zece ori mai buni” decât ei toţi. 
Adică, ei erau de zece ori mai bine informaţi decât profesorii lor babilonieni. 
Aceasta dovedeşte că educaţia pe care o aveau de la Dumnezeu în Cuvântul lui Dumnezeu şi în 

cunoaşterea lui Dumnezeu, era de zece ori mai bună decât tot ceea ce putea da Babilonul. 
Şi acest adevăr este scris pentru a arăta tuturor oamenilor care au fost şi care vor mai fi, faptul că 

educaţia care se găseşte în cunoaşterea lui Dumnezeu prin Cuvântul şi prin Spiritul lui Dumnezeu, 
este de zece ori mai bună decât tot ceea ce se poate găsi în educaţia dată de lume. 

Şi acest mare adevăr trebuie să fie primit, susţinut, vestit şi amplificat pentru şi în Babilonul de 
astăzi, tot aşa cum a fost în Babilonul din timpul lui Daniel şi al lui Nebucadneţar. 

Educaţia lumii de astăzi este la fel de babiloniană ca şi cea Babilonului însuşi; deşi nu este 
dezvoltată pe deplin. 

Astăzi cunoaşterea lui Dumnezeu nu este considerată a fi educaţie; şi cu atât mai puţin este 
considerată această cunoaştere a fi deasupra educaţiei lumii. 

Iar acolo unde cunoaşterea lui Dumnezeu este permisă în educaţie, ea trebuie situată totdeauna 
împreună cu şi la un nivel secundar faţă de educaţia lumii. 

Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia – nu este considerată o carte de educaţie. Indiferent de locul în 
care este inserată în educaţie, ea trebuie să însoţească şi să fie secundară cărţilor educative ale lumii. 

Desigur că într-o astfel de educaţie lumească este de aşteptat şi firesc să se întâmple acest lucru. 
Dar tot la fel se întâmplă şi în educaţia pe care o dau bisericile; chiar de bisericile care 

mărturisesc cu tărie „Cuvântul lui Dumnezeu, întreg Cuvântul lui Dumnezeu şi nimic altceva decât 
Cuvântul lui Dumnezeu!” 

Literatura ateistă şi păgână este descoperită ca prioritară faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Nu există nici o denominaţiune în lume care să confere Bibliei locul pe care îl merită ca manual 

de educaţie, şi cu atât mai puţin, locul suprem pe care îl merită ca singura carte cu adevărat 
educativă şi care le depăşeşte pe toate. 

Totuşi, Biblia este exact singura carte şi acesta este locul care i se cuvine în educaţie. 
Ea a produs omul Isus Hristos în trup. 
Ea a produs cele trei caractere – Hanania, Mişael şi Azaria – care, în criza din vremea lor au 

salvat omenirea, au „schimbat cuvântul împăratului” şi au stabilit adevărul pentru totdeauna. Daniel 
3:14-18,24. 

Ea a produs caracterul lui Daniel, care în perioada mai multor crize din vremea lui a salvat 
omenirea şi a luminat-o pentru totdeauna. 

Şi ori de câte ori i se va acorda locul care i se cuvine, va face acelaşi lucru, în orice vreme. 
Şi atunci când, în dispreţ conştient faţă de această educaţie, tânărul rege Belşaţar şi supuşii săi cu 

educaţie babiloniană s-au prăbuşit o dată cu Babilonul, Daniel, care avea adevărata educaţie, a 
rămas neclintit şi în perfectă siguranţă în mijlocul acelei prăbuşiri cumplite. 

Şi la fel se va întâmpla şi în Babilonul de acum. Vor fi cei care, acordând Cuvântului şi Spiritului 
lui Dumnezeu locul şi puterea educativă care li se cuvine, vor avea cunoştinţa de Dumnezeu şi 
caracterul care rezultă de aici. 

Şi în mijlocul marelui banchet babilonian şi a consumului din vasele de aur, ei vor vesti Cuvântul 
lui Dumnezeu – „A căzut, a căzut Babilonul cel mare”. 

Şi atunci când „cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare şi nu va mai fi 
găsit”, aceia vor rămâne neclintiţi şi în perfectă siguranţă în mijlocul acelei prăbuşiri 
înspăimântătoare, apoi se vor ridica şi vor împărăţi veşnic. 
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IV 
 
 

În aceste studii s-a afirmat că adevăratul Babilon din Biblie este întotdeauna o Taină; este 
întotdeauna lucrarea forţelor nevăzute – forţele spirituale şi intelectuale – ale acestei lumi şi că 
Babilonul vizibil de pe Eufrat şi cel din Apocalipsa 17 şi 18 – reprezintă întotdeauna punctul 
culminant al lucrării acestor forţe. 

În acest studiu se va arăta atât de clar acurateţea acestui concept, încât oricine va putea vedea că 
el este adevărat. 

Acest studiu este despre regele Babilonului. 
În Isaia 13 şi 14, în „proorocia împotriva Babilonului”, se vorbeşte atât despre căderea 

Babilonului din vechime, cât şi a celui modern. 
Pasajul care se referă la prăbuşirea finală, vorbeşte mult despre „împăratul Babilonului”. 
Faptul că împăratul Babilonului va ocupa un loc în dezvoltarea şi căderea Babilonului din 

ultimele zile înseamnă că el continuă să împărăţească pe toată perioada Babilonului din Biblie şi va 
fi prezent şi la căderea lui finală. 

El este descris ca fiind foarte afectat în timp ce se confruntă cu consecinţele finale ale stăpânirii 
sale –  

Ca „asupritorul”, ca „cel ce, în urgia lui, lovea popoarele, cu lovituri continue”, ca „cel ce 
guverna neamurile cu mânie”, ca cel „care făcea să se cutremure pământul” şi „zguduia 
împărăţiile”, „care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăţile” şi ca cel care „nu dădea drumul 
prinşilor săi de război”. 

În mijlocul acestor evenimente îngrozitoare care îl înconjoară pe „împăratul Babilonului”, 
descrierea depăşeşte toate aşteptările şi exclamă: 

„Cum ai căzut din Cer, O Lucifer, fiu al dimineţii! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul 
neamurilor! Căci tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în Cer, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele 
lui Dumnezeu; voi sta pe Muntele Adunării, la marginea nordului; mă voi sui pe vârful norilor, voi 
fi ca Cel Prea Înalt.’ 

Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile temniţei.” Isaia 14:4-17. 
Şi aici este împăratul Babilonului din Biblie. 
Acest lucru este confirmat şi în alte contexte. 
În timp ce Babilonul de pe Eufrat, ca „podoabă a împăraţilor”, însuma tot ceea ce înseamnă 

guvernare, împărăţie, imperiu lumesc – putere, şi tot ceea ce, prin educaţie, artă şi modă, putea 
alcătui „împărăteasa împărăţiilor”, mai exista o altă cetate, care a căzut înaintea Babilonului şi care 
într-o anumită privinţă a fost triumfătoare şi a ilustrat un mare adevăr. Aceasta era cetatea Tirului, 
care în vremea ei era regina negoţului, stăpâna comerţului mondial. 

Tirul era „de o desăvârşită frumuseţe”, „cetatea împărătească”, „târgul neamurilor”, „negustorul 
popoarelor unui mare număr de insule”, „ai cărui negustori erau nişte prinţi”, „ai cărui traficanţi 
erau cei mai onorabili oameni de pe pământ”; „toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca 
să facă negoţ cu tine”, „multe insule constituiau marfa ta”. 

Afacerile ei asigurau un nesfârşit Târg Internaţional. Citiţi Ezechiel 27 şi Isaia 23. 
Iar „împăratul” acestui comerţ mondial şi al mândrului sistem de afaceri este descris prin „Aşa 

vorbeşte Domnul, Dumnezeu”: 
„…Ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârşire, plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe. 

Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Fiecare piatră preţioasă constituia acoperământul tău: 
sardonicul, topazul, diamantul, berilul, onixul, iaspisul, safirul, rubinul, smaraldul şi aurul. Erai 
heruvimul ocrotitor care acoperea şi te aşezasem astfel. Erai pe muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu. 
Umblai prin mijlocul pietrelor de foc. Ai fost desăvârşit în căile tale din ziua când ai fost creat – 
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.” 

Astfel, Satan este împăratul comerţului mondial, al mândriei lumeşti, măreţiei lumeşti, strălucirii 
şi puterii lumeşti, însumate şi simbolizate de Babilon. 

El este împăratul Babilonului din Biblie. 
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Acest adevăr este reconfirmat în istoria Babilonului final – Babilonul din Apocalipsa 17 şi 18. 
Acest Babilon este format din unirea dintre fiară şi femeie – o femeie şezând pe o fiară. 
Fiara aceasta primeşte de la „balaur” scaunul de domnie, puterea şi o autoritate mare. 
Astfel, scaunul de domnie, puterea şi stăpânirea care sunt oferite, sunt ale „balaurului”. 

Apocalipsa 13:2. 
Şi balaurul este „acel şarpe vechi care este Diavolul şi Satan”. Apocalipsa 12:9; 20:2. 
Din această unire dintre fiară şi femeie, „femeia” este cea care inspiră, controlează, conduce şi 

guvernează: căci ea este cea care stă pe fiară. 
Şi astfel, este foarte posibil ca pe fruntea ei să stea scrisă inscripţia care caracterizează această 

unire –  
„Taină – Babilonul cel mare.” 
Şi, deoarece Satan este cel care oferă acestei femei tronul, puterea şi autoritatea ce reprezintă 

Babilonul din vremea sfârşitului, aceasta demonstrează din nou şi suficient că împăratul Babilonului 
din Biblie este Satan. 

Aşa cum acest Babilon a fost întotdeauna o „taină” şi încă „taina nelegiuirii”, tot aşa, împăratul 
acestuia este împăratul acestei „taine” şi nu poate fi altul decât Satan. 

Babilonul din Biblie este punctul culminant al lucrării forţelor spirituale şi intelectuale ale acestei 
lumi; a tot ceea ce vor să spună întotdeauna Scripturile prin expresii de genul: „lumea”, „lumea 
aceasta”, „acest veac rău”, al cărui „domn” şi „dumnezeu” este „spiritul care lucrează acum în fiii 
neascultării”. Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15-17; Ioan 14:30; 2 Corinteni 4:3-4; Galateni 1:4; Efeseni 2:2; 
Fapte 26:17-18. 

Şi după cum aceste forţe sunt satanice, rezultă cu certitudine că Satan este împăratul Babilonului 
din Biblie. 

Următorul studiu din cadrul acestui subiect va fi: afară din Babilon. 
 
 

V 
 
 

„Taină, Babilonul cel mare” – întotdeauna forţele inteligente nevăzute ale acestei lumi. 
„Împăratul Babilonului” este împăratul acestor forţe: „stăpânitorul întunericului acestei lumi”, 

„domnul puterii văzduhului, spiritul care lucrează acum în fiii neascultării”, „stăpânitorul lumii 
acesteia” – Satan. 

Babilonul manifestat pe faţă este produsul final al lucrării acestor forţe la cel mai înalt nivel, în 
tot ceea ce pot împlini după voinţa şi în maniera lor. 

Babilonul este totdeauna împotriva lui Dumnezeu, după cum mintea firească este întotdeauna 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu şi nu se supune Legii lui Dumnezeu şi cu adevărat nici nu poate 
fi supusă. 

Şi cunoaşterea elementelor Babilonului, cunoaşterea chiar şi numai a lucrării finale a acestor 
elemente şi forţe, constituie un avertisment suficient pentru toţi cei interesaţi de a se feri de 
manifestările lui în orice stadiu. Desigur, aceste elemente şi forţe lucrează mereu şi, în acest sens, 
Babilonul este prezent mereu pe pământ şi în preocupările oamenilor şi ale lumii. 

Dar Babilonul care este descris în mod special în Biblie este Babilonul la cel mai înalt nivel al 
său şi în toată strălucirea sa, având sub puterea sa întreaga lume, religioasă şi civilă, organizată şi 
centralizată. 

Acest lucru va fi foarte limpede pentru oricine va citi cu atenţie Daniel 2-5; Isaia 13 şi 14; 
Ieremia 50 şi 51 şi Apocalipsa 17 şi 18. 

De două ori în istoria omenirii Babilonul atinge această poziţie şi putere şi în ambele ocazii acest 
apogeu al puterii şi gloriei este chiar semnalul căderii şi ruinei lui complete. 

Şi la acel nivel al puterii şi gloriei lui, al mândriei şi îngâmfării lui, se anunţă căderea lui şi 
oamenii sunt avertizaţi şi chemaţi să iasă afară din Babilon ca să nu fie părtaşi la păcatele lui şi să 
nu piară în distrugerea lui, căci aceasta este răzbunarea Domnului în judecata pe care o pronunţă 
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asupra sa. 
Citiţi Ieremia 50:8; 41:6 cu Apocalipsa 14:8; 15:2-3, Daniel 5:2-5 cu Apocalipsa 17:3, 18:7-8, 

Isaia 47:7-11 şi Ieremia 51:63-64 cu Apocalipsa 18:21. 
Ce înseamnă deci să ieşi din Babilon? 
1. Dacă Babilonul include întreaga lume, cu toate elementele şi toată puterea acestei lumi, este 

clar că a fi afară din Babilon, nu înseamnă nimic mai puţin decât a fi afară din lume. 
2. Dacă Babilonul reprezintă forţele şi produsul lucrării acestor forţe, al minţii şi lumii naturale, 

atât spirituale, cât şi intelectuale, este suficient de clar că a fi afară din Babilon nu înseamnă altceva 
decât a fi afară din ceea ce este natural; ieşit din tărâmul lumii naturale. Înseamnă să fii eliberat 
complet şi separat de toate elementele şi forţele minţii naturale şi ale falsei spiritualităţi care nu este 
supusă Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate fi. 

3. Dacă acesta este domeniul şi împărăţia Babilonului, şi dacă „împăratul Babilonului” este 
împăratul real şi potrivit al acestui domeniu, iar el este Satan, este clar că a fi afară din Babilon 
înseamnă a fi liber de săpânirea şi puterea lui Satan. 

Prin urmare, a fi în Babilon sau în afara lui nu depinde de loc, ci depinde numai de stare – starea 
spiritului, a minţii şi a inimii. 

Daniel şi cei trei prieteni ai lui erau în Babilon, ca loc. Dar ca stare – în spirit, minte şi inimă, 
gând, dorinţă şi scop – erau la fel de departe de Babilon precum Cerul faţă de pământ. Şi tot ca loc, 
Daniel era în Babilon din punct de vedere fizic în momentul cumplitei lui prăbuşiri. Totuşi, ca stare, 
el era complet în afara Babilonului, astfel încât chiar în mijlocul prăbuşirii acesteia, era atât de 
departe de ea, încât se găsea în perfectă siguranţă. 

Şi aceasta – şi numai aceasta – înseamnă a fi afară din Babilon. 
Totuşi, este la fel de adevărat şi de clar că predicarea din zilele noastre a celor care pun mult 

accent pe „chemarea oamenilor afară din Babilon”, tratează aceasta mai mult ca pe o chestiune care 
ţine de loc decât de stare; atât de mult încât o consideră mai mult fizică decât spirituală. 

Susţinând, pe drept, că biserica Romei este Babilon, ei cheamă urgent oamenii afară din acea 
biserică pentru a intra în alta care este construită pe aceleaşi principii, exact după acelaşi model ca 
al Romei; şi apoi le spune că sunt „afară din Babilon”! 

Este ridicol şi ar fi şi caraghios, dacă nu ar fi o neînţelegere aşa de mare în ceea ce priveşte 
lucrurile ce ţin de suflet şi de veşnicie, să vezi oameni construind o „biserică” în principiu, în spirit 
şi în practică exact după modelul „bisericii” Romei şi apoi să strige cu putere: „Ieşiţi din ea, ieşiţi 
din ea”, ca imediat după aceea să şoptească: „Intraţi aici, intraţi aici”. 

Este o adevărată fabricaţie eclesiastică mai întâi să construieşti o structură „bisericească” exact 
ca a tuturor celorlalte „biserici” şi să îi înveţi pe oameni că în Scriptură o „biserică” este 
reprezentată printr-o „femeie” şi că Babilonul este mama şi fiicele ei – Roma şi celelalte „biserici” – 
şi să chemi oamenii afară din toate celelalte „biserici” pentru a intra în aceasta, asigurându-i că în 
felul acesta „au ieşit din Babilon”. 

A chema oamenii afară din toate celelalte „biserici” ca fiind „întinate” (Apocalipsa 14:4), pentru 
a intra în aceasta care este la fel ca toate celelalte, sau chiar mai rea, şi a-i induce în eroare cu 
povestea că „aceştia” – din „biserica” lor – „nu s-au întinat cu femei” – ca şi când „biserica lor” nu 
ar fi o „femeie” – nu înseamnă nimic altceva decât înşelătoria şi confuzia Babilonului. 

Adevărul este că fiecare „biserică” ce este construită şi „organizată” de oameni este, după 
Scriptură, o „femeie” şi este din Babilon, „Mama” şi fiicele ei, şi este întinată; iar a ieşi din acestea 
şi a intra în alta, nu înseamnă deloc să fii afară din Babilon. 

Nu! Să repetăm şi să repetăm pentru totdeauna că: 
A fi în afara Babilonului sau în Babilon nu depinde nicidecum de loc, ci numai şi numai de stare 

– starea spiritului, a minţii şi a inimii; a voinţei, a dorinţei, a gândului şi a intenţiei. 
A. Babilonul include şi constituie „lumea”, spiritul şi elementele „lumii” despre care se vorbeşte 

în Scriptură, atunci când se spune: 
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în 

El. Căci tot ce este în lume – pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria vieţii – nu este de la Tatăl, ci din 
lume.” 1 Ioan 2:15-16. 
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„Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine va fi prieten cu lumea este 
vrăjmăşia cu Dumnezeu.” Iacov 4:4. 

Şi astfel, a fi afară din Babilon înseamnă a fi afară din lume. Şi acesta este pur şi simplu 
creştinismul lui Hristos –  

„Nu sunteţi din lume; dar Eu v-am ales din mijlocul lumii.” Ioan 15:19. 
„Nu sunteţi din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume” Ioan 17:14,16. 
„Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” 1 Ioan 4:17. 
B. Babilonul reprezintă domeniul „lumii”, al minţii naturale, al forţelor sale şi al lucrării forţelor 

sale. 
Şi a fi afară din Babilon înseamnă a fi în afara tuturor acestora şi a fi în domeniul forţelor şi al 

lucrării forţelor Minţii spirituale – al gândului care era în Hristos Isus, pe care l-a adus ca pe un dar 
de la Dumnezeu pentru lucrare, spunând tuturor: 

„Lăsaţi ca în voi să fie aceasta minte care era şi în Hristos Isus.” 1 Ioan 5:20; Filip 2:5-7. 
C. Babilonul este domeniul şi împărăţia lui Satan, „împăratul Babilonului”. Isaia 14:-1-15. 
Şi a fi afară din Babilon înseamnă a fi în afara domeniului, împărăţiei şi puterii lui Satan. 
Iar aceasta este pur şi simplu adevărul aceleiaşi Evanghelii veşnice pe care Pavel, trimis de 

Hristos, a propovăduit-o: 
„Te-am ales din mijlocul poporului şi din mijlocul Neamurilor, la care te trimit acum ca să le 

deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de la puterea lui Satan la Dumnezeu.” 
Fapte 26:17,18. 

Aceasta şi numai aceasta înseamnă a fi afară din Babilon. 
În concluzie, gândul pe care trebuie să îl păstrăm în minte şi pe care nu trebuie să îl uităm 

niciodată este acesta –  
Numai „Glasul din Cer” este cel care cheamă sau care poate chema vreodată pe cineva afară din 

Babilon. Apocalipsa 18:4. 
Este adevărat, acest Glas va fi auzit prin lucrarea oamenilor. Dar dacă acest Glas nu este auzit în 

lucrarea de slujire a oamenilor, atunci nu poate exista cu adevărat o chemare afară din Babilon. 
Când acel Glas este auzit de cineva, iar el răspunde şi astfel este cu adevărat chemat afară din 

Babilon, el este chemat la un nivel mai înalt decât orice nivel la care l-ar putea chema vreodată un 
glas de pe pământ. 

Este chemat exclusiv la un nivel ceresc, la relaţii cereşti şi la Biserica cerească: 
„Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc şi 

de nenumărata adunare a îngerilor, de Adunarea Generală şi de Biserica celor întâi născuţi care sunt 
scrişi în Cer, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, şi de spiritele oamenilor neprihăniţi făcuţi 
desăvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul Noului Legământ şi de sângele stropirii, care vorbeşte lucruri mai 
bune decât sângele lui Abel.” Evrei 12:22-24. 

Aceasta înseamnă să fii afară din Babilon. 
Ascultaţi, luaţi aminte şi urmaţi cu credincioşie „Glasul din Cer” care spune: 
„Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu.” 
 
 

VI 
 
 

Am studiat Babilonul din Biblie. 
Am aflat ce înseamnă să fii afară din Babilon. 
Am aflat că numai „Glasul din Cer” poate chema pe cineva cu adevărat să iasă din Babilon. 
Şi atunci când acel Glas din Cer îi cheamă pe toţi afară din Babilon, ei sunt invitaţi exclusiv în 

locurile cereşti, la lucruri şi legături cereşti. 
Şi prin aceasta ei sunt chemaţi de la cetatea pământească şi lumească a Babilonului la cetatea 

cerească şi divină a Ierusalimului. 
În Biblie există doar două cetăţi-mame. Acestea sunt –  
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1. „Babilonul, mama prostituatelor şi spurcăciunilor pământului.” Apocalipsa 17:5. 
2. „Ierusalimul care este sus şi este liber, care este mama noastră.” Galateni 4:26. 
În vechime, când Dumnezeu a chemat poporul Său afară din Babilon, cuvântul Său a fost –  
„Fugiţi din Babilon… Amintiţi-vă de Domnul şi lăsaţi ca Ierusalimul să intre în mintea voastră.” 

Ieremia 51:6,45-50. 
Iar acum când cheamă poporul Său din Babilonul modern şi final, El spune din nou: „Ierusalimul 

să intre în mintea voastră”. 
Căci „v-aţi apropiat de muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul 

ceresc.” Evrei 12:22. 
Ierusalimul din Palestina a fost întotdeauna numai o referire la „Ierusalimul de sus”. Ceea ce se 

găsea acolo – muntele Sion, împăratul pe tronul său în slavă, templul cu preoţii, slujbele şi 
ceremoniile – toate erau „simboluri” şi referire Ierusalimul ceresc, cu ceea ce se găseşte acolo – 
muntele Sionului şi Împăratul pe tronul Său în slavă, Templul cu Marele Preot, slujbele şi 
ceremoniile. 

Babilonul din vechime nu a putut niciodată avea odihnă până când nu a cucerit şi a eclipsat 
Ierusalimul şi tot ceea ce însemna el pe pământ şi în lume. Iar orbirea şi nelegiuirea poporului din 
vechiul Ierusalim a contribuit la realizarea acestui scop. 

Nici Babilonul spiritual nu poate avea odihnă până când nu va cuceri şi va eclipsa complet 
Ierusalimul spiritual şi ceresc şi va rămâne singura „cetate veşnică”. Şi din nou orbirea celor care 
mărturisesc a fi poporul Noului Ierusalim şi al cetăţii veşnice a contribuit la realizarea acestui lucru 
rău. 

Totuşi, în vechime au existat câţiva oameni credincioşi care, în mijlocul pustiirii, robiei şi 
persecuţiei babiloniene şi în mijlocul uitării manifestate de cei care pretindeau a fi poporul lui 
Dumnezeu, nu au uitat niciodată Ierusalimul. 

Daniel, în robia babiloniană, „de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi aducea mulţumiri 
Dumnezeului lui prin ferestrele camerei sale, larg deschise către Ierusalim.” Daniel 6:10. 

„Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În 
sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm harpele. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau un cântec; şi 
asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: ‚Cântaţi-ne una din cântările Sionului.’ Cât să mai 
cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, să mi se lipească limba de cerul 
gurii – dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele.” Psalmul 137:1-6. 

În timpul Babilonului din ultimele zile va fi la fel. Întotdeauna au existat câţiva credincioşi care 
au făcut din Ierusalim culmea bucuriei lor şi care, în mijlocul ceţii, fumului şi a atmosferei otrăvite 
a Babilonului decăzut, nu au pierdut din vedere Ierusalimul de sus, mama noastră, a tuturor. 

Şi atât în vechime cât şi în timpul din urmă, dacă toţi cei ce mărturiseau a fi poporul lui 
Dumnezeu şi Ierusalimul ar fi fost credincioşi în propria lor ţară aşa cum au fost aceşti câţiva într-o 
ţară străină, ei nu ar mai fi ajuns deloc în Babilon; iar Ierusalimul ar fi rămas pentru totdeauna la 
locul său, fiind slava lui Dumnezeu şi bucuria întregului pământ. 

Iar acum, în timpul pregătirii pentru părăsirea definitivă a Babilonului final, a venit timpul ca toţi 
cei care urmează să iasă din Babilon, să lase Ierusalimul să intre în mintea lor; şi acest lucru este 
atât de real şi complet, încât ei înşişi pot spune din toată inima: 

„Dacă te voi uita, O Ierusalim, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei. Să mi se lipească limba de 
cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine – dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei 
mele.” 

Ierusalimul de sus, care este liber şi care este mama tuturor copiilor credincioşi ai lui Dumnezeu 
– Ierusalimul acesta este şi a fost întotdeauna singurul Ierusalim adevărat. 

Aceasta este adevărata Cetate veşnică – „cetatea Dumnezeului celui viu”. Evrei 12:22. 
Aceasta este cetatea lui Avraam, „prietenul lui Dumnezeu” şi „tatăl tuturor celor care cred”, 

cetatea spre care privea, „care are temelii tari, al cărei Constructor şi Creator este Dumnezeu”. Evrei 
11:10. 

Aici se găseşte adevăratul munte Sion, unde Dumnezeu a uns pe Împăratul Lui, pe muntele 
Sfinţeniei Sale. Psalmul 2:6. 
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„Mare este Domnul şi lăudat de toţi, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Sfinţeniei Sale. 
Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului, în partea de nord, cetatea 
Marelui Împărat. Dumnezeu este cunoscut în palatele sale ca un turn de scăpare.” Psalmul 48:1-3. 

„Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, o, cetate a lui Dumnezeu.” Psalmul 87:3. Zidul 
ei „mare şi înalt” este din iaspis, „străveziu ca şi cristalul”. 

Temeliile ei sunt „împodobite cu pietre scumpe de tot felul”. 
Fiecare din porţile ei este dintr-un singur mărgăritar solid. 
Cetatea în sine, cu toate străzile ei, este „din aur curat, ca sticla transparentă”. 
Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se află în ea. 
Există un râu „limpede ca şi cristalul” care iese din tron şi „ale cărui izvoare înveselesc cetatea 

lui Dumnezeu”. Apocalipsa 22:1; Psalmul 46:4. 
Slava lui Dumnezeu luminează cetatea şi lumina ei este Mielul. Apocalipsa 21:11,23. 
„Popoarele celor care sunt mântuiţi vor umbla în lumina ei. Şi ei vor vedea faţa Lui şi Numele 

Lui va fi pe frunţile lor.” Apocalipsa 21:26; 22:4; Exodul 33:19; 34:5-7. 
„Acolo nu va mai fi noapte şi nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui; 

pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina şi vor împărăţi în vecii vecilor.” Apocalipsa 22:3-5. 
Acolo este adunarea îngerilor fără număr. 
Acolo se găseşte locul Adunării Generale a fiinţelor inteligente şi sfinte din întregul Univers, 

Biserica celor născuţi din nou, care sunt scrişi în Cer. 
Acolo este Dumnezeu, cel mai îndurător Judecător al tuturor. 
Acolo se găsesc spiritele oamenilor neprihăniţi făcute desăvârşite. 
Acolo se află Isus, Mijlocitorul Noului Legământ. 
Şi acolo este sângele stropirii care vorbeşte lucruri mai bune decât sângele lui Abel. 
Acolo se află legăturile cereşti şi relaţiile oferite şi acordate de Ierusalimul ceresc tuturor celor 

care, la chemarea Glasului din Cer, au ieşit din Babilon, mama desfrânatelor şi spurcăciunilor 
pământului. 

Acestea sunt câteva dintre lucrurile minunate care descriu cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul 
ceresc. 

Şi acesta este Ierusalimul care trebuie să pătrundă în mintea fiecăruia care va părăsi Babilonul şi 
îşi va scăpa sufletul de mânia Domnului, care va cuprinde dintr-o dată şi pentru veşnicie toate acele 
cetăţi care au întrecut măsura nelegiuirii. 

„Ieşiţi din mijlocul Babilonului… Gândiţi-vă la Domnul, lăsaţi ca Ierusalimul să intre în minţile 
voastre.” 

 
 

VII 
 
 

Babilonul ocupă unul dintre cele mai importante locuri în istoria Bibliei. Studiile acestei lucrări, 
„De la Babilon la noul Ierusalim” descoperă Babilonul din Biblie; ce este acesta şi de asemenea 
captivitatea şi eliberarea poporului lui Dumnezeu din Babilon în Noul Ierusalim. 

Aceste studii constituie o pregătire pentru următoarea lucrare din această serie, „Scopul mai 
înalt”, iar studiul de faţă este unul dintre cele mai importante studii existente, cu privire la 
activităţile ecumenice. Şi aceasta datorită studiului însuşi şi de asemenea datorită faptului că el 
include o parte din Scripturi care este foarte puţin studiată pentru că este „istorică”. Astfel că este 
bine să vă asiguraţi că reţineţi cele scrise în această lucrare, „De la Babilon la noul Ierusalim”, căci 
veţi avea nevoie de ele, iar înţelesul lor profund va fi descoperit în următoarea lucrare. 
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Ecumenism şi Eclesiologie Biblică 
Volumul 2 

 
 

Verbum Domini Manet in AEternum 
Cuvântul Domnului rămâne în veşnicie 

 
 

Scopul mai înalt 
 
 

Pentru chemarea din Babilonul din vechime exista un scop mai înalt decât acela de a fi afară din 
Babilon. Şi aşa este şi acum. 

Acest lucru a fost sugerat prin instrucţiunea de a „lăsa Ierusalimul să intre în mintea voastră”. 
A fi afară din Babilon era un lucru mare, şi este un lucru mare; însă a fi în planul lui Dumnezeu 

pentru Ierusalim, era atunci şi este şi acum un lucru cu mult mai mare decât acesta – chiar dacă este 
în esenţă premergător acestuia. 

Ierusalimul şi Templul lui Dumnezeu trebuia să fie reconstruite, iar închinarea adevărată la 
Dumnezeu trebuia reconsiderată în lume pentru binecuvântarea şi mântuirea popoarelor; iar aceasta 
presupune a proclama Ierusalimul, Templul şi închinarea adevărată, cerească şi spirituală. 

Şi aşa este şi acum, cu deosebirea că înseşi cele adevărate, cereşti, spirituale trebuie restaurate şi 
stabilite pentru totdeauna. Iar lecţiile istoriei celorlalte există pentru avertismentul şi instruirea 
noastră. De aceea, această direcţie de studiu pe care suntem pe cale de a o aborda este una dintre 
cele mai înalte şi adânci din întreaga Biblie. 

În această experienţă a celor din vechime, marea masă de oameni, chiar şi cei care au ieşit din 
Babilon şi au intrat în Ierusalim, nu au descoperit niciodată acest scop mai înalt în ceea ce au făcut. 
Şi aceasta pentru că nu au studiat Scripturile şi nu au ascultat nici de profeţii care erau în viaţă în 
zilele lor. 

Şi totuşi, prin faptul că ieşeau din Babilon şi intrau în Ierusalim, se împlineau Scripturile. 
Aceasta au văzut şi pentru aceasta au mulţumit, dar nu doreau să cunoască scopul mai înalt din toate 
acestea şi lucrurile spirituale mai adânci ale Scripturilor; însă erau dispuşi de a se lăsa purtaţi de 
valuri şi să rateze totul. 

Şi la fel se întâmplă şi acum. De aceea trebuie să studiem Scripturile în acest subiect. 
 
 

Întoarcerea 
 
 

Cei şaptezeci de ani de captivitate babiloniană s-au terminat în anul 536 î. Hr., primul an al 
domniei lui Cirus, regele Medo-Persiei. Cu o sută şaptezeci şi şase de ani înainte de aceasta, Isaia a 
scris cuvântul Domnului „către Cirus” care anunţa că îi va „elibera pe prizonierii Mei, nu pentru 
bani sau pentru răsplată”. Isaia 45:1-13. 

Iar acum, Cirus a devenit regele lumii. Acolo l-a întâlnit pe Daniel care i-a prezentat cuvântul 
Domnului care i-a fost scris pe nume cu o sută patruzeci de ani înainte de naşterea sa. Cirus a primit 
acest cuvânt ca pe cuvântul lui Dumnezeu pentru el, a crezut în Dumnezeu şi a emis decretul său 
după cum urmează: 

„Aşa vorbeşte Cirus, împăratul Persiei: ‚Domnul, Dumnezeul Cerurilor şi pământului mi-a dat 
toate împărăţiile pământului; şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. Cine 
dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el şi să se suie la Ierusalim, care este în 
Iuda şi să ridice casa Domnului, Dumnezeului lui Israel, (El este Dumnezeul), care este în 
Ierusalim. Şi pe oricine a rămas, în orice loc unde locuieşte temporar, oamenii din locul acela să-l 
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ajute cu argint, aur, bunuri şi vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este 
la Ierusalim.’” Ezra 1:2-4. 

Datorită acestui decret aproape cincizeci de mii de oameni au mers la ruinele Ierusalimului, 
aducând cu ei cinci mii patru sute din vasele de aur şi argint pe care Nebucadneţar le dusese în 
Babilon. Zorobabel era guvernator, iar Iosua, fiul lui Iosadac, era mare preot. 

În prima zi a lunii a şaptea a fost ridicat un altar şi a fost restaurată închinarea regulată; la 
aproximativ şase luni după aceea, a fost aşezată fundaţia templului. Ezra, capitolul 3. 
 
 

Opoziţia 
 
 

Însă Satan era împotriva acestei lucrări şi s-a hotărât s-o împiedice; prin urmare, imediat şi-a 
început campania de opoziţie. În ţara celor Zece Seminţii care au fost abandonate cu o sută optzeci 
şi şase de ani în urmă, locuiau acum urmaşii popoarelor păgâne care au fost aşezaţi în acele ţinuturi 
de către regii Asiriei. 

Aceste popoare, văzând un număr aşa de mare care era urmat de alţii ce aveau să vină pentru a 
reconstrui Ierusalimul, au pus la cale planul de a li se alătura pentru a face Ierusalimul o fortăreaţă 
puternică; şi când timpul le era propice, să se revolte şi să-şi înfiinţeze propria lor împărăţie care să 
cuprindă Palestina şi toate ţările de la nord-vestul Eufratului. 

Şi acum, când aceşti „adversari ai lui Iuda şi ai lui Beniamin au auzit cum copiii captivităţii au 
ridicat un templu Domnului, au venit la Zorobabel şi la conducătorul bătrânilor şi le-au spus: 
‚Lăsaţi-ne să construim împreună cu voi, căci şi noi Îl căutăm pe Dumnezeu asemenea vouă şi-I 
aducem sacrificii din timpul lui Esar-Hadon, regele Asiriei, care ne-a adus aici.’ Dar Zorobabel şi 
Iosua şi ceilalţi conducători ai bătrânilor lui Israel, le-au răspuns: ‚Voi n-aveţi nimic a face nu noi 
pentru a construi o casă Dumnezeului nostru; ci noi singuri vom construi Domnului Dumnezeului 
lui Israel, aşa cum ne-a poruncit împăratul Cirus, regele Persiei.’” Ezra 4:1-3. 

Apoi, aceşti duşmani, văzând că nu le reuşeşte această tactică politică, şi-au dat pe faţă 
adevăratul spirit şi „au slăbit mâinile poporului lui Iuda, i-au împiedicat în lucrarea de construcţie şi 
au angajat sfătuitori împotriva lor pentru a le zădărnici planul, în toate zilele lui Cirus, regele 
Persiei”. 

Aceşti sfătuitori angajaţi şi oficialii deţineau o mare putere de a împiedica lucrările de la 
Ierusalim. Căci fondurile erau oferite de trezoreria imperială, iar circularea banilor şi a materialelor 
trebuia să treacă pe la sfătuitorii şi oficialii capitalei. Şi printre aceştia se numărau chiar cei care 
erau mituiţi de aceşti adversari din Samaria, cei care puteau cu uşurinţă să reţină şi să amâne la 
nesfârşit orice cerere sau altă hârtie ori document care era în legătură cu Ierusalimul. 

Cât de puternică era această opoziţie la curtea şi cartierul general al regatului este reliefat în al 
zecelea capitol al cărţii lui Daniel. 
 
 

Apărarea 
 
 

Daniel era conducătorul împărăţiei. Daniel 6:2. Ocupând această poziţie, fiind pe deplin interesat 
de lucrarea de la Ierusalim şi fiind conştient de acest mare sistem diabolic al intrigii care fiinţa în 
chiar curtea din care făcea parte, el nu putea interveni. Iar împotriva acestui sistem el nu putea 
folosi mita, înşelăciunea, contra-intriga şi alte mijloace diabolice. Însă putea face altceva mai bun: 
putea apela la Dumnezeu. Şi a spus: „În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, … eu Daniel 
am plâns trei săptămâni întregi.” 

Când cele „trei săptămâni întregi s-au împlinit”, îngerul Domnului a venit la el şi i-a spus: „Nu te 
teme, Daniel, căci din prima zi în care ţi-ai pus inima să înţelegi şi să te cureţi înaintea Dumnezeului 
tău, cuvintele tale au fost ascultate şi eu am venit datorită cuvintelor tale. Căci regele împărăţiei 
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Persiei mi s-a împotrivit douăzeci şi una de zile.” 
Acest lucru arată că puterea şi lucrarea înşelătoare a sfătuitorilor mituiţi era atât de puternică, 

încât pentru interesele cauzei Sale şi ale lucrării sale din lume, Dumnezeu nu a îndrăznit să-l lase pe 
Cirus singur cu ei; iar Cirus era favorabil tuturor acestor interese! Iar când, în final, îngerul a trebuit 
să meargă pentru a oferi un răspuns cererii stăruitore a lui Daniel, un altul puternic, „Mihail, cel 
dintâi dintre prinţi” a trebuit să-l înlocuiască în timpul cât era plecat. Versetele 2, 12, 13, 20. 

Acest lucru ne oferă o idee despre cât de preocupaţi erau fraţii de la Ierusalim de construcţia lor 
şi de cât de împiedicaţi erau în scopul lor de către adversarii din Samaria prin intermediul 
sfătuitorilor si oficialilor pe care îi angajaseră la curtea lui Cirus. Iar această stare de lucruri a 
continuat pe tot parcursul zilelor lui Cirus – şase ani, până în 529 î. Hr.; şi în toate zilele 
succesorului său – şapte ani, până în 522, şi în toate zilele succesorului său – opt luni, până în 521; 
„chiar până în timpul domniei lui Darius, regele Persiei”. 

În zilele lui Cirus şi ale fiului său, adversarii nu au reuşit să stopeze lucrarea de construcţie de la 
Ierusalim. Dar în timpul lui Smerdis anti-persanul, ei au reuşit. I-au scris scrisoarea care este 
amintită în Ezra 4:11-16 şi au primit răspunsul oferit în versetele 17-22. Şi cu această autoritate în 
mâinile lor, s-au grăbit la Ierusalim „şi i-au determinat prin forţă şi putere să se oprească”. Şi astfel, 
lucrarea a fost stopată pentru puţin mai mult de un an, până în cel de-al doilea an al regelui Darius – 
520 î. Hr. 

În acel an, atât profetul Hagai cât şi profetul Zaharia au început să-i cheme pe oameni din nou 
pentru a construi templul. 

 
 

Cel nevăzut 
 
 

În cea de-a doua viziune a lui Zaharia au fost demascate secretul şi puterea misterioasă a acestei 
campanii a opoziţiei – „El mi l-a arătat pe Iosua, marele preot, stând înaintea îngerului Domnului, şi 
pe Satan stând la dreapta sa pentru a i se opune”. Zaharia 3:1. 

Aceasta este explicaţia: Satan era adevăratul oponent, principalul uneltitor şi cel care înşela în 
mod subtil folosindu-se de toţi. Acest lucru descoperă de asemenea faptul că exista un plan mai 
înalt şi un teren mai întins al operaţiilor decât cel al planurilor şi acţiunilor oamenilor împotriva 
oamenilor. Adevăratul teren al operaţiunilor era nevăzut. Adevăraţii rivali erau puterile şi agenţiile 
nevăzute. Principalii erau Dumnezeu şi Satan – Satan împotriva lui Dumnezeu; iar scopurile 
implicate, pro şi contra, erau scopurile acestora. 

De îndată ce lucrarea a reînceput, împotrivitorii au apărut cu opoziţia lor. Dar constructorii nu s-
au oprit, căci „ochiul lui Dumnezeu era deasupra bătrânilor evreilor, pentru a nu-i determina să se 
oprească, până când chestiunea a ajuns la Darius”. Ezra 5:3-5. 

Atunci împotrivitorii înşişi au adus chestiunea înaintea lui Darius, aşa cum este relatat în Ezra 
5:7-17. Iar acest lucru a determinat minunatul rezultat aşa cum este relatat în Ezra 6:1-13 – 
împotrivitorii au fost obligaţi să ajute „rapid” lucrarea împotriva căreia atât timp, cu atâta sârguinţă 
şi cu o atât de mare cheltuială au făcut tot ce le-a sta în putinţă pentru a o împiedica. 

„Şi au construit-o şi au finalizat-o.” „Şi această casă a fost finalizată în ziua a treia a lunii Adar, 
care era în al şaselea an al domniei regelui Darius.” Ezra 6:14-15. Şi a fost consacrată, iar întreaga 
închinare şi serviciul de la templu au fost restabilite în perioada Paştelui şi a sărbătorii pâinii 
nedospite din luna imediat următoare. 

Împotriva tuturor adversarilor pe care Satan i-a putut strânge şi împotriva întregii rezistenţe pe 
care a putut s-o impună, templul lui Dumnezeu a fost terminat, iar închinarea Sa a fost din nou pe 
deplin restabilită în locul Său ales şi pe calea hotărâtă de la Ierusalim. 

Dar Satan nu a renunţat. A eşuat în lucrarea de a împiedica reconstruirea templului lui 
Dumnezeu şi restabilirea modului de închinare stabilit de El în ordinea Sa, dar el dorea acum să facă 
fără efect toate acestea prin a împrăştia în întregul imperiu mondial al persanilor într-o singură zi, 
dintr-o singură lovitură, pe poporul lui Dumnezeu. Iar aceasta este istoria din cartea Esterei. De 
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aceea, din punct de vedere cronologic, locul cărţii Esterei este între cel de-al şaselea şi cel de-al 
şaptelea capitol al lui Ezra. 

Nu uitaţi că pe parcursul tuturor acestor evenimente, imperiul Persan era un imperiu mondial; o 
sută douăzeci şi şapte de provincii, din India până la Marea Adriatică şi de la Dunăre până în 
Etiopia, plus colonii precum Cartagina şi Cadiz. 

Ca persoană favorită a regelui a devenit un amalecit, Haman agaghitul. Amaleciţii erau veşnicii 
duşmani aroganţi ai lui Israel şi ai lui Dumnezeu (Exod 17:16), iar această duşmănie îndelungată era 
acum concentrată în Haman. 

Şi acum, prin Haman care poseda această putere, Satan şi-a pregătit lovitura de graţie. Se va 
folosi de puterea lui Haman pentru a satisface mânia lui Haman şi în acelaşi timp pentru a duce la 
îndeplinire voia lui Satan, prin a-i distruge într-o singură zi pe toţi evreii din acest vast imperiu. Iar 
această acţiune va anula întreg scopul şi întreaga lucrare de reconstruire a templului şi de restabilire 
a închinării stabilite de Dumnezeu în lume, pentru că atunci nici unul din poporul lui Dumnezeu nu 
va fi lăsat pentru a I se închina. 

Însă în tot acest plan şi această intenţie de a da lovitura de graţie, eşecul său a fost mai desăvârşit 
şi înfrângerea sa mai copleşitoare decât înainte. Vă rog să citiţi acum cartea Esterei. 

 
 

II 
 
 

Chiar când templul distrus de la Ierusalim era reconstruit de Iosua şi Zorobabel în 520 î. Hr., a 
fost descoperit scopul mai înalt al lui Dumnezeu cu templul şi reconstruirea sa. 

Căci îngerul Domnului i-a vorbit lui Iosua, marele preot, cuvântul lui Dumnezeu: „Iată, voi 
aduce pe Robul Meu, Odrasla.” Zaharia 3:8. 

Şi mai departe, profetului i s-a poruncit să-i spună lui Iosua despre „Odrasla”: „Aşa vorbeşte 
Domnul oştirilor, zicând: ‚Iată Omul al cărui nume este Odrasla; El va creşte din locul Său şi va 
construi Templul Domnului. Chiar El va construi templul Domnului şi va purta gloria; va sta şi va 
guverna pe Tronul Său şi va fi Preot pe Tronul Său şi sfatul de pace va fi între ei doi.’” Zaharia 
6:12-13. 

Acest „Om al cărui nume este Odrasla”, „Robul Meu Odrasla”, nu este altul decât Domnul Isus. 
Ieremia spune: „Iată vin zilele, spune Domnul, în care îi voi ridica lui David o Odraslă 

neprihănită; şi va domni ca Rege şi va prospera; (…) şi acesta este numele Său prin care va fi 
chemat: Domnul Neprihănirea Noastră.” Ieremia 23:5,6. 

Iar la circumcizia şi numirea lui Ioan Botezătorul în psalmul măririi înălţat de tatăl lui Ioan 
„umplut cu Duhul Sfânt şi profeţind”, a fost rostit acest cuvânt: 

„Şi tu, copilaşule, vei fi chemat profet al Celui Preaînalt; căci vei merge înaintea feţei Domnului 
pentru a pregăti calea Sa, pentru a oferi poporului Său cunoştinţa mântuirii prin iertarea păcatelor 
lor, prin mila delicată a Dumnezeului nostru, prin care Odrasla de sus ne-a vizitat.” Luca 1:76-78. 
 
 

Adevăratul Templu 
 
 

Astfel că „Odrasla” din profeţie este fără îndoială Hristos Isus Domnul. Şi există un Templu al 
cărui Constructor este El personal. Căci cuvântul este acesta: 

„El va construi Templul Domnului; chiar El va construi Templul Domnului.” 
Ce este atunci Templul Domnului, al cărui Constructor este Hristos „Odrasla”? Păstrând în minte 

cuvântul Domnului, „voi ridica lui David o Odraslă neprihănită”, luaţi în considerare următoarele. 
În Fapte 15, în cadrul întâlnirii care a avut loc pentru a discuta adevărul Evangheliei celei curate 

împotriva falsei Evanghelii – Fapte 15:1,5,7-9,11,24; Galateni 1:6-8; 2:1,5,14; 3:1 – Petru a spus: 
„‚Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între noi ca prin gura 
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mea Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a 
mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca şi nouă; n-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, 
curăţindu-le inimile prin credinţă. Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul 
ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca şi ei, 
suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.’ Atunci toată adunarea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi 
pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul 
Neamurilor.” 

După toate acestea a vorbit Iacov şi a spus că această predicare a Evangheliei tuturor oamenilor 
este o împlinire a profeţiilor: „Fraţilor, ascultaţi-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a 
aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor pentru Numele Său. Şi cu 
faptul acesta se potrivesc cuvintele profeţilor, după cum este scris: 

‚După aceea, Mă voi întoarce şi voi construi din nou tabernacolul lui David, care este prăbuşit; îi 
voi rezidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul şi 
toate Neamurile, spune Domnul care împlineşte toate aceste lucruri.’” Fapte 15:7-17. 

Această istorie ne spune că prin predicarea adevărului Evangheliei celei curate cu Duhul Sfânt 
trimis din cer, „Tabernacolul lui David” care se dărâmase, a fost reconstruit. 

Şi de vreme ce „lui David” urma Dumnezeu să ridice „Odrasla neprihănită” care va „construi 
Templul Domnului”, este suficient de clar că „Templul Domnului” care urma sa fie construit de 
către „Odrasla” profetizată şi „tabernacolul lui David” care a fost ridicat chiar de către „Odraslă” 
prin predicarea Evangheliei, sunt unul şi acelaşi lucru. 
 
 

Tabernacolul lui David 
 
 

Lucrul acesta este evident de asemenea şi datorită faptului că termenii „tabernacol”, „templu”, 
„sanctuar”, „casă”, „tabernacolul adunării”, „templul Domnului”, „casa Domnului” sunt folosite ca 
sinonime de-a lungul Scripturii; şi, începând cu tabernacolul sau sanctuarul din pustie, toate au fost 
concentrate în templul de la Ierusalim, templu care a fost reconstruit de către Iosua şi Zorobabel 
când a fost oferită descoperirea că Odrasla va „construi Templul Domnului”. 

Şi cu adevărat templul original din Ierusalim a fost mai mult tabernacolul lui David decât 
templul lui Solomon. David a fost primul care s-a gândit la el când „chivotul lui Dumnezeu încă 
sălăşluia după perdele”. 

Iar când David a fost informat de către Dumnezeu că nu poate construi casa, din acea zi până la 
sfârşitul vieţii sale nu a încetat să se gândească la ea, să pregătească materialele şi să strângă bani 
pentru construirea ei. 

Şi lui David, Dumnezeu prin Spiritul i-a oferit modelul desăvârşit – şi am putea spune, proiectul 
– întregului templu şi al fiecărui vas şi instrument care să fie folosit în el, chiar şi greutatea fiecăruia 
în parte. „Am pregătit pentru casa Domnului o sută de talanţi de aur şi o mie de mii de talanţi de 
argint; şi aramă şi fier fără măsură, pentru că este din belşug; şi am pregătit lemn şi piatră şi tu vei 
mai adăuga.” 1 Cronici 22:14. 

„Atunci David a dat fiului său Solomon modelul prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de 
sus, odăilor dinlăuntru şi al odăii pentru scaunul îndurării, planul a tot ce avea prin Spiritul cu 
privire la curţile casei Domnului, toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile casei lui Dumnezeu 
şi vistieriile sfântului locaş şi cu privire la cetele preoţilor şi Leviţilor, la tot ce privea slujba casei 
Domnului. I-a dat modelul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate 
uneltele fiecărei slujbe; şi modelul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele 
fiecărei slujbe; chiar şi greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui 
sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a 
candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor 
pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat 
modelul furculiţelor, lighenelor şi ceştilor de aur curat; modelul potirelor de aur, cu greutatea 
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fiecărui potir şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir. Şi modelul altarului tămâii în aur 
curăţit, cu greutatea lui; şi modelul carului heruvimilor de aur care îşi întind aripile şi acoperă 
chivotul legământului Domnului. 

‚Toate acestea’, a zis David, ‚toate lucrările modelului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, 
însemnându-le în scris cu mâna Lui.’” 1 Cronici 28:11-19. 

Astfel pregătirea tuturor lucrurilor în cel mai mic detaliu de către David a fost atât de desăvârşită 
încât tot ceea ce a avut Solomon de făcut a fost să urmeze instrucţiunile deja oferite în scris lui 
David pentru templu. 

Şi astfel, exceptând îmbinarea materialelor după cele prescrise, cu adevărat întreaga casă cu toate 
detaliile era „tabernacolul lui David” mai degrabă decât al lui Solomon. 
 
 

Cel adevărat 
 
 

Şi totuşi aceasta nu este totul; acesta era numai o reprezentare a ceea ce este pentru totdeauna 
adevăratul „tabernacol al lui David”. Prin urmare, când David şi-a exprimat prima dată gândul de a 
construi o casă pentru Domnul, iar Domnul l-a înştiinţat că el personal nu putea înălţa casa şi 
motivul, Domnul i-a spus atunci: 

„Domnul îţi spune că El îţi va face ţie o casă.” 
Iar David a răspuns: „Cine sunt eu, o Doamne Dumnezeule şi ce este casa mea, că Tu m-ai ţinut 

până acum? Şi totuşi, acesta a fost un lucru mic în ochii Tăi, o Dumnezeule; căci Tu ai vorbit chiar 
şi de casa robului Tău pentru un viitor îndepărtat şi ai văzut în mine tipul Omului pe care L-ai trimis 
din înalt.” – Traducerea „Young”. 

„De aceea, acum Doamne, cuvântul pe care l-ai spus despre robul Tău şi despre casa lui să fie 
întărit pentru totdeauna şi fă cum ai spus. Să fie întărit, ca numele Tău să fie mărit pentru totdeauna, 
spunând că Domnul oştirilor este Dumnezeul lui Israel, chiar un Dumnezeu pentru Israel; şi fă casa 
lui David servul Tău veşnică înaintea Ta. Căci Tu, o Doamne, Te-ai descoperit servului Tău 
spunând: ‚Îţi voi clădi o casă’; de aceea a găsit cu cale servul tău în inima lui să înalţe această 
rugăciune către Tine.” 2 Samuel 7 şi 1 Cronici 17. 

Acesta este adevăratul „tabernacol al lui David” – această casă pe care Dumnezeu o va ridica în 
onoarea lui David şi cu David ca „tip al Omului pe care Dumnezeu L-a trimis din înalt”, chiar 
„Omul al cărui nume este Odrasla” şi care va „construi Templul Domnului; chiar El va construi 
Templul Domnului şi El va purta slava, va sta şi va guverna pe Tronul (Tatălui) Său şi va fi un 
Preot pe Tronul (Tatălui) Său, iar consiliul Păcii va fi între ei doi.” Psalmul 110:1,4; Zaharia 
6:12,13. 

Acea „casă”, „Templu”, „Tabernacol”, „Sanctuar” invizibil este adevăratul „Tabernacol al lui 
David” pe care Hristos, Odrasla l-a ridicat pentru David şi care urma să fie „reconstruit” şi care, 
prin predicarea adevărului Evangheliei celei curate, El l-a „reconstruit” de fapt în zilele apostolilor. 
Acesta „s-a prăbuşit” şi a fost în „ruine” pentru că poporul căruia i-a fost predicat l-a uitat cu 
desăvârşire şi nu l-a înţeles nici chiar înainte de a-l uita. 

Şi este „prăbuşit” din nou şi este în „ruine” din nou pentru că a fost uitat din nou. Totuşi, acea 
Odraslă divină trăieşte pentru totdeauna; iar El va „construi din nou tabernacolul lui David care este 
prăbuşit” şi de data aceasta pentru a-l termina. Mulţumim Domnului! 
 
 

Ce este acesta 
 
 

Şi acum, ce este cu adevărat şi de fapt această casă invizibilă a lui Dumnezeu şi acest Tabernacol 
al lui David – acest Templu – pe care Hristos Odrasla trebuie să-l clădească şi pe care, prin 
Cuvântul Său şi prin lucrarea Sa a Evangheliei în Noul Testament, îl construia de fapt în zilele 
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apostolilor? Ce este acesta? 
La această întrebare, nimic în afară de Cuvântul simplu al lui Dumnezeu nu poate să răspundă. 

De aceea, vă rog să-l citiţi: 
„În toate lucrurile a trebuit să fie făcut asemenea fraţilor Săi, pentru a putea fi un Mare Preot 

milos şi credincios în lucrurile privitoare la Dumnezeu, pentru a face ispăşire pentru păcatele 
poporului… De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Marele 
Preot al mărturisirii noastre, Hristos Isus; care I-a fost credincios Celui care L-a rânduit, după cum 
şi Moise a fost credincios în toată casa Lui. Căci acest Om a fost socotit vrednic de slavă mai mare 
decât Moise, cu cât Cel care clădeşte casa are mai multă onoare decât casa însăşi… Iar Moise cu 
adevărat a fost credincios în toată casa Sa, ca servitor, ca mărturie a acelor lucruri care urmau a fi 
rostite; însă Hristos (a fost credincios) ca Fiu peste propria Sa casă, a cărui casă suntem noi, dacă 
ţinem cu tărie încrederea şi bucuria sau speranţa până la sfârşit.” Evrei 2:17; 3:1-6. 

„De El, apropiindu-vă, ca de o Piatră vie, lepădată, în adevăr, de oameni, dar aleasă de 
Dumnezeu şi preţioasă, voi înşivă ca nişte pietre vii sunteţi zidiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă, 
pentru a oferi jertfe spirituale, primite de Dumnezeu prin Isus Hristos.” 1 Petru 2:4, 5. 

„Îţi scriu aceste lucruri… ca să ştii cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care 
este Biserica Viului Dumnezeu.” 1 Timotei 3:14,15. 
 
 

Asemenea Templului 
 
 

„Aşadar nu mai sunteţi străini şi locuitori temporari, ci împreună cetăţeni cu sfinţii şi ai casei lui 
Dumnezeu; sunteţi zidiţi pe temelia apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind piatra 
unghiulară, în care întreaga clădire îmbinată împreună, creşte spre a fi un templu sfânt în Domnul.” 
Efeseni 2:19-21. 

„Vorbea despre Templul trupului Său.” Ioan 2:21. 
Şi „Trupul Său (spiritual) este Biserica.” Coloseni 1:24; Efeseni 1:23; 5:30,32; 1 Corinteni 

12:17,27. 
„Voi sunteţi clădirea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 3:9. 
Această „clădire creşte spre a fi un Templu sfânt în Domnul”. 
Iar El spune: „pe această stâncă”, „piatra unghiulară”, „Îmi voi zidi Biserica”. 
Hristos, „Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre” este Ziditorul casei lui Dumnezeu. 

Evrei 3:1,3. 
„A Cărui casă suntem noi.” Evrei 3:6. 
Şi „casa lui Dumnezeu este Biserica Viului Dumnezeu.” 1 Timotei 3:15. 
S-a afirmat deja, iar aceste citate confirmă, că termenii „casă”, „Templu”, „Sanctuar”, 

„Tabernacol” sunt cu toate folosite ca sinonime în cadrul Scripturii şi se centrează mereu pe templul 
de la Ierusalim şi pe însemnătatea sa. Aceasta despre cel vizibil, care a fost mereu o trimitere la cel 
invizibil. 

De aceea, în Cuvântul şi lucrarea Evangheliei lui Hristos, adevăratul Ziditor invizibil, termenii 
„casa lui Dumnezeu,” „Templul Domnului” „Sanctuarul lui Dumnezeu”, „adevăratul tabernacol”, 
„tabernacolul lui David” sunt cu toate sinonime şi se centrează în Templul Domnului, casa lui 
Dumnezeu, a cărui Ziditor este Hristos Odrasla şi despre care El spune că este Biserica pe care El o 
clădeşte şi care se centrează în „Ierusalimul care este sus” şi care finalmente se centrează în 
„Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic şi Mielul care sunt Templul acelui Ierusalim ceresc”. 
Apocalipsa 21:22. 

Şi astfel nu poate fi niciodată contrazis faptul că Templul Domnului şi Tabernacolul lui David pe 
care Hristos Odrasla îl zideşte, este acea „Mare Adunare” adevărată, invizibilă şi cerească sau 
adunarea universală – „Biserica Viului Dumnezeu”. Psalmul 22:22; Evrei 2:10. 

Aceasta nu înseamnă că această Biserică – Biserica pe care o zideşte Hristos – este tot ceea ce 
reprezintă Templul ceresc sau „sanctuarul sau adevăratul tabernacol pe care Domnul şi nu omul l-a 
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ridicat”. 
Însă este adevărat dincolo de orice îndoială faptul că – în timp ce nu reprezintă tot templul 

ceresc, este cu siguranţă pe deplin aceasta. 
 
 

III 
 
 

În studiul nostru despre reconstruirea templului de la Ierusalim care era în ruine am descoperit 
cum Satan era mereu prezent pentru a se opune realizării întregului plan, pentru a împiedica 
atingerea fiecărei ţinte şi pentru a descuraja fiecare efort. Ezra 4-6; Zaharia 3:1. 

Şi atunci când, împotriva tuturor acestor piedici templul a fost terminat, am văzut cum acelaşi 
împotrivitor a angajat întreaga putere a lumii pentru a spulbera într-o singură zi întregul popor al lui 
Dumnezeu din întreaga lume, astfel încât să nu mai existe închinători, iar zidirea templului să fi fost 
în van. Estera 3. 

Am mai văzut de asemenea cum, în chiar perioada zidirii templului, poporul a fost chemat să 
„privească la Omul al cărui nume este Odrasla; şi El va creşte din locul Său, El va construi Templul 
Domnului şi El va purta gloria; va sta şi va guverna pe tronul Său (al lui Dumnezeu) şi va fi Preot 
pe tronul Său (al lui Dumnezeu) şi sfatul de pace va fi între ei doi.’” Zaharia 6:12-13. 

Astfel este clar faptul că tot ceea ce a fost înregistrat despre reconstruirea templului şi despre 
rezistenţa pe care Satan a opus-o, reprezintă o profeţie despre reconstruirea adevăratului Templu de 
către Odrasla care este Hristosul. Luca 1:78. 

Am văzut că acest Templu, acest „tabernacol al lui David”, pe care Odrasla îl va ridica şi pe care 
Dumnezeu îl va „ridica pentru David” (Ieremia 23:5,6), este „casa lui Dumnezeu care este Biserica 
Viului Dumnezeu”. Efeseni 2:19-21; Evrei 3:1-6; Fapte 15:7-17. 

La împlinirea vremii, Hristos – Odrasla – a venit, Ziditorul Templului Domnului, Restauratorul 
„tabernacolului lui David”. 

Ca întotdeauna, Satan a stat la dreapta Sa pentru a I se opune. Şi de data aceasta, rezistenţa sa a 
fost mai disperată ca niciodată, pentru că disputa era mai apropiată. 

El a venit pe faţă atunci când Satan s-a gândit să-L înghită imediat după ce S-a născut; şi chiar 
înainte de a fi fost născut, Satan era pregătit să-L înghită de îndată ce se năştea. Apocalipsa 12:4,9; 
Matei 2:13-16. 

Când Hristos S-a arătat deschis ca fiind Cel care trebuia să vină, Satan şi-a adunat toate forţele 
pentru a-I împiedica planurile; şi nu s-a odihnit până când nu L-a omorât. Ioan 1:26-34; Luca 4:1-
13; Matei 27:40-50. 

Dar şi aici Satan a dat greş, căci Dumnezeu L-a înviat din moarte şi L-a aşezat la dreapta Sa pe 
propriul Său tron; acolo, pentru a fi Ziditorul Templului până la desăvârşirea acestuia. Evrei 2:14; 
Apocalipsa 12:5; Marcu 16:19; Zaharia 6:12,13. 

Atunci când, cu ocazia zilei Cincizecimii, Odrasla a început că „rezidească tabernacolul lui 
David”, Satan şi-a reînnoit toate puterile pentru a-L împiedica în această lucrare; s-a gândit să 
dărâme clădirea însăşi şi să împrăştie toate materialele. Apocalipsa 12:13; Fapte 4:5,6,21,25,26; 
5:21,40; 6:9-13; 7:57-60; 8:1-3. 

Însă toate acestea nu au folosit la nimic; căci cu cât materialele erau mai împrăştiate, cu atât 
clădirea se ridica şi cu atât Templul creştea. Fapte 8:4. Aceasta l-a făcut pe împotrivitor să fie mai 
disperat, şi-a adunat mai multă putere şi şi-a sporit eforturile până când s-a ridicat un val perfect al 
ingeniozităţii satanice pentru a înghiţi şi distruge pentru totdeauna întreaga zidire şi fiecare vestigiu 
al Templului. Apocalipsa 12:15; Matei 24:21,22. 

Însă mai bine de o mie două sute de ani toate acestea au eşuat. Iar acum vine la sfârşitul timpului 
său şi trebuie să depună ultimul său efort. Mânia sa este mai mare ca niciodată şi îşi adună „toată 
puterea” de care dispune şi o exercită la maximum pe fiecare cale cu putinţă. Apocalipsa 12:17; 2 
Tesaloniceni 2:9,10; Matei 24:24; Marcu 13:22. 

Şi observaţi că toate acţiunile sale sunt îndreptate în primul rând împotriva Templului şi a zidirii 
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lui, împotriva Ziditorului, şi numai în mod întâmplător asupra creştinilor ca atare. 
Dar în toate acestea, scopul său eşuează. În ciuda a tot ceea ce a făcut timp de veacuri, procesul 

de zidire a templului a înaintat; iar acum, în ciuda a tot ceea ce face cu mai mare putere şi a ceea ce 
va face cu mai mare putere, zidirea templului va continua până la desăvârşirea lui. Mulţumim 
Domnului! Căci îngerul a declarat sub jurământ că „în zilele glasului îngerului al şaptelea, când va 
începe să strige, taina lui Dumnezeu va fi încheiată, aşa cum le-a spus slujitorilor Săi, profeţii”. 
Apocalipsa 10:5-7; Romani 9:28. 

Şi când va fi terminată, Satan va aduna din nou toată puterea împărăţiei lui, mai mare ca înainte, 
pentru a da lovitura de graţie, din nou pentru a nimici într-o anumită zi pe toţi închinătorii lui 
Dumnezeu din lume. Apocalipsa 17:8-14; 13:3,4,11-17; 11:7-12. 

Însă chiar şi acestea vor eşua asemenea tuturor celorlalte eforturi şi rezistenţe pe care le-a opus 
pe tot parcursul înfruntării. Binecuvântata lucrare a Odraslei, acel Ziditor Divin al Templului, 
continuă până la desăvârşirea sa şi către glorioasa sa prezentare – prezentarea sa înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea Lui Însuşi în Adunarea Universală şi Biserica celor întâi născuţi, ca gloriosul 
gând desăvârşit al lui Dumnezeu în „scopul veşnic pe care şi l-a propus în Hristos Isus Domnul 
nostru”, „de a aduna împreună în Unul toate lucrurile, în Hristos, atât cele din cer cât şi cele de pe 
pământ – chiar în El”. Efeseni 3:9-11; 1:10. 

Şi astfel este scris: „Şi am văzut ca şi cum era o mare de sticlă amestecată cu foc,şi pe cei care au 
obţinut victoria asupra fiarei şi asupra chipului ei şi asupra semnului ei şi asupra numărului numelui 
ei, cum stăteau pe marea de sticlă având harpele lui Dumnezeu”. „Şi am auzit ca o voce de mari 
mulţimi, ca o voce a multor ape şi ca o voce a unor tunete puternice strigând ‚Aleluia! Căci Domnul 
Dumnezeu Atotputernic domneşte. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, căci vine 
nunta Mielului iar soţia Lui este pregătită. Şi ei i s-a dat să se îmbrace în in subţire, curat, alb şi 
strălucitor, căci inul subţire reprezintă neprihănirea sfinţilor.’” Apocalipsa 14:2; 19:6-8. 

„Atât de mult a iubit Hristos Biserica încât S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească şi s-o 
cureţe cu apă prin Cuvânt, pentru ca să-Şi poată prezenta o Biserică slăvită, neavând nici o pată sau 
zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci pentru a fi sfântă şi fără cusur.” Efeseni 5:25-27. 

În acea zi măreaţă şi în cadrul acelui eveniment măreţ al glorioasei prezentări, este găsită 
„bucuria care I-a fost pusă înainte” în toată plinătatea ei divină şi infinită. Şi în expresia acelei 
plinătăţi a bucuriei, ţâşneşte mult aşteptata cântare – „În mijlocul Bisericii Îţi voi cânta o cântare de 
laudă.” Psalmul 22:22; Evrei 2:12. 

„Şi pe fiecare creatură care este în cer şi pe pământ şi sub pământ şi cele din mare şi toate din 
ele, le-am auzit spunând: ‚Binecuvântarea, slava, gloria şi puterea să fie ale Celui ce stă pe tron şi 
ale Mielului în veci de veci.’” Apocalipsa 5:13. 

Şi „Domnul Dumnezeul tău este mare, El va mântui, El se va bucura de tine cu bucurie, se va 
odihni în dragostea Sa, se va bucura de tine cântând.” Ţefania 3:17. 

Templul lui Dumnezeu este terminat. 
Tabernacolul lui David este o realitate. 
Biserica Viului Dumnezeu este ea însăşi. 
Universul cântă. 
Timpul a încetat să mai existe. 
Rămâne numai eternitatea şi aceasta numai în plinătatea bucuriei DOMNULUI. 
„Şi nu va mai exista blestem, ci tronul lui Dumnezeu iar Mielul va fi în el; iar slujitorii Săi Îl vor 

sluji. Şi ei Îi vor vedea faţa, iar numele Său va fi pe frunţile lor. 
Şi acolo nu va mai fi noapte; iar ei nu au nevoie de lumânare; nici de lumina soarelui; căci 

Domnul Dumnezeu le dă Lumina; şi vor domni în veci de veci.” Apocalipsa 22:3-5. 
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IV 
 
 

În istoria restaurării Ierusalimului din cărţile lui Ezra şi Neemia există o altă profeţie 
remarcabilă. 

Acea restaurare, în scopul Domnului, include reconstruirea zidurilor cetăţii, ca şi a templului 
însuşi. Căci cuvântul îngerului Gabriel către Daniel a fost: „strada va fi reconstruită şi zidul, chiar în 
vremuri de restrişte”. Daniel 9:25. 

Aşa cum am afirmat anterior, templul a fost reconstruit şi terminat de la început până la sfârşit în 
vremuri tulburi; şi nu a fost diferit nici în perioada reconstruirii străzii şi a zidului. Pe tot parcursul 
acestei perioade a fost întâmpinată opoziţie din partea sursei originale, Satan, prin intermediul 
duşmanilor făţişi şi al pretinşilor prieteni, prin conspiraţia „fraţilor” trădători împreună cu duşmanii 
păgâni şi prin intermediul oricăror viclenii şi mijloace mârşave pe care o astfel de asociere le putea 
plănui. 
 
 

Căderea 
 
 

După construirea templului, în mijlocul poporului a început să se manifeste o scădere generală a 
zelului şi a devoţiunii care a rezultat cu adevărat într-o cădere diferită. Aceasta a fost atât de 
persistentă încât nu este prea mult a spune că dacă nu ar fi venit alţii din Babilon, întreaga lucrare ar 
fi slăbit până la năruire. 

Din timpul primei ieşiri din Babilon sub Zorobabel şi Iosua fiul lui Iosadac până la terminarea 
templului s-au scurs douăzeci de ani. De la terminarea zidirii templului până la a doua ieşire sub 
Ezra au trecut cincizeci şi nouă de ani. Şi de la a doua ieşire sub Ezra până la venirea lui Neemia la 
Ierusalim au trecut doisprezece ani. 

Când a venit Ezra, el a aflat că în popor era o asemenea decădere încât ei se amestecaseră cu 
naţiunile idolatre care-i înconjurau şi chiar cu acei care au fost de la bun început împotrivitorii a tot 
ceea ce ei trebuia să facă acolo. „Le-au luat fiicele şi fiii pentru sine, astfel încât sămânţa sfântă s-a 
amestecat cu popoarele din acele ţinuturi. Da, mâna prinţilor şi a conducătorilor a comis acest 
păcat.” Chiar şi fiii lui Iosua fiul lui Iosadac, marele preot, au făcut lucrul acesta. 

Ezra a adus la îndeplinire o reformă strictă şi o depărtare de acest păcat. Însă vreme de 
doisprezece ani de atunci, până a venit Neemia, păcatul a fost repetat. 
 
 

Opoziţia 
 
 

Curând după ce Neemia a ajuns la Ierusalim, conducătorii păgânilor care ocupaseră ţinutul 
Samariei s-au mobilizat pentru a forma aceeaşi opoziţie. „Când Sanbalat horonitul şi Tobia 
slujitorul amonit au auzit, s-au supărat foarte tare că a venit un om să caute binele copiilor lui 
Israel.” Neemia 2:10. 

A patra zi după sosirea sa, Neemia a convocat preoţii, nobilii şi conducătorii evreilor şi au 
început construirea zidului. Iar Satan nu era mai puţin viu sau mai puţin sârguicios decât înainte în 
această opoziţie; şi ca mai înainte, instrumentele sale erau pregătite pentru a le manipula. „Atunci 
când Sanbalat horonitul şi Tobia slujitorul amonit şi Gheşem arabul au auzit, au râs de noi şi ne-au 
dispreţuit şi au zis: ‚Ce este lucrul acesta pe care-l faceţi? Vă veţi ridica împotriva regelui?’ Atunci 
le-am răspuns şi le-am zis: ‚Dumnezeul cerului ne va ajuta; de aceea noi, servii Săi, ne vom ridica şi 
vom construi; însă voi nu aveţi nici o parte, nici un drept, nici o amintire în Ierusalim.’” Neemia 
2:19,20. 

Lucrătorii erau astfel aşezaţi încât întregul zid era acoperit, iar ridicarea lui s-a făcut dintr-o dată. 
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Astfel lucrarea a înaintat cu rapiditate. „Şi s-a întâmplat că atunci când Sanbalat a auzit că noi 
construim zidul, s-a mâniat şi s-a aprins foarte tare şi i-a batjocorit pe Iudei. Şi a vorbit înaintea 
fraţilor săi şi a armatei din Samaria, zicând: ‚Ce fac aceşti iudei neputincioşi? Se vor întări ei? Vor 
aduce ei jertfe? Vor termina ei într-o zi? Vor face ei să învie pietrele din grămezi de moloz şi încă 
arse?’ Şi Tobia amonitul era lângă el şi a zis: ‚Dacă o vulpe s-ar sui pe ceea ce clădesc ei ar dărâma 
zidul lor de piatră.’” Neemia 4:1-3. 

Zidul a fost curând pe jumătate gata. Şi „s-a întâmplat că atunci când Sanbalat, Tobia, arabii, 
amoniţii şi asdodiţii au auzit că zidurile Ierusalimului erau ridicate şi că spărturile începeau să se 
astupe, s-au mâniat foarte tare şi au plănuit împreună să lupte împotriva Ierusalimului şi să-l strice. 
Totuşi noi ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus o strajă împotriva lor zi şi noapte.” Neemia 
4:7-9. 

„Şi vrăjmaşii noştri ziceau: ‚Nu vor şti şi nu vor vedea până vom ajunge în mijlocul lor şi îi vom 
ucide şi vom face ca lucrarea să înceteze.’ Şi s-a întâmplat că iudeii care locuiau lângă ei, au venit şi 
ne-au spus de zece ori: ‚Când vă veţi întoarce înspre noi, în toate locurile vor sări peste voi.” 
Neemia 4:11,12. 

De la data aceea pericolul era atât de iminent încât tot poporul era înarmat şi veghea cu atenţie. 
„Cei ce zideau zidul şi cei ce duceau poverile împreună cu cei care încărcau, toţi cu o mână lucrau, 
iar cu alta ţineau arma. Căci muncitorii, fiecare îşi avea sabia încinsă la mijloc şi aşa lucra. Cel ce 
suna din trâmbiţă stătea lângă mine.” Neemia 4:17,18. 

Cât despre garda personală a lui Neemia, în timp ce jumătate dintre ei „lucra, cealaltă jumătate 
ţinea ambele suliţe”. „Aşa am lucrat; şi jumătate dintre ei ţinea suliţa de dimineaţă până seara… Şi 
nici eu, nici fraţii mei, nici servitorii mei, nici cei din garda mea, nici unul dintre noi nu ne-am 
dezbrăcat; fiecare îşi avea arma când mergea la apă” şi asta vreme de cincizeci şi două de zile, până 
când zidul a fost terminat. 
 
 

Cea mai mare opoziţie 
 
 

În toată această perioadă, cu toată opoziţia şi pericolul din partea păgânilor, exista o mulţime de 
evrei care conspirau neîncetat împreună cu aceşti păgâni în duşmănia şi opoziţia lor împotriva lui 
Neemia şi a lucrării în care el era angajat. Unii dintre ei întreţineau corespondenţă secretă cu 
duşmanii; alţii erau sfătuitori perfizi ai lui Neemia; alţii erau pretinşi profeţi mituiţi de către 
Sanbalat şi Tobia pentru a „profeţi” lui Neemia după placul lor. 

„În vremea aceea nobilii lui Iuda trimiteau multe scrisori lui Tobia şi primeau şi ei scrisori de la 
el. Căci mulţi din Iuda erau legaţi cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Şecania fiul lui 
Arah; şi fiul său Iohanan luase pe fata lui Meşulam fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în 
faţa mea şi-i spuneau cuvintele mele. Şi Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoşeze.” Neemia 6:17-
19. 

Şi chiar Eliaşib, marele preot era într-o atât de strânsă alianţă cu Tobia amonitul, încât i-a 
îngăduit să locuiască în camerele templului şi l-a numit în taină pe Tobia rezident, iar unul dintre 
nepoţii acestui „Eliaşib marele preot, era ginerele lui Sanbalat horonitul”. Neemia 13:4,5,28. 

Cu siguranţă, cuvântul îngerului către Daniel era pe deplin împlinit – şi anume că „strada şi zidul 
vor fi reconstruite în vremuri de restrişte”. Şi totuşi, în ciuda întregii opoziţii, lucrarea a fost 
terminată cu succes. „Şi s-a întâmplat că, atunci când toţi duşmanii noştri au auzit despre aceasta şi 
când toţi păgânii care erau împotriva noastră au văzut aceste lucruri, au fost descurajaţi; şi au 
recunoscut că această lucrare a fost adusă la îndeplinire de Dumnezeul nostru.” 
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Templul fals 
 
 

De îndată ce zidul a fost gata, Neemia a preluat sarcina de îndreptare a comportamentului 
preoţilor, nobililor şi poporului. În multe aspecte, legile – atât cele morale, cât şi cele ceremoniale – 
erau neglijate. Evreii alături de păgâni profanau Sabatul; şi mai exista de asemenea şi cealaltă 
profanare a alianţei prin căsătorii cu păgânii care le erau duşmani pe faţă. 

Asemenea lui Ezra, Neemia a iniţiat îndreptarea acestor căsătorii şi legături amestecate cu 
păgânii în general şi cu păgânii duşmani în special, Sanbalat horonitul şi Tobia amonitul. 

„În acele zile am văzut de asemenea evrei căsătoriţi cu soţiile lui Aşdod, ale lui Amon şi ale lui 
Moal. Iar copiii lor vorbeau jumătate în limba lui Aşdod şi nu puteau vorbi în limba evreilor; ci 
numai în limba poporului din care făceau parte.”„Şi am înţeles răul pe care-l făcuse Eliaşib, 
pregătind o cămară pentru Tobia, în curţile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău; de aceea am 
aruncat afară din cameră toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se cureţe camera şi am pus 
iarăşi uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare şi tămâia.” 

Însă nepotul lui Eliaşib, marele preot, care era ginerele lui Sanbalat horonitul, nu s-a putut 
despărţi de soţia sa păgână şi de legătura sa păgână; şi astfel, Neemia a spus: „De aceea l-am 
alungat dinaintea mea. Adu-ţi aminte de ei, o Dumnezeul meu, căci au spurcat preoţia şi legământul 
încheiat de preoţi şi Leviţi. I-am curăţit de orice străin.” Neemia 13:7-9,23,24,28-30. 

Sanbalat honoritul, avându-l acum de partea lui pe acest apostat dintre evrei, şi chiar întreaga 
familie a preotului, a plănuit să ridice un alt templu şi să înfiinţeze în Samaria o închinare care să 
rivalizeze cu cel din Ierusalim. Şi a mers personal la regele Persiei şi a obţinut de la el permisia 
împărătească de a construi templul său şi de a instaura falsa închinare, pretinse a fi cele adevărate. 

Astfel a luat fiinţă templul şi închinarea din Samaria; „voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi”, în 
contrast cu adevărul, „noi ştim la ce ne închinăm; căci mântuirea vine de la evrei”. Ioan 4:22. În 
acelaşi timp spulberă însă rivalitatea dintre cele două temple prin afirmaţia Sa care conţine un 
adevăr infinit: „Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele 
acesta, nici în Ierusalim. Ci vine ceasul şi acum a şi venit când închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în spirit şi în adevăr. Căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este Spirit; şi cine se 
închină Lui, trebuie să I se închine în spirit şi în adevăr.” Ioan 4:21,23,24. 
 
 

În timpurile creştine 
 
 

Şi când a venit „Odrasla”, Ziditorul adevăratului „templu al Domnului”, aceeaşi satanică opoziţie 
a continuat cu sârguinţă şi cu o şi mai mare disperare, întrucât acest templu însemna mult mai mult. 
Şi, ca în capitolul anterior, descoperim că el continuă această disperată opoziţie până la sfârşitul 
lumii. Şi din nou, prin intermediul falsei evanghelii şi a falsului templu şi a falsei închinări, această 
duşmănie şi opoziţie satanică a devenit cea mai eficientă. 

În capitolul II din această serie de studii, Scripturile au arătat în mod clar faptul că „templul 
Domnului”, „tabernacolul lui David”, „casa lui Dumnezeu” a cărei Ziditor este Hristos „Odrasla” 
este Biserica viului Dumnezeu; şi că acest „templu al Domnului” şi „tabernacol al lui David” este 
zidit de El prin intermediul adevăratei Evanghelii „cu Duhul Sfânt trimis din Cer”. 

La Cincizecime şi la evenimentul darului Spiritului Sfânt, lucrarea de zidire a acestui Templu a 
fost începută de către „Odrasla”, adevăratul şi divinul Ziditor. Şi lucrarea de construcţie a acestui 
Templu a început astfel cu putere şi a continuat cu putere pentru o perioadă; şi atunci „taina 
fărădelegii”, prin intermediul falsei evanghelii, al unui fals şi rival templu şi al unei false închinări, 
a început să lucreze pentru a înlocui taina lui Dumnezeu din adevărata Evanghelie şi astfel să 
împiedice construirea Templului şi a zidurilor slăvitului Ierusalim care este sus, liber şi mama 
noastră a tuturor. 

Din Ierusalim au fost împrăştiaţi pretutindeni „toţi” creştinii care erau plini de spirit, cu excepţia 
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apostolilor; iar aceştia au „mers pretutindeni predicând cuvântul” adevăratei Evanghelii. În locul 
celor noi veniţi din Ierusalim au venit mulţi formalişti şi tradiţionalişti, farisei, care au subordonat 
creştinismul fariseismului. Acestea erau instrumente bune pentru a fi folosite de Satan în opoziţia sa 
faţă de Ziditor şi faţă de lucrarea Sa de zidire a noului şi adevăratului Templu; căci prin intermediul 
falsei evanghelii, ei au corupt sufletele. 
 
 

Falşii evanghelişti 
 
 

Unii dintre aceştia au plecat din biserica din Ierusalim la Antiohia şi au predicat creştinilor de 
acolo faptul că „dacă nu vă veţi tăia împrejur după legea lui Moise, nu veţi fi mântuiţi”. Au spus 
aceasta oamenilor care erau deja mântuiţi, mântuiţi prin credinţa lui Hristos Mântuitorul. 

Pavel şi Barnaba erau în Antiohia predicând Evanghelia. Ei au înfruntat imediat această falsă 
evanghelie potrivit căreia cei care sunt mântuiţi trebuie să „fie tăiaţi împrejur şi să ţină legea” – 
trebuie să facă ceva – pentru a fi mântuiţi! 

Şi au fost „discuţii aprinse şi dispute cu ei”. Şi în momentul în care nu au mai putut susţine 
evanghelia cea falsă împotriva adevăratei Evanghelii predicate de Pavel şi Barnaba, au făcut apel la 
autoritate şi au susţinut că ceea ce predică ei era susţinut de apostolii şi de biserica din Ierusalim de 
unde ei au venit cu confirmarea, dacă nu cu însărcinarea acestor apostoli şi acestei biserici. 

Şi când s-au întors de la valoarea şi puterea a ceea ce predicau la autoritatea bisericii, aceasta i-a 
aşezat pe apostoli şi biserica de la Ierusalim în locul lor în cadrul chestiunii dezbătute. De aceea, 
„Pavel şi Barnaba şi alţii dintre ei (Tit) au fost nevoiţi să meargă în Ierusalim, la apostoli şi la 
bătrâni pentru această chestiune”. 
 
 

Întâlnirile de la Ierusalim 
 
 

Când aceştia au ajuns la Ierusalim, „au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de bătrâni”; şi au 
povestit toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu împreună cu ei. Însă s-a ridicat o anumită sectă 
a fariseilor care erau credincioşi şi au spus că „era nevoie să se taie împrejur şi să poruncească să 
ţină legea lui Moise”. 

Apoi s-a consumat a doua întâlnire în cadrul căreia „apostolii şi bătrânii împreună cu întreaga 
biserică” s-au întâlnit „pentru a discuta această chestiune”. După ce au „discutat îndelung”, Petru s-
a ridicat şi a spus: „‚Bărbaţi şi fraţi, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere 
între noi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. Şi Dumnezeu, care 
cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca şi nouă; şi n-a făcut nici o 
deosebire între noi şi ei, curăţându-le inimile prin credinţă. Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi 
puneţi pe grumazul ucenicilor un jug, pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? Ci 
credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus Hristos.’ 

Atunci toată mulţimea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel care au istorisit toate semnele 
şi minunile, pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. 

Când au încetat ei de vorbit, Iacov a răspuns, spunând: ‚Bărbaţi şi fraţi, ascultaţi-mă; Simon a 
spus cum mai întâi Dumnezeu a vizitat neamurile ca să aleagă dintre ei un popor pentru numele 
Său. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeţilor, după cum este scris: ‚După aceea, Mă voi 
întoarce şi voi zidi din nou tabernacolul lui David care este prăbuşit; şi îi voi rezidi dărâmăturile, şi-
l voi înălţa: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate neamurile peste care este 
chemat Numele Meu, zice Domnul, care face toate aceste lucruri. Lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute 
toate lucrările Sale de la începutul lumii.’ 

Atunci apostolii şi bătrânii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi 
să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba... Şi au scris scrisori prin ei: ‚Apostolii, 
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bătrânii şi fraţii trimit salutări fraţilor dintre neamuri din Antiohia, Siria şi Cilicia; căci am auzit că 
unii, plecaţi dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-
au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi legea.” 
 
 

Opoziţia reînnoită 
 
 

Aceasta a împiedicat pentru moment falsa evanghelie, dar nu pentru mult timp. Curând, ei şi-au 
unit încrederea lor bolnavă şi curajul lor rău şi au reînceput şi mai hotărât campania lor de opoziţie. 
L-au persecutat pe Pavel pretutindeni şi prin orice mijloc posibil. Au insistat asupra afirmaţiei că 
Pavel nu era deloc un apostol, că nu L-a văzut pe Hristos, că era numai un producător de corturi, 
făcând acest comerţ pentru a se întreţine, că avea evanghelia lui numai de la oameni şi că a fost 
trimis de oameni şi că predica numai pentru a place oamenilor. 

În această campanie generală, ei au ajuns în Galaţia, unde şi-au expus cu dibăcie opoziţia lor 
pentru a-i înşela şi încurca – „fermeca” – de la Hristos la falsa lor evanghelie pe creştinii galateni. 

Aceasta a făcut ca Pavel să scrie o scrisoare galatenilor; această scrisoare, mai mult decât oricare 
altă parte a Scripturii, descoperă secretul şi principiul întregii chestiuni. 

„Pavel, un apostol, nu de la oameni şi nici prin om, ci prin Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl, care 
L-a ridicat din morţi… către bisericile din Galaţia… Mă mir că sunteţi atât de repede întorşi de la 
Cel care v-a chemat în harul lui Hristos, la o altă evanghelie; nu este o alta, dar sunt unii care vă 
necăjesc şi care vă strică Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau vreun înger din cer v-ar 
predica o altă evanghelie diferită de cea pe care aţi primit-o, să fie blestemat. Îi mulţumesc eu acum 
pe oameni sau pe Dumnezeu? Sau caut eu să-i mulţumesc pe oameni? Căci dacă i-aşi mulţumi pe 
oameni, nu aş mai fi servul lui Hristos. Dar vă fac cunoscut fraţilor că Evanghelia care a fost 
predicată de mine nu este de la oameni. Căci nu am primit-o de la vreun om, nici n-am învăţat-o, ci 
prin descoperirea lui Isus Hristos.” 

El însuşi a fost un tradiţionalist, chiar unul neîntrecut: „căci aţi auzit de purtarea mea din trecut 
în religia evreilor, că persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o devastam; şi înaintam în 
religia evreilor mai mult decât cei de vârstă cu mine din naţiunea mea, fiind peste măsură de zelos 
pentru tradiţiile părinţilor mei. 

Dar când Dumnezeu a dorit… să-L descopere pe Fiul Său în mine pentru a-L predica printre 
păgâni, nu m-am sfătuit cu carnea şi cu sângele, nici nu m-am dus la Ierusalim la cei care erau 
apostoli înaintea mea, ci am mers în Arabia şi am revenit în Damasc. Apoi, după trei ani am mers la 
Ierusalim pentru a-l întâlni pe Petru şi am stat cu el cincisprezece zile. Dar pe ceilalţi apostoli nu i-
am văzut, în afară de Iacov, fratele Domnului. (…) 

Apoi, după paisprezece ani, am mers din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba şi l-am luat cu 
mine şi pe Tit (aceasta era în perioada descrisă în Fapte 15). Şi am mers potrivit descoperirii şi le-
am spus despre Evanghelia pe care am predicat-o printre neamuri… Însă nici Tit care era cu mine, 
fiind grec, n-a fost obligat să se taie împrejur; şi aceasta din cauza fraţilor falşi introduşi pe ascuns, 
care veniseră pe ascuns să iscodească libertatea noastră pe care o avem în Hristos Isus, ca să ne 
ducă în robie, cărora nici pentru un ceas nu le-am cedat prin supunere, pentru ca adevărul 
Evangheliei să rămână cu voi.” Galateni 1 şi 2. 
 
 

Adevărata Evanghelie 
 
 

Astfel, adevărata chestiune şi întreaga chestiune era „adevărul Evangheliei” şi dacă adevărul 
Evangheliei ar trebui să înainteze sau să înceteze; dacă adevărata Evanghelie sau cea falsă să fie 
predicată; dacă trebuia să fie mântuirea desăvârşită şi veşnică a sufletelor sau distrugerea sufletelor; 
dacă nădejdea omului trebuia să fie ancoră, sigură şi puternică sau dacă trebuia să fie numai „o 
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pânză de păianjen”. 
Iar acesta este chiar gândul Scripturilor referitor la „zidurile” acestui adevărat Ierusalim „care 

este mama noastră a tuturor”. Căci astfel este scris: 
„Împlineşte plăcerea Ta bună cu Sionul; zideşte Tu zidurile Ierusalimului.” Psalmul 51:18. 
„Vei numi zidurile tale Mântuire şi porţile tale Laudă.” Isaia 60:18. 
Aceasta înseamnă că Dumnezeu în Hristos Şi-a urzit mântuirea Sa atât de desăvârşită, de 

puternică, de sigură şi de durabilă, încât ea constituia perfecta protecţie şi apărare divină a fiecărui 
suflet care o posedă; şi că El intenţionează ca această mântuire – Evanghelia acestei mântuiri – să 
fie predicată şi astfel să fie primită şi din nou predicată pentru a fi primită şi cunoscută, pentru ca 
fiecare suflet să poată locui pentru totdeauna în liniştea, siguranţa şi desăvârşita pace a lui 
Dumnezeu care întrece orice înţelegere şi păstrează intacte inima şi mintea prin Hristos Isus. 
Filipeni 4:7. 

„În ziua aceea va fi cântat acest cântec în ţara lui Iuda: ‚Avem o Cetate Puternică: Dumnezeu va 
aşeza mântuirea ca ziduri şi întărituri. Deschideţi porţile, pentru ca să intre naţiunea neprihănită care 
păstrează adevărul. 

Îl vei păstra într-o pace desăvârşită pe cel a cărui minte este ancorată în Tine, pentru că s-a 
încrezut în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pentru totdeauna; căci în Domnul Iehova este Stânca 
Veacurilor.’” Isaia 26:1-4. 

Aceasta este Evanghelia pe care Dumnezeu în Hristos a adus-o în lumea păcatului. 
Aceasta este Evanghelia pe care a restabilit-o în lume prin darul revigorator venit din cer de la 

Ziua Cincizecimii. 
Aceasta este Evanghelia pe care Ştefan a predicat-o Sinedriului împietrit şi rebel şi pentru care l-

au omorât cu pietre. 
Aceasta este Evanghelia pe care a primit-o Pavel de la Hristos în slavă şi pe care a predicat-o 

pretutindeni. 
Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu – Evanghelia cea veşnică. 
Aceasta este Evanghelia „mântuirii veşnice” – mântuire care este veşnică pentru fiecare suflet 

care o primeşte. 
Aceasta este Evanghelia. 

 
 

Criza 
 
 

Dar Satan nu doreşte niciodată ca vreun suflet să aibă pentru protecţia şi apărarea sa puternicele 
ziduri şi întărituri ale acestei mântuiri. Şi astfel, din nou şi cu o şi mai mare hotărâre, El a început să 
lucreze pentru a face clădirea acestui zid pe cât de puţin atinsă; şi aceasta „în vremuri de restrişte”. 

Împotriva concluziei clare şi limpede enunţată şi scrisă de „apostoli şi bătrâni şi întreaga 
biserică” din Ierusalim în cadrul întâlnirii descrise în Fapte 15, falşii evanghelişti, în efortul lor 
reînnoit, au reuşit să-l atragă în cauza lor chiar şi pe apostolul Iacov, fratele Domnului. 

Puternic încurajaţi şi întăriţi prin influenţa acestui nume, au pornit în vederea unei victorii mai 
mari. Şi cel mai mare succes al acestui efort – şi al crizei întregii controverse împreună cu el – s-a 
consumat în Antiohia, locul în care a debutat controversa lor. 

Pavel şi Barnaba erau în Antiohia ca şi mai înainte, predicând Evanghelia. La Antiohia a venit şi 
Petru, de asemenea predicând Evanghelia. În mijlocul eforturilor lor unite pentru a ridica zidurile 
mântuirii, a apărut din nou o ceată de falşi evanghelişti. Aceştia „veneau de la Iacov”; şi prin 
influenţa acestui nume şi-au pus în practică şiretlicurile şi vicleniile atât de bine încât Petru a 
început să oscileze. Prin această avansare puternică a celorlalţi creştini evrei au fost înşelaţi şi chiar 
„Barnaba a fost prins de prefăcătoria lor”. 

„Dar când am văzut că nu merg drept potrivit adevărului Evangheliei, i-am spus lui Petru 
înaintea tuturor: ‚Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca neamurile şi nu ca Iudeii, de ce obligi 
neamurile să trăiască precum iudeii? 
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Noi, cei care suntem iudei din fire şi nu păcătoşi dintre neamuri, ştiind că un om nu este 
îndreptăţit prin faptele legii, ci prin credinţa în Isus Hristos, chiar noi am crezut în Isus Hristos, 
pentru a fi îndreptăţiţi prin credinţa lui Hristos şi nu prin faptele legii. Căci nimeni nu va fi 
îndreptăţit prin faptele legii. 

Dar dacă, în timp ce căutăm să fim îndreptăţiţi de Hristos, suntem găsiţi păcătoşi, este aceasta 
datorită faptului că Hristos este slujitorul păcatului? Căci dacă reclădesc lucrurile pe care le-am 
distrus, mă fac păcătos. Căci prin lege am murit faţă de lege, pentru a trăi pentru Dumnezeu. Sunt 
răstignit împreună cu Hristos; şi trăiesc, dar nu eu, ci Hristos trăieşte în mine şi viaţa pe care o 
trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe sine 
pentru mine. 

Nu zădărnicesc harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea vine prin lege, atunci degeaba a 
murit Hristos.’” 
 
 

Taina 
 
 

Numai recunoaşterea prezenţei hipnotice a lui Satan în acea falsă evanghelie şi în mijlocul 
promotorilor ei poate explica lucrarea sa. 

Atât Petru cât şi Iacov s-au ridicat şi au vorbit în favoarea adevărului Evangheliei la întâlnirea de 
la Ierusalim, atunci când chestiunea a fost în mod direct analizată. Iar scrisoarea publicată atestă 
poziţia lor. Şi totuşi, acea influenţă împotrivitoare a fost atât de puternică încât l-a determinat pe 
Iacov să se clatine şi să uite pentru un timp cuvintele pe care le-a rostit public în cadrul acelei 
întâlniri şi să desconsidere concluzia pe care au expus-o ca unanimă în acea scrisoare publicată. 

Înainte de acea întâlnire de la Ierusalim, Petru, în cazul lui Corneliu, a dat piept cu aceeaşi 
problemă şi a luat o decizie perfect dreaptă; şi după aceea, s-a întâlnit cu provocarea venită din 
partea falşilor evanghelişti împotriva căreia a susţinut în aşa fel adevărul Evangheliei, încât i-a adus 
la tăcere. Fapte 10 şi 11. În cadrul acelei întâlniri din Ierusalim care trata aceeaşi chestiune, Petru a 
citat acest fapt anterior şi l-a confirmat prin discursul său. Iar scrisoarea care conţinea concluzia la 
care ajunseseră în cadrul acelei întâlniri, a fost aceeaşi ca şi în celelalte cazuri. 

Şi totuşi, în ciuda acestei experienţe personale şi a cunoaşterii adevărului Evangheliei, Petru, prin 
acea influenţă satanică a falşilor evanghelişti, a fost determinat să „retragă şi să se separe” de 
adevăraţii creştini. Şi Petru, care cu calmul desăvârşit al curajului creştin a dat piept în repetate 
rânduri cu Sinedriul cel criminal, acum se retrage şi se separă de adevăraţii creştini, „temându-se de 
cei care susţineau circumcizia”! 

Barnaba, care timp de optsprezece ani a predicat cu putere adevărul Evangheliei şi timp de ani de 
zile l-a predicat în armonie cu Pavel, a fost acum „atras” de prefăcătoria – făţărnicia, ipocrizia – 
mulţimii evangheliştilor falşi! 

Ce altceva ar putea explica toate acestea, decât puterea satanică şi amăgirea satanică a 
tradiţionalismului şi formalismului care s-a dat drept calea mântuirii? Şi chiar şi atunci, este o taină 
cum toate acestea au putut fi săvârşite chiar de puterea satanică. 

Da, este o taină, acesta este adevărul, o taină dincolo de puterea de înţelegere. Căci acesta a fost 
începutul lucrării chiar a „tainei fărădelegii” care a descoperit şi prezentat în final în lume pe „omul 
păcatului” care s-a opus şi s-a înălţat pe sine mai presus de tot ceea ce se numeşte Dumnezeu sau 
care este vrednic de închinare şi s-a dat drept Dumnezeu, stând în templu, acel templu rival, fals, 
pretinzând că este templul lui Dumnezeu şi pretinzând că este Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2:4-7. 

Acea intervenţie a lui Pavel a salvat ziua pentru adevărul Evangheliei, cu apostolii şi în Templul 
Domnului şi Tabernacolul lui David – Biserica Viului Dumnezeu – a cărui Odraslă este Ziditorul. 
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Un nou templu fals 
 
 

Însă falşii evanghelişti au continuat în calea lor falsă, producând „vremuri de restrişte” tuturor 
acelora care deţineau şi credeau adevărul Evangheliei mântuirii veşnice a lui Dumnezeu numai prin 
credinţa lui Hristos. 

De asemenea, de partea creştinilor din rândurile neamurilor s-a înregistrat o pierdere a „dragostei 
lor dintâi” datorită faptului că nu au acordat Spiritului Sfânt locul suprem în toate aspectele 
individuale şi ale Bisericii. În lipsa Spiritului Sfânt din adevăratul Său loc, călăuzirea şi controlul 
bisericilor şi în biserici a fost uzurpat de oameni şi a devenit în întregime omenesc cu îngăduirea 
ambiţiilor pur umane sub inspiraţia continuă a veşnicului activ adversar al Ziditorului şi al zidirii 
„Templului Domnului”. 

Oameni asemenea lui Diotrefus, dorind „să deţină întâietatea”, au vorbit „lucruri stricate pentru a 
atrage pe ucenici după ei” şi au impus autoritate pentru a „scoate din biserică” pe toţi cei ce nu se 
supuneau dictaturii lor. Apocalipsa 2:4; Fapte 20:17, 29,30; 3 Ioan 9,10. Aici a fost de asemenea 
ridicată o copie sau un „antitip” sau pretinsă „continuare” a ordinii mozaice. 

În Scripturi, termenii „bătrân” sau „episcop” fac referinţă la aceeaşi persoană. Termenul „bătrân” 
a însemnat iniţial „o persoană mai în vârstă”, iar termenul „episcop” înseamnă un „supraveghetor”, 
un „paznic”. Iar aceştia sunt instruiţi că în timp ce ei sunt supraveghetori, nu trebuie să creadă că 
sunt stăpâni sau conducători. Fapte 20:28; 1 Petru 5:1-3. „Unul este Stăpânul vostru, Hristos şi voi 
toţi sunteţi fraţi.” Matei 23:6-11. 

Dar în pasiunea ambiţiilor şi a înclinaţiilor omeneşti, a fost pretinsă şi asumată o deosebire a 
poziţiilor printre aceştia şi a tuturor acestora deasupra poporului. Cel care deţinea cel mai înalt 
scaun printre bătrâni, susţinea că numai el era de fapt episcop; în timp ce ceilalţi erau de fapt bătrâni 
sau prezbiteri; şi că în calitate de episcop, el deţinea o poziţie superioară faţă de ceilalţi şi de aceea 
el trebuie privit şi lui trebuie să i se adreseze ca „episcop”, în timp ce ceilalţi, ca inferiori, trebuie să 
fie priviţi şi trebuie să li se adreseze ca „bătrâni” sau „prezbiteri”. În schimb, bătrânii sau prezbiterii 
trebuie priviţi ca superiori diaconilor. 

Aceasta a dus la naşterea a trei „ordine” a acestor „poziţii” – episcopi, prezbiteri şi diaconi. Iar 
acestea trei împreună şi-au asumat o superioritate şi au susţinut o autoritate asupra oamenilor, care 
nu le-au aparţinut niciodată. Cele trei „ordine” le-au asigurat distincţia de „cler”, în timp ce membrii 
de rând ai bisericii erau numai „laicii”. 

Apoi aceste trei „ordine” ale „clerului” au instituit doctrina şi pretenţia că ei sunt în cadrul 
„Bisericii creştine” succesorii legitimi ai marelui preot, preoţilor şi Leviţilor din ordinea mozaică. 
Împreună cu aceasta, a fost introdusă de asemenea o îmbrăcăminte strălucitoare şi o înfăţişare şi o 
solemnitate asemănătoare celor de la serviciile sanctuarului de sub legea Levitică, în timp ce aerul 
superiorităţii şi exercitarea autorităţii erau îngăduite mereu acestor magistraţi romani, în locul 
slujirii creştine. 

Şi de vreme ce „este necesar ca un preot să aibă ceva de oferit”, impostura a fost amplificată prin 
transformarea Cinei Domnului într-un „sacrificiu” pe care îl făcea „preotul”; iar impostura era 
desăvârşită în cadrul „sacrificiului zilnic al Liturghiei” de către „preoţie” cu „altarul”, 
„tabernacolul” şi „sanctuarul” său. 

De la toate acestea nu mai era decât un mic pas până la aroganţa care a susţinut şi a pretins că „îl 
putem privi pe episcop ca pe Domnul Însuşi”, că „biserica este fondată pe episcopi şi fiecare acţiune 
a bisericii este controlată de aceşti conducători”; că „este cazul să ştii că episcopul este biserica şi că 
biserica este episcopul şi dacă cineva nu este cu episcopul, nu este în biserică”. 

Astfel, prin aceşti „episcopi” şi „clerul” lor, a fost clădit un sistem ierarhic pe care l-au numit 
„biserica”, dar care era numai o idee falsă a Bisericii din Scriptură, a lui Hristos şi a lui Dumnezeu. 
În această „biserică” aceşti stăpâni, în despotismul lor arogant, au emis porunci şi au născocit cereri 
care nu numai că nu erau creştine, ci erau anti-creştine. Atunci toate părerile diferite au devenit 
„erezie,” şi nesupunerea a constituit „schismă”, iar creştinii care n-au fost de acord şi nu s-au supus, 
au fost daţi afară din acea „biserică”. 
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Oricum, este demn de remarcat faptul că stăpânii au fost siliţi să recunoască faptul că aceşti 
creştini nu au fost daţi afară din cauza vreunei lipse de respect sau nesupuneri faţă de Hristos sau de 
Cuvântul Său, rămânând ca adevăr pentru tot timpul faptul că „nici o erezie nu s-a născut şi nici o 
schismă nu s-a produs dintr-o altă sursă cu excepţia acesteia: că preotul lui Dumnezeu nu este 
ascultat, căruia dacă întreaga fraternitate i s-ar supune… nimeni nu ar sfâşia biserica printr-o 
dividere a unităţii lui Hristos”. 

„Unitatea” acestui sistem omenesc şi păgân numit „biserică” a fost atunci concepută pentru a fi 
de o mai mare importanţă chiar decât adevărul sau neprihănirea sau chiar decât caracterul creştin. 
Nu s-a dat nici o posibilitate pentru vreo întrebare referitoare la ceea ce ar trebui cineva să înveţe 
sau despre ce este caracterul creştin, „atât timp cât învaţă în afara cadrului unităţii”. Pe această cale, 
chiar adevărul lui Hristos a fost denunţat ca „erezie”, iar adevăraţii creştini au fost transformaţi în 
„eretici” şi „schismatici” pentru a fi persecutaţi şi nimiciţi de pe faţa pământului. 

Acestei false, în întregime omeneşti şi satanice construcţii i-a fost atribuită ideea divină şi titlul 
de Biserica întregului şi de aceea Biserica Catolică şi Trupul lui Hristos. Şi atunci când, în progresul 
acestui sistem federativ şi confederativ, dezvoltarea sa s-a întins peste întreaga lume Romană şi a 
culminat într-un episcop la marele centru al pretinsului şi recunoscutului „cap” al acestui „trup”, 
atunci acest om a fost privit ca fiind Capul Bisericii catolice, Capul Trupului lui Hristos şi de aceea 
„vicarul lui Hristos” sau „vicele Fiului lui Dumnezeu”, Izvorul credinţei şi al adevărului şi în 
consecinţă infailibil. 

Însă, într-o asemenea poziţie şi cu asemenea pretenţii, ce ar putea fi acel om dacă nu cu adevărat 
„acel om al păcatului care asemenea lui Dumnezeu stă în templul lui Dumnezeu, dându-se drept 
Dumnezeu”? 

Prin intermediul adevărului Evangheliei predicate cu Duhul Sfânt venit din Cer, Omul al cărui 
nume este Odrasla zideşte Templul Domnului şi „o cetate puternică” ale cărei ziduri sunt mântuirea 
şi ale cărei porţi sunt slava – Biserica glorioasă a viului Dumnezeu. 

În acelaşi timp şi cu opoziţia răutăcioasă a rivalităţii şi duşmăniei faţă de acel Templu, printr-o 
falsă evanghelie a formalismului şi tradiţionalismului, Satan a clădit un templu fals – o falsă 
biserică – unde stă numai „omul păcatului” pentru a fi adorat; este atât de falsă încât Domnul Isus 
de două ori a numit-o „sinagoga lui Satan” şi de alte două ori „lucrul pe care îl urăsc”. Apocalipsa 
2:9; 3:9; 2:6,15. 
 
 

V 
 
 

Domnul a spus poporului Israel din pustie: „să-Mi facă un sanctuar pentru a putea locui printre 
ei”. Dar nu prin sanctuarul însuşi locuia El printre ei, ci prin serviciul şi slujirea preoţilor în 
sacrificiile şi arderile de tot şi jertfele pentru păcat pentru binele poporului. 

Acest serviciu era cel al Evangheliei în zilele lor; Evanghelia prin care, prin mărturisirea şi 
iertarea păcatelor, poporul era adus la Dumnezeu în ispăşire, credinciosul şi Dumnezeu fiind făcuţi 
„una”, credinciosul locuind în Dumnezeu şi Dumnezeu în el. 

Astfel, Dumnezeu putea locui printre ei prin locuirea în ei. Însă ei, încrezându-se numai în forma 
lucrurilor, au susţinut că prin sanctuarul însuşi locuia Dumnezeu printre ei şi că prin chiar faptul că 
sanctuarul era în mijlocul taberei lor şi templul în mijlocul pământului în Ierusalim, Domnul locuia 
în mijlocul lor. 

Aceasta a făcut din sanctuar şi din templul de la Ierusalim ceea ce au devenit ulterior. Şi prin 
acest formalism care L-a ţinut pe Dumnezeu departe de ei, păcatele lor i-au ruinat pe ei înşişi, 
naţiunea şi templul în care a locuit Domnul cum a putut mai bine în mijlocul lor. 

Domnul a trebuit ca mai întâi să distrugă sanctuarul şi apoi să-i alunge de pe pământul lor şi să 
distrugă cu desăvârşire templul, pentru a le îndepărta minţile şi inimile de formalism şi de idolatria 
formalistă. Ieremia 7:3-14. 

Şi chiar toate acestea nu au avut decât în parte efect, întrucât chiar şi în timpul lui Hristos 
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susţineau că desăvârşirea se atingea prin preoţia Levitică şi prin lege; şi atât Isus cât şi Ştefan au 
fost omorâţi pentru că au lepădat ceea ce ei au considerat a fi reflectarea templului şi a obiceiurilor. 
Evrei 7:11; 10:1; Matei 26:61; Marcu 14:58; Fapte 7:48-50; 6:13,14. 
 
 

Adevărata închinare 
 
 

Însă toate acestea şi toate celelalte formalităţi şi întreaga închinare formală, Domnul Isus le-a 
îndepărtat cu ajutorul adevărului că a venit vremea când nici pe muntele şi în templul din Samaria şi 
nici în cel de la Ierusalim nu va fi locul unde să se închine oamenii lui Dumnezeu, ci „adevăraţii 
închinători” sunt cei care se închină lui Dumnezeu în Spirit şi în adevăr. 

În spiritul formalismului, templul şi închinarea îl făceau pe închinător. 
În Spiritul lui Dumnezeu şi în adevărul Său, închinătorul realizează atât templul, cât şi 

închinarea. 
„Trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu.” 1 

Corinteni 6:19. 
„Voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, iar Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi.” 1 Corinteni 

3:16. 
„Voi sunteţi Templul viului Dumnezeu, aşa cum a spus Dumnezeu: ‚Eu voi locui şi voi umbla în 

ei.’” 1 Corinteni 6:16. 
„De care să vă apropiaţi ca de o Piatră vie… cu adevărat aleasă de Dumnezeu şi preţioasă, voi de 

asemenea ca pietre vii constituiţi o casă spirituală.” 1 Petru 2:4,5. 
„În care toată clădirea, îmbinată împreună creşte spre a fi un Templu sfânt în Domnul. În care şi 

voi de asemenea sunteţi zidiţi ca o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul.” Efeseni 2:21,22. 
Acest „Templu sfânt”, această „locuinţă a lui Dumnezeu” care este formată din creştinii plini de 

Spirit zidiţi de Domnul Hristos Însuşi – aceasta este „Biserica viului Dumnezeu”. 
Acest Templu – „adunarea universală şi Biserica primilor născuţi” – nu este formată dintr-o 

bandă amestecată, adunată de oameni, ci din cei „chemaţi afară” şi pregătiţi prin Spiritul şi cuvântul 
lui Dumnezeu, fiecare fiind o piatră vie reflectând imaginea Ziditorului, iar întreaga clădire 
reflectând imaginea perfectă a lui Dumnezeu şi radiind toată plinătatea manifestării slavei lui 
Dumnezeu. 

Acum, cine este singurul care poate fi Ziditorul acestui Templu, acestei Biserici? Cu siguranţă 
nimeni în afară de Cel la care Scriptura invită tot Universul să privească. „Iată Omul al cărui nume 
este Odrasla! El va zidi Templul Domnului; chiar El va zidi Templul Domnului şi El va purta 
slava.” 

Iar la această proclamare şi la acest anunţ, El Însuşi răspunde: „Eu Îmi voi clădi Biserica, iar 
porţile iadului nu vor reuşi împotriva ei.” 
 
 

Sanctuarul 
 
 

Să vedem cât de complet şi exclusiv este acest adevăr confirmat de Scripturi: 
1. Atunci când sanctuarul şi tabernacolul din pustie trebuia să fie ridicate, cele care constituiau 

numai „un simbol” şi numai „pentru timpul de atunci”, în timp ce cuvântul spunea: „Să-Mi facă un 
sanctuar”, ei nu au fost lăsaţi sa-l conceapă după ideea lor sau a lui Moise. 

Nu! Atât Moise cât şi ei au fost avertizaţi. „Potrivit a tot ceea ce ţi-am arătat, după modelul 
tabernacolului şi după modelul tuturor uneltelor de acolo, chiar aşa să-l faceţi.” Exod 25:9. 

„Şi să ai grijă să le faceţi după modelul lor pe care ţi l-am arătat pe munte.” Versetul 40. 
„Şi să ridici tabernacolul după modelul pe care ţi l-am arătat pe munte.” Exodul 26:30. 
„Aşa cum ţi-a fost arătat pe munte, aşa să-l facă.” Exod 27:8. 
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Astfel, tot ceea ce i-a fost arătat lui Moise în „model” şi strict potrivit aceluia „în toate lucrurile” 
trebuia făcut. 

Şi totuşi, aceasta nu era tot; nici lui Moise şi nici lor nu le-a fost îngăduit să acţioneze potrivit 
modelului pe care îl aveau în minte din ceea ce el a văzut sau le-a povestit. I s-a cerut să scrie în cel 
mai mic detaliu, prin Spiritul lui Dumnezeu, fiecare amănunt al sanctuarului şi toate elementele 
sale. Citiţi Exod 25:9 până la 30:38. 

Şi chiar nici aceasta nu a fost totul. Toţi aceştia, atât bărbaţii cât şi femeile prin ale căror mâini 
trebuia ridicat sanctuarul sau vreo componentă a acestuia, trebuia să fie în mod deosebit numiţi şi 
dotaţi cu înţelepciune de la Dumnezeu pentru lucrul respectiv. 

„Vezi, l-am chemat pe Beţaleel fiul lui Uri din seminţia lui Iuda, pe care l-am umplut cu Spiritul 
lui Dumnezeu, în înţelepciune şi în înţelegere şi în toate şi în orice fel de meşteşug. 

Şi iată că Eu i l-am dat pe Oholiab, fiul lui Ahisamah din seminţia lui Dan şi am pus înţelepciune 
în inima tuturor celor cu inima înţeleaptă, pentru ca ei să poată împlini tot ceea ce le-am poruncit.” 
Exod 31:2,3,6. 

De asemenea, despre Beţaleel: „El Şi-a pus în inimă să-l înveţe pe el şi pe Oholiab.” Exod 
35:30,34. 

„Şi Beţaleel şi Oholiab şi orice bărbat cu inimă înţeleaptă, în care Domnul pusese înţelepciune şi 
înţelegere ca să ştie cum să facă toate lucrările pentru serviciul sanctuarului, au făcut potrivit a tot 
ceea ce le-a poruncit Domnul.” Exodul 36:1. 

Prin Spiritul lui Dumnezeu pentru a vedea modelul, apoi prin Spiritul pentru a scrie în cele mai 
mici detalii descrierea modelului şi apoi prin înzestrarea de către Spiritul a fiecărui lucrător cu 
„înţelepciune şi înţelegere pentru a şti cum să lucreze” în ceea ce a trebuit făcut exact după 
instrucţiunile scrise în descrierea modelului care a fost descoperit – numai aşa a fost clădit 
sanctuarul care a fost numai un „simbol” şi numai „pentru timpurile de atunci”. 
 
 

Templul 
 
 

2. Atunci când a trebuit ca templul de la Ierusalim să fie ridicat pentru a înlocui sanctuarul şi 
tabernacolul a fost la fel. 

Prin Domnul Însuşi, Solomon a fost ales pentru a fi ziditorul templului. Şi totuşi lui Solomon nu 
i s-a îngăduit să construiască potrivit viziunii sale asupra a ceea ce trebuia să fie templul. Şi nici nu 
a fost lăsat să strângă din descrierea sanctuarului ceea ce credea el că urma să fie templul şi să-l 
construiască potrivit deducţiei sale. 

Nu! Acesta urma să fie mai mare decât precedentul şi urma să fie înfăţişat el însuşi. Astfel, 
Dumnezeu i-a dat lui David „prin Spiritul” „modelul” templului şi al fiecărui amănunt legat de 
acesta. Şi apoi „David a spus: ‚Domnul m-a ajutat să înţeleg prin faptul că a scris cu propria Sa 
mână asupra mea toate lucrurile acestui model.’” 

Şi această scriere, asemenea celei referitoare la sanctuar, era în cele mai mici detalii ale fiecărei 
părţi. Citiţi în 1 Cronici mărturia despre ea şi gândiţi-vă la ceea ce trebuie să fi conţinut descrierea 
însăşi aşa cum a fost oferită în scrierea dată lui David. Iar această scriere, asemenea schiţelor de azi, 
a trebuit urmată în fiecare amănunt. 

Şi când a fost înfăţişat modelul şi când a fost oferită în scris întreaga descriere prin Spiritul 
Domnului, oamenii înzestraţi de Dumnezeu cu înţelepciune pentru acest scop au trebuit să fie 
lucrătorii întregii construcţii: Solomon care avea înţelepciune mai presus de toţi oamenii (1 Regi 
4:29-34), bărbaţii „pe care i-a asigurat David” (2 Cronici 2:7) şi fiul văduvei fiicelor lui Dan care 
era „meseriaşul cel mai de seamă” al regelui Tirului. 2 Cronici 2:12,13. 

Astfel a fost construit templul care a fost numai „un simbol al celui adevărat” şi numai „pentru 
timpul de atunci”. 
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Cum este cel adevărat 
 
 

Acum, când aşa a fost de două ori în cazul zidirii simbolului celui adevărat, cum trebuie să fie în 
cazul celui adevărat? Cine este Singurul care-l poate zidi pe cel adevărat – cine altul decât „Omul al 
cărui nume este Odrasla”, care a fost numit să facă această lucrare? 

Amintiţi-vă că oamenii care trebuiau să construiască sanctuarul au fost „chemaţi pe nume”. 
Nimeni în afară de ei nu puteau să facă lucrarea. 

Solomon a fost ales pe nume pentru a fi ziditorul templului. Nimeni altul nu putea să facă această 
lucrare. 

Şi când acest lucru este adevărat în cazul simbolurilor celui adevărat, cu cât mai mult este astfel 
în cazul celui adevărat? Când numai „Omul al cărui nume este Odrasla” este numit a fi Ziditorul 
celui adevărat, atunci numai El o poate face. Nimeni altcineva nu poate face această lucrare. 

„El va zidi Templul Domnului; chiar El va zidi Templul Domnului şi El va purta slava.” 
Nimănui în afară de El nu i-a fost încredinţată zidirea celui adevărat. Numele nimănui în afară de 

al Său nu a fost vreodată pomenit în legătură cu această lucrare. 
Şi unde este descoperit modelul celui adevărat, pentru a fi zidit de El, aşa cum a fost descoperit 

în cazul celorlalte două simboluri ale celui adevărat? 
Unde avem o descriere scrisă a celui adevărat, în cele mai mici detalii, pentru a fi construit de El, 

aşa cum au fost descoperite în cazul celorlalte două simboluri ale celui adevărat? Nicăieri. În toată 
Scriptura nu întâlnim nici cel mai mic detaliu legat de aceasta. 

Se ridică întrebarea: „Cum poate El atunci să clădească pe cel adevărat fără vreun model sau 
vreo descriere scrisă?”. Răspunsul desăvârşit este: „El o poate face în mod perfect fără nici una 
dintre aceasta”, pentru că din veşnicie El este una cu Dumnezeu şi Unul din Dumnezeu, pentru că 
mintea Lui este chiar reflectarea minţii lui Dumnezeu, pentru că în El a fost făurit „scopul veşnic” al 
lui Dumnezeu, al Templului lui Dumnezeu al căruia El este Ziditorul. 

Şi din toată veşnicia fiind astfel – fiind una cu Dumnezeu şi din Dumnezeu, fiind Acela în care 
cel adevărat a fost din veşnicie planificat, mintea Lui fiind mintea lui Dumnezeu, când El îl zideşte 
pe cel adevărat, El exprimă numai gândul lui Dumnezeu cu care El a fost familiarizat din veşnicie, 
scop care din veşnicie a fost planificat în El. În aceasta, ca în toate celelalte, El este „Cuvântul” – 
expresia gândului – lui Dumnezeu. El nu mai are nevoie de un model al adevăratului templu aşa 
cum nu a avut nevoie de un model al creaţiei. 

Iar aceasta nu spune din nou că nimeni altcineva în afară de Hristos Însuşi nu poate fi Ziditorul 
„Templului Domnului” care este cel adevărat? 

Şi atunci când acel Templu, acea casă a lui Dumnezeu este Biserica Viului Dumnezeu, aceasta 
ne arată de asemenea că nimeni altcineva în afară de Dumnezeu în Hristos prin Spiritul Sfânt nu 
este Ziditorul Bisericii. 
 
 

Lucrarea începută 
 
 

Creştinii sunt cei „zidiţi”, nu ziditorii, cu excepţia acelor „lucrători împreună cu Dumnezeu” prin 
slujba Evangheliei pentru a aduce la El „pietrele” cu care El zideşte casa. 1 Petru 2:4; 1 Corinteni 
12:18. 

Creştinii fiind astfel „zidiţi împreună” constituie „zidirea lui Dumnezeu”. 1 Corinteni 3:9; 
Efeseni 2:22. 

Aşa a fost când în ziua Cincizecimii „Omul al cărui nume este Odrasla” a început „să zidească 
tabernacolul lui David care a căzut şi să ridice ruinele lui”. 

Observaţi: cei unsprezece apostoli pe care Domnul i-a lăsat pentru a începe sub noua ordine 
predicarea Evanghelie, erau bărbaţi care, în mod individual şi personal au fost aleşi şi chemaţi de 
Domnul Însuşi pentru a-L urma. Toţi au fost în legătură strânsă cu El şi au învăţat de la El pentru 
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mai bine de trei ani. Ei au fost hirotonisiţi de El pentru această slujire a Evangheliei ca „lucrători 
împreună cu Dumnezeu” în lucrarea Sa de zidire a „templului Domnului”. 

Şi totuşi, nu li s-a îngăduit să predice un cuvânt sau să facă vreun lucru în acea slujbă pentru care 
au fost aleşi, chemaţi, învăţaţi, hirotonisiţi şi trimişi; ci trebuiau să „întârzie” în Ierusalim „până 
când vor fi înzestraţi cu putere de sus”, „să aştepte făgăduinţa Tatălui în botezul cu Duhul Sfânt” 
prin care trebuiau „să primească putere” – puterea de sus pe care trebuiau s-o „aştepte”. 

Atunci, „veţi martorii Mei”. Până atunci ei nu puteau fi adevăraţi martori pentru El, nici 
adevăraţi predicatori pentru El, nici lucrători împreună cu El. 

Şi aşa este şi acum şi aşa va fi întotdeauna. Fiind ales, chemat, învăţat, hirotonisit şi împuternicit 
de către Domnul Însuşi – toate acestea nu califică pe cineva pentru lucrarea Evangheliei ca 
„împreună lucrător cu Dumnezeu.” Toate acestea sunt bune. Cu adevărat, toate acestea sunt 
necesare. Însă nici unul dintre aceste lucruri şi nici chiar toate la un loc nu sunt suficiente. 
Înzestrarea „cu putere de sus” în „făgăduinţa Tatălui” a „botezului cu Duhul Sfânt” – aceasta 
califică. Şi numai aceasta califică. 

În felul acesta în cadrul noii ordini, zidirea Templului Domnului, Biserica viului Dumnezeu, a 
fost începută de „Omul al cărui nume este Odrasla”, adevăratul şi divinul Ziditor. Şi numai în acest 
mod poate continua. 
 
 

Căderea 
 
 

Şi numai astfel a continuat în mod glorios de la început. Însă a intervenit o „cădere”. Spiritul 
Sfânt nu a fost primit, privit şi invitat mai presus de toate. „Dragostea dintâi” s-a pierdut. Oamenii şi 
gândurile, scopurile şi căile oamenilor au fost pervertite. Oameni, chiar oameni dedaţi păcatului s-
au ridicat „vorbind lucruri stricate pentru a-i atrage pe ucenici la ei”. 

Aceştia îşi slujeau lor înşile, nu lui Hristos. Ucenicii lor trebuie să le slujească lor înşile şi nu lui 
Hristos. Aceştia erau împreună lucrători cu oamenii şi nu cu Dumnezeu. Aceştia L-au înlăturat pe 
Hristos ca Ziditor şi s-au făcut pe ei înşişi „ziditorii” „bisericii”; şi astfel „zidirea”, „biserica” a 
devenit a lor înşile şi nu a lui Dumnezeu. Conceperea, designul şi scopul le aparţineau lor şi nu 
Domnului tuturor. 

Nici o persoană care are „mintea lui Hristos” nu va putea vreodată să gândească în această 
manieră. Ei vor vedea nevăzutul şi „Îl vor vedea pe Cel nevăzut”; şi, având mintea Sa care este 
golirea de tot ceea ce reprezintă sinele pentru a apărea Dumnezeu, ei vor putea cu uşurinţă şi în mod 
continuu să aibă în mintea lor scopul lui Dumnezeu şi să fie adevăraţi „lucrători împreună cu 
Dumnezeu”. 

Însă ceilalţi, neavând Spiritul şi astfel neavând mintea spirituală, ci numai mintea carnală sau 
naturală care „este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu şi care nu se supune Legii lui Dumnezeu şi 
nici nu poate să se supună” – acea minte care este a lui Satan – în cele spirituale nu pot gândi altfel 
decât potrivit concepţiilor şi scopurilor lui Satan şi astfel nu sunt altceva decât unelte ale lui Satan 
în opoziţia sa permanentă faţă de lucrarea de zidire şi împotriva Ziditorului Templului Domnului. 

 
 

Templul cel fals 
 
 

Iar aceştia neavând nici un model şi nici o descriere a adevăratului Templu şi nici a vreunei alte 
construcţii pe care ar trebui s-o ridice, au fost lăsaţi pradă imaginaţiei propriilor minţi carnale care 
erau „vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu”. Şi cel mai bun lucru pe care l-au putut face a fost de a 
fura din ordinea mozaică ceea ce au putut obţine pentru imaginea lor stricată despre „templu”, 
„preoţie”, „jertfă”, „altar”, „tabernacol” şi „sanctuar”. 

Iar aceasta, făcând apel la Moise, era în sine o lepădare de Hristos, căci pe Muntele Schimbării, 



35 
 

cu Moise prezent personal „în slavă”, „vocea din norul strălucitor” „din slava măreaţă” L-a 
proclamat pe Hristos ca suprem: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea; 
de El să ascultaţi.” 

Şi din nou, chiar despre acest subiect există cuvântul lămurit al lui Dumnezeu că datorită faptului 
că El este Ziditorul casei, „propriei Sale case”, „acest Om a fost îndreptăţit la o şi mai mare slavă 
decât Moise”. Evrei 3:3. 

Astfel, chiar dacă l-ar fi avut cu adevărat pe Moise şi ordinea mozaică, aceasta ar fi fost cu 
siguranţă o respingere a lui Hristos şi a poruncii lui Dumnezeu ca să „ascultaţi de El”. Ar fi fost 
respingerea slavei însăşi în schimbul luminii ei reflectate. 

Însă nu l-ar fi putut avea în adevăr pe Moise sau ordinea mozaică, ci numai această pretenţie; 
acestea au fost „abolite” şi „desfiinţate”. 2 Corinteni 3:7-15. Şi când L-au lepădat pe Hristos pentru 
Moise şi nu l-au obţinut pe Moise, atunci este clar că nu au primit nimic – nimic în afară de 
noţiunile stricate ale oamenilor lipsiţi de spiritualitate care erau călăuziţi de mintea care este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. 

Şi de vreme ce organizaţia mozaică a „bisericii din pustie” era a poporului şi pentru un popor a 
unor seminţii distincte şi definite care locuiau împreună într-o zonă foarte limitată, era realmente 
imposibil chiar şi pentru aceste minţi stricate de a aplica această organizare indivizilor sau la „doi 
sau trei” sau la alte comunităţi mici de departe sau din diferite ţări şi de diferite limbi, răspândite pe 
întreaga suprafaţă a pământului. De aceea, pentru „organizaţia bisericii lor, minţile lor naturale au 
fost în mod normal satisfăcute şi au adoptat cu rapiditate forma şi ordinea politică a organizaţiei 
guvernelor pământeşti, lumeşti şi păgâne a Greciei şi Romei; mai întâi Grecia şi apoi Roma, curând 
după ce ambiţiile lor naturale şi lumeşti au crescut”. 

Iar aceasta nu a însemnat altceva decât căsătoria cu Satan. Căci Roma se găsea „acolo unde 
locuia Satan” şi unde „este tronul lui Satan”. Apocalipsa 2:13. Iar guvernul roman constituia cea 
mai puternică armă a lui Satan în veşnicul său război împotriva lui Dumnezeu şi împotriva a tot 
ceea ce este a lui Dumnezeu. Iar acest templu fals, „biserica” lor concepută şi ridicată astfel, a fost 
numită în două rânduri de către Domnul Isus exact ceea ce este în mod inevitabil: „sinagoga lui 
Satan”. Şi mai departe, Scriptura o distinge ca fiind „templul” în care, „în locul lui Dumnezeu”, stă 
„omul păcatului, fiul pierzării care se opune la tot ceea ce este a lui Dumnezeu sau este numit 
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu sau ca fiind numit Dumnezeu şi trecând ca Dumnezeu”. 
Apocalipsa 2:9; 2 Tesaloniceni 2:3,4. Citiţi de asemenea şi Apocalipsa 12 şi 13. 

Şi atunci când această „biserică” romanistă, imperialistă născocită într-un mod satanic, şi acel 
Stat roman imperial, controlat şi inspirat într-un mod satanic s-au unit în acea combinaţie ticăloasă 
care a format „fiara” născută din prostituţie şi ea însăşi o prostituată, Scriptura vorbeşte din nou 
despre exact acelaşi lucru şi ne descoperă adevărul desăvârşit atunci când spune că „balaurul, acel 
şarpe vechi care este diavolul şi Satan”, i-a dat fiarei „puterea şi tronul lui însuşi”. Apocalipsa 13:2. 

Şi pentru mai bine de o mie şase sute de ani acea „biserică” Romană imperială a demonstrat 
întregii lumi caracterul şi obiceiurile sale esenţialmente satanice. Şi prin aceasta s-a demonstrat de 
asemenea cu desăvârşire în faţa întregului univers ce poate fi realizat de către „ziditorii” omeneşti ai 
Templului Domnului, ai Bisericii Viului Dumnezeu. 
 
 

Falşii ziditori 
 
 

Chiar la început, Petru a dat acelui soi de plan o lovitură şi izbitură care ar fi trebuit să fie 
suficientă oricui, mai puţin lui Satan. Atunci când oficialii „bisericii” evreilor şi-au asumat 
autoritatea de a dicta şi de a conduce în lucrarea de zidire a adevăratului Templu al Domnului, 
Petru, „umplut cu Duhul Sfânt”, le-a spus că „prin numele lui Isus Hristos” erau realizate toate 
lucrurile şi că ei se opuneau şi a adăugat: 

„Aceasta este Piatra care a fost lepădată de voi, zidarii şi care a devenit Piatra unghiulară.” Fapte 
4:11. 
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„Voi, ziditorilor”, „voi ziditorilor”! Voi, crezând că sunteţi ziditori, când cunoaşteţi atât de puţin 
despre ce sunteţi pe cale să faceţi, că primul lucru pe care-l faceţi este de a respinge şi de a „lepăda” 
– socotind ca nimic – acea Piatră care reprezintă întreaga esenţă a clădirii! 

Dar, în ciuda a tot ceea ce Domnul a putut spune în Scriptură despre şi împotriva acestui soi de 
plan, în ciuda întregii demonstraţii a caracterului şi lucrării satanice a acelui soi de plan din zilele 
apostolilor şi până acum, oameni, oameni neinspiraţi, oameni cu o minte carnală, au continuat să 
creadă că sunt „ziditorii” casei infinite a lui Dumnezeu, ai Templului Domnului, ai Bisericii viului 
Dumnezeu! 

Şi fiecare asemenea încercare nu a fost nimic altceva decât o metodă proastă, oarbă şi greşită, iar 
rezultatul – nimic altceva decât un mecanism pe care timpul l-a dovedit a fi, în fiecare caz, atât de 
arogant, atât de poruncitor, atât de despotic – atât de necreştinesc, atât de satanic – încât să epuizeze 
în întregime orice spirit creştin pe care a reuşit să-l atingă. 

Chiar şi pretinşii protestanţi care au înţeles caracterul satanic şi enormităţile acelei „biserici” 
false şi care erau gata de a o denunţa ca fiind satanică – chiar şi aceştia au căutat să zidească 
„biserica”! Şi în fiecare caz, în principiu, în formă şi în practică, au urmat cursul acelei false 
„biserici” originale. 

Şi când aceştia, la rândul lor, au devenit nevrednici de dorit de către oameni şi au exclus toţi 
dizidenţii, atunci chiar aceştia care au fost excluşi au repetat la rândul lor aceeaşi veche poveste 
îngrozitoare şi au pretins dreptul de a zidi „biserica”. 

Şi aceasta s-a repetat din nou şi din nou până când lumea a devenit chinuită, iar creştinătatea 
făcută de ruşine de tot atâţia cât zilele unui an sau mai mulţi, fiecare dintre ei pretinzând a fi 
„biserica” – „singura biserică adevărată”. 

Iar acum, toţi aceştia, constrânşi de adevăr şi de fapte să recunoască falsitatea acestei pretenţii, 
au ridicat cealaltă pretenţie tot atât de falsă că toţi împreună „ca unul” constituie „biserica”. Şi 
astfel, prin intermediul compromisurilor, recunoaşterilor mutuale, federaţiilor, confederaţiilor, 
relaţiilor şi conciliilor, sunt acum pe cale de a se uni cu toţii într-o singură Biserică Mondială Unită. 
Şi atunci, acest „un trup”, incluzându-l pe cel vechi original, fals, satanic, în combinaţie şi 
cooperaţie cu Naţiunile Mondiale Unite, formează această combinaţie lumească a falsităţilor 
satanice ca „împărăţia lui Dumnezeu” şi de a sili pe toţi oamenii s-o accepte ca fiind „împărăţia lui 
Dumnezeu” şi ultima „biserică adevărată” şi să se închine potrivit dorinţei şi ordinelor acelui al 
doilea rege satanic – sau mai degrabă aceluiaşi plan a doua oară – pentru a conduce lumea. 
Apocalipsa 17:7,8. 

Dar nici una dintre ele nu este Biserica şi nici toate unite „ca unul” nu pot fi Biserica. Fiecare 
dintre ele reprezintă o „biserică” falsă şi toate împreună „ca unul” nu fac altceva decât să intensifice 
falsitatea. 

Nu a fost nici una dintre ele care să nu fi fost folosită şi care nu este gata de a fi folosită în felul 
ei pentru a uzurpa locul şi autoritatea lui Dumnezeu după exemplul falsei „biserici” originale şi 
astfel să acţioneze împreună altfel decât Dumnezeu. 

Nu a existat nici una care să nu fi fost folosită şi care să nu fie gata de a fi folosită pentru a se 
opune adevărului lui Dumnezeu şi pentru a condamna, exclude şi persecuta adevăraţii creştini. 

Şi nu există nici una în lume de care vreo persoană sau fiecare persoană să nu aibă nevoie de a fi 
salvată pentru a fi creştin. 

Şi nu este aceasta absoluta confuzie babiloniană a tuturor celor ce au vrut să fie ziditorii şi 
clădirile „bisericii”, de la început până la sfârşit, începând cu prima care a fost descrisă în mod 
categoric de cuvântul lui Dumnezeu ca fiind „marele Babilon, mama prostituatelor şi urâciunilor 
pământului” – nu constituie toate acestea o suficientă demonstraţie a faptului că nimeni, cu excepţia 
singurului numit, „Omul al cărui nume este Odrasla”, nu o va putea vreodată zidi? Când vor învăţa 
oamenii acest lucru şi-L vor lăsa s-o facă? 
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Creştinii 
 
 

Aceasta nu înseamnă că nu există creştini în nici una dintre ele. Există creştini în toate. Dar 
aceasta nu este datorită vreunui merit sau vreunei virtuţi a acestor „biserici”, ci în ciuda falsităţii 
care este în ele. 

Observaţi: samaritenii erau un popor păgân amestecat şi mixt. Templul samaritean constituia 
rezultatul unei alăturări apostate a evreilor la acel păgânism amestecat în opoziţia sa faţă de 
adevăratul templu din Ierusalim, fiind astfel întotdeauna şi pe de-a-ntregul absolut fals. Şi totuşi, în 
prezentarea înaintea evreilor şi a tuturor oamenilor din toate timpurile a „aproapelui”-model potrivit 
Legii lui Dumnezeu, Domnul Isus a citat „un anume samaritean”. 

Acum, acest samaritean nu avea acele calităţi datorită vreunei virtuţi sau vreunui merit al acelui 
templu sau al închinării sale, ci în ciuda lor. Tot la fel este cu toate aceste false temple. Creştinii din 
ele, asemenea samariteanului, sunt ceea ce sunt ca creştini nu datorită vreunei virtuţi sau vreunui 
merit sau vreunui lucru bun al vreunei „biserici”, ci în ciuda a toate acestea. 

Observaţi din nou: cele mai grave acuzaţii pe care le-a făcut Isus, cele mai grele pe care El le-a 
avut de spus, au fost adresate celor de sus, conducătorilor şi oficialilor, „bisericii” – „organizaţiei 
bisericii” acelui timp. Chiar şi „lucrarea lor misionară” era un blestem pentru toţi cei care ajungeau 
sub puterea lor: „Voi înconjuraţi marea şi uscatul pentru a face un prozelit; şi când l-aţi făcut, faceţi 
din el un fiu al gheenei de două ori mai rău decât voi înşivă.” Citiţi întreg capitolul 23 din Matei, 
împreună cu Isaia 3:12; 9:16. 

Însă, pentru că purtau Scripturile pretutindeni unde mergeau, acei care au primit Scripturile şi nu 
acea „biserică” şi au urmat Scripturile în locul acelei „biserici”, erau închinători adevăraţi şi liberi şi 
au scăpat de distrugerea şi anihilarea care a venit peste acea „biserică”, cetate şi templu. 

Şi la fel este acum cu aceste „organizaţii bisericeşti”, „temple” şi cu „marea cetate Babilon”. Cu 
cât o persoană este mai departe de ele, cu atât este mai bine de ea şi cu atât mai mare şansă are de a 
fi un adevărat închinător şi un adevărat creştin, liber în slăvita libertate în care Hristos ne face liberi 
şi cu atât mai sigur scapă de distrugerea şi de anihilarea întregii serii şi combinaţii a întregii lor 
„biserici” ,„marii cetăţi” şi „templului”. 

Iar adevărul tuturor acestora este expus pe scurt în minunatul cuvânt al „glasului din cer, care 
spune: ‚Ieşiţi din ea, poporul Meu, pentru a nu fi părtaşi păcatelor ei şi pentru a nu primi plăgile ei. 
Căci păcatele ei au ajuns la cer şi Dumnezeu Şi-a amintit de fărădelegile ei.’” Apocalipsa 18:4,5. 
 
 

Timpul sfârşitului 
 
 

Opoziţia satanică faţă de adevăratul Ziditor şi faţă de lucrarea Sa de zidire a Templului 
Domnului a durat suficient. Şirul şi succesiunea „templelor” false s-a derulat, a amăgit şi blestemat 
lumea suficient. 

Este timpul – timpul potrivit – ca „Omul al cărui nume este Odrasla” să-şi ocupe locul Său ca 
adevăratul Ziditor al Templului Domnului. 

Este timpul ca acest Templu să fie văzut, studiat şi cunoscut ca ceea ce este cu adevărat. Căci 
acum este timpul când zidirea acestui Templu al Domnului, Biserica viului Dumnezeu, să fie 
terminată; şi va fi terminată. Va fi terminată de către „Omul al cărui nume este Odrasla”, El Însuşi 
fiind Ziditorul şi Desăvârşitorul, prin Spiritul Sfânt şi Îşi va prezenta o Biserică slăvită, neavând nici 
o pată sau zbârcitură sau vreun astfel de lucru, ci sfântă şi fără vină. 

Acum este timpul terminării tuturor lucrurilor. Şi în acest timp al marelui sfârşit, cel mai mare 
sfârşit al tuturor este terminarea Templului Domnului, glorioasa Biserică a viului Dumnezeu, de 
către „Omul al cărui nume este Odrasla” şi marea şi slăvita prezentare a ei înaintea Sa şi înaintea 
universului fericit al lui Dumnezeu. 
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Şi în zidirea, în terminarea şi în marea prezentare a acestui Templu al Domnului, Biserica slăvită, 
de către Ziditorul şi Desăvârşitorul, Omul al cărui nume este Odrasla – în toate, prin toate şi peste 
toate, „El va avea slava”. 
 
 

VI 
 
 

Această lucrare, „Scopul mai înalt”, este o continuare a celei anterioare, „De la Babilon la noul 
Ierusalim”, în seria care se ocupă cu „Ecumenismul şi Eclesiologia Biblică”, discuţii referitoare la 
ceea ce reprezintă subiectul principal al zilelor noastre. Acum, fiind scăpaţi de falsuri, suntem 
pregătiţi de a descoperi şi de a studia Templul în sine; şi acest lucru va fi făcut în următoarea 
lucrare: 

„Aceasta este Biserica”. 
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Verbum Domini Manet in AEternum 
Cuvântul Domnului rămâne în veşnicie 

 
 

Aceasta este Biserica 
 
 

Unitatea creştină 
 
 

Unitatea creştină se regăseşte mereu printre lucrurile creştine care sunt de cea mai mare 
importanţă. 

În timp ce unitatea creştină este în sine de o mare importanţă, a înţelege ceea ce este aceasta este 
de o importanţă şi mai mare. Şi aceasta pentru că a dori, a te lupta pentru şi a promova drept unitate 
creştină ceea ce nu este deloc unitate creştină, reprezintă o greşeală şi mai periculoasă şi o pierdere 
imensă. 

Şi chiar acest lucru a fost făcut şi chiar acest lucru se promovează chiar acum ca fiind o parte din 
câteva mari „mişcări”, în şi de către bisericile care sunt acum recomandate. 

În studiul pentru aflarea ce este cu adevărat unitatea creştină va fi de ajutor ca mai înainte de 
toate să menţionăm ceea ce aceasta nu este. 

Una dintre cele mai clare exprimări a ce nu este o reprezintă extraordinar de falsa definiţie a ceea 
ce este: 

„Unitatea este formată din două aspecte; ea include: 
1. Unitatea doctrinei şi credinţei, care constă în acordul comun al tuturor credincioşilor în 

admiterea şi credinţa în tot ceea ce învăţătura bisericii le arată ca fiind descoperit sau confirmat de 
Isus Hristos. 

2. Unitatea puterii executive care produce unitatea comuniunii şi care constă în supunerea tuturor 
credincioşilor faţă de episcopii lor şi în particular faţă de Pontiful roman, capul suprem al bisericii.” 

Măcar că este cu desăvârşire falsă şi cu caracter romanist, consideraţi numai partea care se referă 
la „Pontiful roman” şi veţi vedea că exprimă în mod obiectiv punctul de vedere al fiecărei 
denominaţiuni din lume referitor la ceea ce este unitatea creştină. 

Dar unitatea creştină este cu totul altceva decât ceea ce a fost afirmat; şi este tot atât de departe 
de tot ceea ce a fost afirmat, ca şi cerurile faţă de pământ. 

Unitatea creştinilor pe baza doctrinei, nu este unitate creştină. 
Acordul creştinilor în crez, nu este unitate creştină. 
Unitatea sau acordul creştinilor pe baza unei platforme sau a unei declaraţii de credinţă, a unei 

doctrine sau a unor principii, nu este unitate creştină. 
Unitatea creştinilor într-un consimţământ acceptat şi supunerea faţă de o ordine a organizaţiei 

bisericii sau faţă de un guvern bisericesc, nu este unitate creştină. 
Unitatea în scop sau în efortul creştinilor sau printre creştini pentru a promova o cauză, nu este 

unitate creştină. 
Asocierea liberă, frăţească şi plăcută a creştinilor, nu este unitate creştină. 
Creştinii pot avea toate acestea într-o singură combinaţie, şi cu adevărat mulţi le au, şi totuşi să 

nu aibă deloc unitatea creştină. 
Unitatea creştină este mult mai mult şi mult mai înaltă decât orice asociaţie sau denominaţiune 

sau federaţie sau conciliu chiar al tuturor creştinilor din lume în vederea oricărui scop sau pe baza 
oricărei platforme sau pentru orice cauză sau în supunere faţă de orice guvern bisericesc. Şi cu 
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adevărat merită să te împărtăşeşti de unitatea creştină mai degrabă decât să ai toate aceste lucruri 
însumate. 

Veniţi aşadar şi haideţi să vedem ce este unitatea creştină în adevărul ei pur şi splendida ei 
valoare şi haideţi să ne împărtăşim de ea pentru tot ceea ce cuprinde. 
 
 

Biserica lui Dumnezeu 
 
 

Abordând studiul Bisericii Dumnezeului celui viu, este un lucru esenţial care trebuie în primul 
rând considerat; şi nu numai în primul rând, ci în primul rând şi în ultimul rând şi tot timpul. Acest 
lucru esenţial este locul Spiritului Sfânt. 

În broşura anterioară, „Scopul mai înalt”, a fost descris cum la începutul zidirii Bisericii potrivit 
noii ordini a celor unsprezece apostoli, toţi cei care au fost în mod personal aleşi, chemaţi, învăţaţi 
timp de trei ani, hirotonisiţi şi mandataţi de Domnul Însuşi pentru a merge şi a propovădui 
Evanghelia în întreaga lume, nu au fost lăsaţi să meargă nicăieri şi nici să predice deloc până când 
nu au fost înzestraţi cu putere de sus în botezul cu Spiritul Sfânt. Şi a trebuit ca ei să zăbovească în 
Ierusalim şi să aştepte botezul. 

La Cincizecime, acel botez a venit. Spiritul Sfânt şi-a ocupat locul, care este cel dintâi loc. Apoi 
ei au predicat Evanghelia, iar lucrarea a înaintat. Iar lucrarea a înaintat având mereu Spiritul Sfânt în 
locul Său, cel dintâi loc dintre toţi şi peste toţi şi prin toţi şi în toţi. Aceasta este calea lui Dumnezeu 
cu Biserica Sa şi în Biserica Sa şi aceasta trebuie să fie şi calea noastră. 

Să schiţăm puţin această cale a Domnului în şi cu propria Sa Biserică: înainte ca omul să 
uzurpeze locul Domnului şi maşinăria locul Spiritului Sfânt. 

Al doilea capitol din Fapte reprezintă o istorie a venirii Spiritului Sfânt peste apostoli, predica lui 
Petru care spunea că aceasta este împlinirea profeţiei din Ioel că Dumnezeu va turna Spiritul Său 
„peste toată făptura” şi chemarea adresată tuturor la pocăinţă şi botez, „Şi veţi primi darul Duhului 
Sfânt”. 

Capitolele trei şi patru vorbesc despre vindecarea ologului la poarta templului, despre predica lui 
Petru în faţa mulţimii adunate şi despre Petru şi Ioan care au fost arestaţi şi întemniţaţi de preoţi şi 
de căpitanul templului şi de saducheii Sinedriului, despre procesul din următoarea zi a marelui 
conciliu unde „Petru, plin de Duhul Sfânt” a răspuns; şi fiind lăsaţi liberi, cei doi apostoli au mers la 
fraţii lor care erau adunaţi împreună în rugăciune „şi cu toţii au fost umpluţi de Duhul Sfânt”. 

Al cincilea capitol ne vorbeşte despre şiretlicul lui Anania şi Safirei de a minţi referitor la 
vânzarea şi darul proprietăţii lor. Iar aceasta a însemnat a „minţi pe Duhul Sfânt” şi a „ispiti Spiritul 
Domnului”. 

Consecinţele au fost imediate şi cumplite. Apoi apostolii au fost cu toţii arestaţi de către marele 
preot şi conciliu şi au fost din nou întemniţaţi pentru proces. „Dar noaptea îngerul Domnului a 
deschis uşile temniţei şi i-a scos afară şi a spus ‚Mergeţi, staţi şi vorbiţi în templu întregului popor 
cuvintele acestei Vieţi.’” Au fost arestaţi din nou şi aduşi înaintea conciliului „şi a întregului senat 
al copiilor lui Israel”, unde din nou Petru „şi ceilalţi apostoli” au predicat Evanghelia şi au 
mărturisit. „Noi suntem martori ai acestor lucruri, de asemenea şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-
a dat celor ce I se supun.” 

Capitolele şase şi şapte vorbesc despre alegerea oamenilor „plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune” 
pentru a se ocupa de „treburi” în „slujirea zilnică”; despre Ştefan, „un om plin de credinţă şi de 
Duhul Sfânt” care vorbea înaintea conciliului având faţa strălucitoare „asemenea celei a unui înger” 
şi de faptul că era „plin de Duhul Sfânt” şi privea la ceruri şi vedea „slava lui Dumnezeu şi pe Isus 
stând la mâna dreaptă a lui Dumnezeu”. 

Cel de-al optulea capitol vorbeşte despre predica lui Filip în Samaria şi despre faptul că au primit 
„Duhul Sfânt”; despre „îngerul Domnului” care i-a spus lui Filip să meargă din Samaria pe drumul 
din Ierusalim spre Gaza, pe unde, când a ajuns, într-un car trecea un om care citea din cartea lui 
Isaia ceea ce este acum cel de-al cincizeci şi treilea capitol, iar „Spiritul i-a spus lui Filip, ‚Apropie-
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te, alătură-te acestui car’.” Filip a făcut astfel şi I l-a predicat pe Isus din aceeaşi Scriptură; omul a 
crezut şi a fost botezat, apoi şi-a continuat drumul bucurându-se; „iar Spiritul Domnului l-a răpit pe 
Filip astfel încât famenul nu l-a mai văzut”. 

Cel de-al nouălea capitol vorbeşte despre anxietatea şi convertirea furiosului Saul, prin apariţia 
Domnului Însuşi, despre faptul că a fost „umplut de Duhul Sfânt” prin faptul că Anania şi-a pus 
mâinile peste el, Anania care a fost trimis la el de Domnul „într-o viziune” cu acest scop; capitolul 
vorbeşte despre „bisericile care păşeau în temerea de Domnul şi mângâierea Duhului Sfânt”; şi 
despre învierea Dorcăi din morţi. 

Cel de-al zecelea capitol vorbeşte despre „un înger al Domnului” care i-a vorbit lui Corneliu într-
o viziune şi i-a spus să trimită nişte oameni la Iope pentru a-l chema pe Petru la el; despre o viziune 
dată lui Petru spre a-l pregăti pentru cel ce avea să vină; despre Spiritul care i-a spus lui Petru că 
oamenii îl căutau pe el şi că el urma să meargă împreună cu ei; despre plecarea lui şi despre predica 
sa în casa lui Corneliu, iar „Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care au auzit cuvântul”. 

Cel de-al unsprezecelea capitol vorbeşte despre repovestirea la Ierusalim a experienţei anterioare 
credincioşilor farisei, care s-au certat cu el pentru ceea ce făcuse; despre predicarea Evangheliei 
neamurilor din Antiohia şi despre trimiterea lui Barnaba acolo, „căci era un om bun şi plin de Duhul 
Sfânt şi credinţă”. 

Cel de-al douăsprezecelea capitol constituie istoria eliberării lui Petru din temniţă de către 
îngerul Domnului şi moartea lui Irod prin lovitura îngerului Domnului. 

Capitolele treisprezece şi paisprezece vorbesc despre „Duhul Sfânt” care spune bisericii din 
Antiohia: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat” şi despre 
trimiterea lor „de către Duhul Sfânt”; despre Saul, „plin de Duhul Sfânt” mustrându-l pe vrăjitorul 
potrivnic; despre predicarea Evangheliei la Antiohia în Pisidia şi despre apostolii care au fost 
„umpluţi de bucurie şi de Duhul Sfânt”. 

Cel de-al cincisprezecelea capitol vorbeşte despre soluţionarea de către Spiritul Sfânt a 
controversei referitoare la circumcizie şi ţinerea legii în vederea mântuirii şi despre expedierea 
scrisorii care spunea, „A plăcut Duhului Sfânt şi nouă”. 

Cel de-al şaisprezecelea capitol ne spune că Pavel, un apostol, şi Sila, un profet, „au fost 
împiedicaţi de Duhul Sfânt să predice cuvântul în Asia” şi, în încercarea de a merge în Bitinia, 
„Spiritul nu i-a lăsat”; astfel călătorind, au fost aduşi la Troa unde, într-o „viziune de noapte de-a lui 
Pavel, un om din Macedonia i-a chemat acolo”. Iar capitolele şaptesprezece şi optsprezece descriu 
experienţele lor acolo şi în Grecia. 

Capitolul nouăsprezece spune că Pavel a găsit în Efes „anumiţi ucenici” cărora le-a spus: „Aţi 
primit Duhul Sfânt de când aţi crezut?” Ei au răspuns: „Nici nu am auzit că ar exista vreun Duh 
Sfânt.” „Atunci cu ce botez aţi fost botezaţi?”. „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel le-a predicat pe 
Hristos, şi „au fost botezaţi în numele Domnului Isus. Şi când Pavel şi-a pus mâinile peste ei, Duhul 
Sfânt a venit peste ei; iar ei au vorbit în limbi şi au profetizat”. 

În capitolul douăzeci, Pavel este în drum spre Ierusalim şi convoacă prezbiterii bisericii din Efes 
pentru a-l întâlni la Milet; în cuvintele sale către ei, le-a spus: „Duhul Sfânt mărturiseşte în fiecare 
oraş, spunând că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri”; şi „aveţi grijă de voi înşivă şi de toată turma peste 
care Duhul Sfânt v-a făcut supraveghetori pentru a hrăni turma lui Dumnezeu”. 

În capitolul douăzeci şi unu, când Pavel vine la Tir, apostolii „i-au spus lui Pavel prin Spiritul că 
nu ar trebui să se urce la Ierusalim”; şi când a venit la Cezarea, profetul Agab l-a întâlnit şi „a luat 
brâul lui Pavel, şi-a legat mâinile şi picioarele şi a spus: ‚Aşa vorbeşte Duhul Sfânt: Aşa vor lega 
iudeii la Ierusalim pe omul căruia îi aparţine acest brâu şi-l vor da în mâinile neamurilor.’” 

El a mers la Ierusalim şi începând cu capitolul douăzeci şi unu şi până la sfârşitul cărţii, întâlnim 
unul dintre cele mai remarcabile sisteme ale providenţei directe şi a lucrării lui Dumnezeu care s-au 
petrecut în lume. Iar ultimele cuvinte ale lui Pavel din carte, începând cu marea particularitate a 
omului şi a cărţii, „Bine a spus Duhul Sfânt prin profetul Isaia etc.”. 

Numai din această simplă schiţare a cărţii Faptelor, este perfect lămurit faptul că ceea ce este 
limpede şi clar şi proeminent deasupra tuturor celorlalte lucruri din toată cartea şi de-a lungul 
întregii cărţi, este faptul că Spiritul Sfânt era atunci marele suveran, Personajul care cârmuia şi 
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călăuzea în Biserică şi Biserica însăşi. 
Şi următorul lucru după acesta, care este clar şi lămurit şi proeminent de la un capăt la celălalt, 

splendidul adevăr corespondent că cei ce erau creştini atunci recunoşteau în mod constant şi se 
supuneau cu bucurie acelei suveranităţi, guvernări şi călăuziri a Spiritului Sfânt. Pretutindeni El este 
recunoscut ca cel dintâi. În toate lucrurile El este cel dintâi considerat. Dacă nu ar fi făcut acest 
lucru, ceea ce a fost consemnat nu ar fi arătat astfel; căci în acel caz, experienţa nu ar fi fost aceasta. 

Lăsaţi ca creştinii să recunoască şi să se supună din nou suveranităţii, domniei şi călăuzirii 
Spiritului Sfânt peste ei şi în ei şi peste toate lucrurile care au legătură cu Biserica, şi atunci din nou 
experienţa indivizilor din Biserică se va dovedi a fi ceea ce a fost la început; căci El este la fel ieri şi 
azi şi pentru totdeauna. 

Numai acesta este adevăratul loc al Spiritului Sfânt în indivizi şi în Biserică; iar El are nevoie ca 
numai acei creştini să I se supună, care Îl recunosc şi Îi acordă acel loc, pentru a se dovedi pe Sine a 
fi tot ceea ce a fost vreodată în locul suprem care Îi aparţine. 

Astfel, în toate lucrurile Bisericii, pentru Biserică şi în Biserică, locul Spiritului Sfânt este cel 
dintâi loc. Nu poate fi făcut nici un pas şi nu poate fi făcut nimic drept până când nu I se va acorda 
Spiritului Sfânt locul Său. 

Şi acest lucru trebuie să se împlinească acum cu noi în studiul acestui celui mai mare lucru dintre 
toate – Biserica viului Dumnezeu. Căci este adevărat că, ochiul nu a văzut, nici urechea nu a auzit, 
nici nu a ajuns la inima omului, lucrurile care au fost pregătite în Biserica lui Dumnezeu pentru cei 
care-L iubesc; dar Dumnezeu ni le-a descoperit prin Spiritul Său, căci Spiritul cercetează toate 
lucrurile, da, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 

 
 

Organizarea Bisericii (1) 
 
 

Editorul unui ziar bisericesc prezintă ceea ce se intenţionează a fi un îndemn puternic la 
„organizarea” poporului „Bisericii lui Dumnezeu”. Această prezentare merită studiată, mai ales de 
către oamenii cărora le este adresată. Ea începe astfel: 

„Organizarea este una dintre cele mai mari şi fundamentale legi ale Universului lui Dumnezeu. 
Atotînţeleptul Creator a demonstrat aceasta pe toate căile şi se poate vedea în toată creaţia Sa, ca un 
martor viu al puterii şi împlinirii unui scop definit pe pământ. Copacii pădurii şi fiarele câmpului, 
fiecare sunt un organism definit şi minunat: o fiinţă deosebită compusă din multe organe, toate 
lucrând împreună în armonie şi sistem, perpetuând viaţa, crescând şi mărind numărul celor din 
specia sa. Corpul omenesc este un organism minunat organizat, fiecare membru al său lucrând 
împreună cu celelalte ca unul, toate având acelaşi scop suprem, acela de a perpetua existenţa” etc.  

Dar Cine este Organizatorul fiecăruia şi tuturor acestor minunate organisme? Cine organizează 
fiecare copac din pădure, fiecare fiară de pe câmp şi fiecare trup omenesc? 

Nu este, în fiecare din aceste cazuri, Dumnezeu şi numai Dumnezeu prin Spiritul Său acest 
Organizator? 

Cine a cunoscut şi s-a gândit vreodată la ramurile unui copac, să organizeze un copac? Sau la 
membrele unei fiare, să organizeze o fiară? Sau la membrele vreunui trup omenesc, să organizeze 
acel trup? Aşa ceva nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu se poate întâmpla vreodată aşa ceva. 

Deci nu este o problemă a organizării, ci a cui organizaţii. Întotdeauna, singura întrebare în 
fiecare caz este: a cui să fie organizaţia? Cine este pe bună dreptate Organizatorul original, cine va 
continua să organizeze şi a cui va fi organizaţia? 

Trupul uman este cu adevărat un organism minunat: „minunat şi extraordinar făcut”, făcut numai 
de Dumnezeu prin Hristos de Spiritul Său. Geneza 1:26,27; Iov 33:4. 

Toţi creştinii, toţi delegaţii, toţi predicatorii, toţi episcopii şi toţi conferenţiarii şi toate Conciliile 
care au existat vreodată în lume, dacă ar fi adunaţi la un loc, nu ar putea organiza un trup uman. Ei 
nu ar şti şi nu ar putea şti cum să facă prima mişcare sau chiar să gândească primul gând spre prima 
mişcare. Este infinit dincolo de puterea şi capacitatea lor; ţine numai de tărâmul şi înţelegerea lui 
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Dumnezeu. Şi oricine ar prelua-o vreodată, ar trebui să fie egal cu Dumnezeu şi Dumnezeul lui 
Dumnezeu. 

Astfel, în acest lucru nu este o chestiune de organizare. Singura întrebare este: cine este 
Organizatorul? Şi a cui este organizaţia? 

Acum, Trupul Divin – „Trupul lui Hristos care este Biserica” – este un organism cu mult mai 
minunat decât trupul uman; cu atât mai mult, cu cât spiritualul este mult mai înalt decât umanul şi 
naturalul. Şi nimeni în afara lui Dumnezeu, prin Hristos de către Spiritul Său nu ar putea să 
organizeze Trupul Divin şi Spiritual care este Biserica. Şi cu atât mai mult va trebui ca cel care va 
încerca să organizeze acest Trup să fie egal cu Dumnezeu şi Dumnezeul lui Dumnezeu. 

Şi chiar pe această poziţie îl aşază Scriptura pe cel care s-a „gândit” la aceasta prima dată şi a 
încercat să o facă; „el, asemenea lui Dumnezeu, stă în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine că 
el este Dumnezeu”. Acesta nu este un teren sigur pentru creştini. 

Şi tot nu este vorba despre organizaţie. Singurul teren pentru întrebare este: cine este şi cine 
trebuie să fie Organizatorul? Şi cine este şi cine trebuie să fie organizaţia? 

Pentru ca membrele trupului să încerce să organizeze trupul pentru a avea un trup cu desăvârşire 
organizat, ei trebuie cu siguranţă să „organizeze” un cap din oricare membru al trupului. De aceea, 
în procesul lor de „organizare” a „Trupului lui Hristos, care este Biserica” ei trebuie să „organizeze” 
un cap din şi pentru acel trup. 

Dar Hristos este Capul adevăratului trup care este Biserica; şi va spune vreunul din aceşti 
„organizatori” că ei Îl vor „organiza” pe Hristos drept Cap al trupului pe care ei îl organizează? 

Oh, nu, desigur nu aceasta! El este deja organizat, în organizaţia lui Dumnezeu. Hristos este 
Capul invizibil. Noi „organizăm” cu „un cap vizibil” şi „organizăm” numai „un cap vizibil”. 

Şi aceasta este tot ceea ce biserica Romei a pretins vreodată. 
Şi tot ceea ce biserica Romei este sau a fost vreodată, este cuprins în această teorie. 
Da, „copacii pădurii sunt, fiecare un organism definit şi minunat”. Şi prin Domnul, adevăraţii Săi 

copii sunt numiţi „copaci” – „copaci ai neprihănirii, răsadul Domnului, ca El să fie slăvit”. Isaia 
61:3 

Şi în timp ce este adevărat, după cum s-a afirmat anterior, că nu s-a mai auzit ca ramurile vreunui 
copac să încerce să organizeze copacul, totuşi, păcat că trebuie s-o spun, este de asemenea adevărat 
că o dată copacii înşişi au făcut de fapt lucrul iraţional să se organizeze pe ei înşişi într-un presupus 
„sistem şi armonie” în care „să lucreze împreună”. Relatarea acestei istorii este următoarea: 

„Copacii au plecat să ungă un împărat şi au zis măslinului: ‚Împărăţeşte peste noi.’ Dar măslinul 
le-a spus: ‚Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu şi a 
oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’ Şi copacii au zis smochinului: ‚Vino tu şi 
împărăţeşte peste noi!’ Dar smochinul le-a spus: ‚Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel 
minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’ Şi copacii au zis viţei: ‚Vino tu şi domneşte peste 
noi.’ Şi viţa le-a spus: ‚Să-mi părăsesc eu vinul, care înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni, ca să 
mă duc să domnesc peste copaci?’” 

De vreme ce nu au putut să obţină nici un pom care era bun pentru ceva spre a fi capul 
„organizaţiei” lor – pentru că aceştia erau preocupaţi în a-L onora pe Dumnezeu şi a-i binecuvânta 
pe oameni – atunci au apelat la cel care nu era bun pentru nimic, ci numai pentru ars – „spinul”, 
mărăcinele. 

„Atunci toţi copacii au zis spinului: ‚Vino tu şi împărăţeşte peste noi.’ Şi spinul a spus copacilor: 
‚Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat peste voi, atunci veniţi şi puneţi-vă încrederea în 
umbra mea; altfel, să iasă un foc din spin şi să mistuie cedrii Libanului.’” Judecători 9:8-15 

S-ar aşeza vreodată cineva în siguranţă sau confort la umbra unui mărăcine? Şi totuşi singurii 
termeni ai târgului au fost că dacă nu vor face acest lucru, vor fi arşi. Asta este: trebuie să încheie o 
înţelegere în urma căreia cu siguranţă vor fi înţepaţi, iar dacă refuză aceasta, cu siguranţă vor fi arşi. 

Şi astfel au fost conduşi de gândul propriei lor „organizaţii” în locul celei a lui Dumnezeu şi au 
intrat deliberat într-un aranjament iraţional. Ei l-au făcut pe spin regele lor, când, dacă se gândeau 
drept şi înţelept, Dumnezeu era rege peste ei. Ei L-au respins pe Dumnezeu şi l-au ales pe spin; şi 
prin aceasta ei au respins organizaţia lui Dumnezeu şi au ridicat o structură a propriei lor alegeri, 



44 
 

„ca toate naţiunile” şi au numit-o „organizaţie”. 
L-au rugat pe Ghedeon şi pe fiul lui şi pe fiul fiului lui să-i conducă. Dar Ghedeon a replicat 

prompt: „Eu nu voi domni peste voi. Nici fiii mei nu vor domni peste voi. Domnul va domni peste 
voi.” Judecători 8:23 

Dar Ghedeon a avut un fiu rău, numit Abimelec; şi după moartea lui Ghedeon, acesta a ucis 
şaizeci şi nouă de fii ai lui Ghedeon – pe toţi fii lui, mai puţin pe unul – şi a fost făcut rege de către 
poporul din Sihem şi din casa lui Milo. Şi la capătul a trei ani, a apărut insatisfacţia, cu consecinţa 
faptului că Abimelec şi oamenii săi au ucis tot poporul Sihemului şi casei lui Milo şi au ruinat cu 
desăvârşire cetatea Sihem, iar apoi el însuşi a fost ucis. 

Dar în ciuda acestui înfricoşător rezultat, ambele părţi care au încercat să facă o „organizaţie” tot 
au tânjit după un rege. Şi în zilele lui Samuel, cererea a fost din nou formulată în mod deschis. „Dă-
ne un rege care să ne judece, asemenea tuturor naţiunilor.” 1 Samuel 8:5. 

Domnul, prin Samuel, a protestat în mod solemn împotriva tuturor; şi le-a înfăţişat care va fi răul 
şi opresiunile regelui lor, ale regatului lor şi „organizaţiei” lor. Dar ei nu au ascultat şi au insistat: 
„Nu, ci vom avea un rege peste noi.” Versetul 19. 

Domnul i-a lăsat să meargă pe calea asupra căreia au insistat. Dar a declarat: „Ei M-au respins pe 
Mine, pentru ca să nu domnesc peste ei.” Versetul 7. 

L-au respins pe Dumnezeu pentru a fi „ca toate naţiunile.” Şi repede au devenit „ca toate 
naţiunile” care L-au respins pe Dumnezeu; şi în final au pecetluit totul şi soarta lor, cu exclamaţia 
sălbatică şi disperată: „Noi nu avem alt rege, decât Cezarul”. 

Care este însemnătatea tuturor acestor lucruri? Există în aceasta vreun avertisment sau vreo lecţie 
pentru poporul lui Dumnezeu în acest timp sau în oricare alt timp? Sau este adevărat că această 
parte a cuvântului lui Dumnezeu este gol, nul şi mort? 

Unde este vreo diferenţă în principiu între cererea lor pentru un rege, pentru a fi „ca toate 
naţiunile” şi cererea de acum după un rege, pentru a fi ca toate denomi-naţiunile? 
 
 

Organizarea Bisericii (2) 
 
 

Nu a existat niciodată un sistem a ceea ce este numit „organizaţia bisericii” care să nu se fi 
dovedit la fel de crud ca şi diavolul. 

Teoria este aceea că o asemenea „biserică”, având adevărata organizare bisericească, este 
„adevărata biserică” în care dacă te găseşti, eşti sigur de mântuirea veşnică şi de care dacă te 
desparţi, ai garanţia pierderii vieţii veşnice. 

Acum, este sigur că în adevărata Biserică creştină trebuie să se găsească numai adevăratul spirit 
creştin şi numai acest spirit trebuie să predomine. Fără aceasta este imposibil ca vreo biserică să fie 
adevărată şi cu atât mai puţin să fie cea adevărată. Ce este atunci adevăratul şi veritabilul spirit 
creştin? 

În primul rând, este numai Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, căci Domnul nu ar îngădui ca 
apostolii Săi aleşi, hirotonisiţi şi investiţi să facă vreo singură mişcare către vreun lucru care 
aparţine bisericii până când nu au fost „botezaţi cu Duhul Sfânt”. Luca 24:49; Fapte 1:4,5. 

Şi „rodul” inevitabil al acestui botez este „dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, amabilitatea, 
bunătatea, credinţa, blândeţea, temperanţa” şi „libertatea”, căci „unde este Spiritul Domnului, acolo 
este libertate” – libertatea gândirii, libertatea exprimării şi libertatea acţiunii. Galateni 3:22; 2 
Corinteni 3:17. 

Acesta este spiritul creştin. Şi acesta este spiritul care domneşte şi care este manifestat în fiecare 
biserică ce este creştină. Iar manifestarea acestui spirit este categoric definită ca: 

„Înţelepciunea care este de sus este în primul rând pură, apoi paşnică, amabilă şi uşor de 
înduplecat, plină de milă şi de roade bune, fără părtinire şi fără ipocrizie.” Iacov 3:17 

Acum, despre ceea ce este numit „organizaţia bisericii”, un om, doi oameni, trei oameni sau mai 
mulţi oameni născocesc şi formulează un „plan de organizare” şi îi conving pe oameni să-l accepte 
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şi să i se supună, ceea ce înseamnă de fapt a te supune regulii oamenilor care deţin „slujbele” şi prin 
urmare deţin „cheile” cu care deschid şi închid cerul. 

Iar când „organizaţia” este definită şi în stare de funcţionare, orice membru care nu se 
conformează voinţei şi planurilor funcţionarilor, i se cere s-o facă. Şi dacă, în supunere faţă de 
Hristos în Spiritul Său şi în adevărul Său, persoana este în libertatea creştină de a gândi şi a vorbi şi 
a acţiona, este separată de „organizaţie” şi proscrisă de la întreaga recunoaştere a „bisericii” şi a 
„fraţilor” şi astfel exclusă în mod desăvârşit din „biserică”. Şi dacă unii fraţi nu sunt de acord cu 
excluderea fratelui creştin şi se împrietenesc cu el şi îl primesc în casele lor, atunci devin imediat 
ţinta suspiciunii şi sunt luaţi „la ochi”; şi dacă aceasta nu-i corectează, atunci şi ei trebuie să fie 
înlăturaţi. Iar teoria este că această excludere din acea „biserică” înseamnă pierderea vieţii veşnice. 

Aceasta înseamnă că, dacă cineva este în contradicţie cu un om sau cu câţiva oameni care 
„reprezintă biserica”, prin aceşti oameni care „reprezintă biserica”, pentru că ei Îl „reprezintă pe 
Dumnezeu”, acel om este în mod deliberat lipsit de viaţa veşnică! 

Ar putea fi diavolul mai crud decât atât – de a pronunţa o pedeapsă ca aceasta asupra unei 
„ofense” ca aceasta, când de fapt nu este deloc ofensă nici faţă de Dumnezeu şi nici faţă de om? 
Moarte veşnică pentru că nu eşti de acord cu un om! 

Şi totuşi, pe scurt, acesta este exact procesul primei „biserici organizate” în acest fel – falsa 
biserică Catolică – şi a fiecărei alte structuri care este numită „organizaţia bisericii”. 

„Organizaţia” romană este mândră de ea şi se făleşte cu ea ca fiind o dovadă a divinităţii sale. 
Alţii resping această „biserică” cu „organizaţia” ei ca fiind „omul păcatului”, „taina fărădelegii”, 

„fiul pierzării” şi „fiara”; şi totuşi clădesc una a lor înşile pe acelaşi principiu şi după acelaşi model; 
şi cu aceasta fac acelaşi lucru. 

Unii dintre aceştia, cu adevărat, au suficient discernământ pentru a vedea monstruozitatea ei şi 
sunt suficient de apăsaţi de conştiinţă pentru a încerca să evadeze din ea cu pretenţia că în cazul lor 
nu le afectează viaţa veşnică, ci înseamnă numai despărţirea sa de „organizaţie” şi de „apartenenţa” 
la ea, pentru că „noi credem în libertate religioasă”! 

Dar aceasta este numai o evitare şi un camuflaj. Căci, dacă acesta este adevărat, reprezintă o 
mărturisire clară că „organizaţia” lor şi „apartenenţa” nu reprezintă adevărata Biserică şi nu este 
altceva decât un simplu club obişnuit. Dar ei nu vor să spună nimic din acestea. Ei nu vor să 
desfiinţeze nici o iotă din pretenţia că Biserica lor este într-adevăr cea adevărată cu tot ceea ce acest 
lucru implică: şi anume că a fi în ea presupune viaţa veşnică, iar despărţirea de ea înseamnă moartea 
veşnică. 

Şi prin această pretenţie ei deţin puterea asupra poporului. Ar crede cineva vreodată că vreunul 
dintre ei ar mai suporta ceea ce suportă acolo sau ar mai respecta autoritatea sau puterea acelei 
„biserici” pentru vreo clipă dacă ar înţelege că întreaga „organizaţie” şi asociaţie nu este altceva 
decât o societate sau un club pur omenesc? 

Şi totuşi, în adevăr şi de fapt şi în mod efectiv, nu este mai mult decât atât. Este numai superstiţie 
părerea că într-un fel misterios, cu neputinţă de descris, oficialii şi ierarhia „organizaţiei” posedă o 
putere spirituală care poate afecta poziţia sufletelor oamenilor înaintea lui Dumnezeu – este numai 
superstiţia cea care îi face pe oameni ca, împotriva propriei convingeri şi bunului simţ al dreptăţii, 
să suporte sau să aprobe procedura „bisericii” în multe şi diverse cazuri. 

Ce altceva decât superstiţia îi poate face pe oameni să creadă că unii oameni din „biserică”, prin 
alegerea lor de către alţi oameni sau de către ei înşişi, sunt părtaşi sau posesori ai autorităţii sau 
puterii spirituale pe care toţi cei din „biserică” trebuie fără discuţie s-o respecte sau să-şi pericliteze 
sufletul înaintea lui Dumnezeu? 

Acesta este cu adevărat principiul şi superstiţia infailibilităţii papei. 
Papa este ales de către cardinali dintre ei înşişi sau de sine însuşi. Nici un cardinal nu deţine şi 

nici nu a pretins vreun strop de infailibilitate. Dar când aceşti cardinali care nu posedă 
infailibilitatea, aleg unul dintre ei care nu o posedă şi astfel ocupă postul şi scaunul papal, imediat 
intră în posesia întregii infailibilităţi. 

Cum o obţine? De unde vine aceasta? Oh, de la funcţie, de la scaun desigur; căci numai atunci 
când vorbeşte ex cathedra, ceea ce înseamnă „de pe scaun”, este infailibil. 
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Şi oricare alt oficial al „organizaţiei bisericii” este de acelaşi soi şi crede la fel. 
Care este cea adevărată? 

 
 

Una dintre cele mai arzătoare întrebări de astăzi este „Ce este Biserica?”. Şi aceasta este cea mai 
importantă întrebare care poate exista vreodată. 

Toţi ştiu că sunt atât de multe lucruri care se pretind a fi nu numai o biserică, ci Biserica, încât 
fiecare este nevoit tot timpul să răspundă nu numai la întrebarea „Care este adevărata Biserică?”, ci 
şi la „Ce este adevărata Biserică?”. 

Fiecare dintre ele pretinde şi susţine că este adevărata Biserică; şi totuşi, în atât de multe lucruri 
şi căi, fiecare dintre ele se comportă şi conduce într-un vădit contrast faţă de ceea ce este creştinesc, 
astfel încât proprii ei membrii, ca de altfel şi alţi oameni, rămân continuu cu întrebarea: „Este 
aceasta adevărata Biserică?” 

Toate, mai puţin prima, sunt convinse că prima nu este adevărata Biserică; în timp ce prima este 
la fel de convinsă că ea este singura Biserică adevărată. 

Şi dacă prima dintre ele, cea mai veche dintre ele, cea care deţine avantajul celui mai îndelungat 
timp de existenţă şi a celei mai îndelungate şi desăvârşite experienţe, cea care a avut avantajul 
„ingeniozităţii şi a grijii răbdătoare a patruzeci de generaţii de politicieni” care au făcut din ea 
„capodopera înţelepciunii umane” – dacă aceasta nu este cea adevărată, cum poate alta fi cea 
adevărată? 

Sau, spre beneficiul tuturor celorlalte, trebuie să fie recunoscut principiul acestui subiect, că cea 
dintâi, cea care deţine cea mai vastă experienţă dintre toate celelalte, este cu siguranţă cea mai rea 
dintre toate. 

Dacă acesta este principiul, atunci nu devine inevitabil faptul că dacă fiecăreia sau tuturor 
celorlalte i se acordă timp şi experienţă, va merge pe aceeaşi cale? Şi că în aceeaşi perioadă de timp, 
fiecare dintre ele va deveni la fel de rea ca şi prima? 

Şi dacă nu este acesta principiul, dacă vârsta şi experienţa nu au făcut din prima cea mai rea 
dintre ele, atunci ce motiv de existenţă mai au toate sau fiecare dintre celelalte, ca separate de 
prima? 

Această inevitabilă dilemă s-a încercat a fi evitată prin argumentul, invariabil adoptat, că 
problema nu este în sau cu principiul; principiul este corect, problema este în aplicarea principiului, 
nu principiul, ci oamenii. 

Dar aceasta nu este o cale de scăpare. Căci aplicarea principiului a fost făcută şi trebuie 
întotdeauna făcută de oameni. Iar aceşti oameni au fost mereu numai oameni – simple fiinţe umane 
– asemenea tuturor celorlalţi oameni. Întotdeauna acel principiu va fi, şi va trebui să fie aplicat de 
către oameni – simple fiinţe umane – asemenea tuturor celorlalţi oameni. 

Şi mai mult decât atât: acesta este exact argumentul primei dintre aceste pretinse biserici. Tot 
timpul, toate relele bisericii Romei au fost denunţate de membrii acelei biserici, în acea biserică. 
Enormităţile păcatului practicat în cadrul acelei biserici au fost înregistrate şi condamnate şi 
denunţate chiar de către cei mai înalţi ai acelei biserici – episcopi, arhiepiscopi, chiar cardinali – şi 
care au rămas mai departe membri tradiţionali ai acelei biserici pentru că ei au susţinut că relele nu 
erau ale bisericii şi nici din biserică, ci ale oamenilor şi numai de la oamenii care au condus 
afacerile bisericii. 

Cu mult înaintea Reformei, oameni din acea biserică au spus lucruri mai tari despre Papă şi 
despre conducerea bisericii decât au spus vreodată reformatorii, dar ei încă susţineau că aceasta era 
şi va rămâne pentru totdeauna adevărata biserică. 

Analistul legal al bisericii însăşi, cardinalul Baronius, a spus despre papalitate în secolul zece: 
„În acest secol, urâciunea pustiirii s-a văzut în templul Domnului; iar în episcopia Sfântului 

Petru, onorată de către îngeri, au fost aşezaţi cei mai păcătoşi oameni, nu pontifi, ci monştri.” 
Şi Episcopul Robert de Lincoln, în Anglia, chiar în prezenţa Papei Inocent IV şi a cardinalilor 

săi, a vorbit lămurit despre ei: 
„Clerul reprezintă o sursă de poluare pe întreg pământul; ei sunt antihrişti şi diavoli mascaţi în 
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îngeri de lumină, care fac din casa de rugăciune o peşteră de tâlhari; iar curia Romană reprezintă 
sursa tuturor ticăloşiilor care fac din preoţie o dezaprobare şi un reproş faţă de creştinism.” 

Ei au denunţat oamenii şi faptele oamenilor, chiar ale papilor şi ale curţii papale şi încă scuzau şi 
pledau pentru „biserică” – pentru maşinărie – care a oferit oamenilor puterea şi oportunitatea lor. 

Ei au condamnat practicile rele, dar au îndreptăţit sistemul prin care a fost posibil ca aceste 
practici nu numai să fie perpetuate, dar chiar să existe. 

Oamenii bisericii erau răi, dar „biserica”, ai cărei membri erau aceşti oameni care exprimau viaţa 
ei, era „cea bună”! 

Obiceiurile erau dăunătoare, dar „biserica”, cea căreia îi aparţineau aceste obiceiuri, era „locuinţa 
sfinţeniei”! 

Practicile erau abominabile, dar „biserica”, cea care a inventat multe şi a profitat de toate şi care 
nu a corectat nici una dintre aceste practici, era „sfântă”! 

Papii erau demonici, dar „biserica”, cea căreia papii îi erau „capul” – voinţa făptuitore, mintea 
călăuzitoare – era „divină”! 

Priviţi marile biserici şi magnificele catedrale! 
Ascultaţi muzica „cerească” a „divinelor” cântece! 
Prindeţi mirosul impresionant al „sfintei” tămâi! 
Simţiţi sentimentul copleşitor al serviciului „solemn”, cum preoţii cu robele lor bogate de la 

„altar” îngenunchează înaintea „oştirii” şi se mişcă în „sfânta” procesiune! 
Cugetaţi la proporţia vastă a „misiunilor” sale! 
Priviţi „organizarea sa perfectă” prin care aduce la îndeplinire ca printr-un singur om minunile 

voinţei sale, ţine imperii întregi în respect şi conduce lumea! 
Nu este aceasta adevărata şi singura „biserică sfântă”? 
Biserica era „arca lui Dumnezeu”, „corabia Salvării”. Pilotul, căpitanul şi echipajul pot fi cu toţii 

piraţi şi pot folosi fiecare mecanism al corăbiei în exclusivitate pentru scopuri de piraterie, o pot 
încărca până la punctul de scufundare cu pradă piraterească, o pot ţine îndreptată direct către ruină 
şi totuşi „marea corabie bătrână” însăşi era în regulă şi putea ajunge cu siguranţă în portul ceresc. 

De aceea, „agaţă-te de arcă”, „stai pe vechea corabie” şi vei fi în siguranţă şi vei sosi în final la 
ţărmul ceresc. 

Spre exemplu, în legătură directă cu însuşi pasajul citat de cardinalul Beronius în care descrie 
condiţiile teribile în care se găsea acea biserică în secolul nouă, aceasta sunt cuvintele Cardinalului: 

„Hristos căzuse cu siguranţă într-un somn profund pe fundul vasului Său în timp ce vânturile o 
loveau din toate părţile şi o acopereau cu valurile mării. Şi ceea ce a fost încă mai rău, era faptul că 
apostolii Domnului dormeau mai profund decât El şi nu-L puteau trezi nici prin strigătele sau 
protestele lor zgomotoase.” 

Iar în cadrul Conciliului General de la Blase, 1432, nunţiul papal le-a predicat creştinilor boemi: 
„În timpul potopului lui Noe, toţi cei care erau fără arcă au pierit.” 
Tot acest rău din acea biserică şi a acelei biserici era atât de cronic şi atât de bine cunoscut, încât 

în momentul în care un papă a murit, toată Europa fost răscolită cu lumânările pentru a găsi „un om 
bun” pentru a fi papă. Şi în momentul în care, finalmente a fost găsit unul care era cunoscut şi 
acceptat în mod general ca având un caracter model, când a fost instalat şi chiar a devenit papă, el a 
fost cu adevărat papa; şi toţi au ajuns să se tânguiască de faptul că „dacă n-ar fi devenit niciodată 
papă, el ar fi fost mereu considerat a fi omul potrivit pentru a deveni papă”. 

Astfel, scuza care ar susţine că răutatea bisericii Romei se datorează oamenilor şi nu principiului, 
este cu desăvârşire falsă în toate aspectele sale. Aceasta se datorează în mod esenţial principiului: 
iar principiul se manifestă pe sine numai în şi prin oamenii care devin identificaţi cu el. 

Dar Scripturile? Ce spun Scripturile despre acest lucru? Aceasta: „omul păcatului”, „taina 
fărădelegii”, „sinagoga Satanei”, „marea desfrânată”, „Taină, Babilonul cel Mare”, „mama tuturor 
desfrânatelor şi nenorocirilor de pe pământ”, „stăpâna vrăjitoriilor şi mama tuturor nenorocirilor”, 
„urâciunea pustiirii”. 

Spune Dumnezeu toate acestea despre ceva în care este posibilă vreo urmă de bine, de puritate 
sau de adevăr? 
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Scripturile se ocupă de oameni sau de principii? Numai de principii. Întreaga Biblie este în 
exclusivitate o carte de principii. 

Şi la fel de sigur cum Scripturile se ocupă de principii şi nu de oameni, tot atât de sigur se ocupă 
Scripturile şi definesc şi denunţă biserica Romei în principiile sale şi nu numai în oamenii săi. 

Păcatul, ruina, taina fărădelegii, prostituţia, vrăjitoria, magia, ticăloşia bisericii Romei constă în 
principiul chestiunii, stă în esenţa chestiunii şi nu în administraţia chestiunii; stă în esenţa acelei 
chestiuni ca biserică şi nu în administrarea sa ca biserică. 

Şi care este principiul bisericii Romei ca „biserică”? Potrivit acelui principiu şi acelei idei, ce 
este „biserica”? Este aceasta: 

„Societatea credincioşilor autorizaţi botezaţi, unită împreună într-un singur trup de mărturisirea 
aceleiaşi credinţe, prin participarea la aceleaşi sacramente şi prin supunerea aceleiaşi autorităţi, 
Hristos, capul său invizibil în Cer şi Pontiful roman, succesorul Sfântului Petru, reprezentatul lui 
Hristos şi vicarul Său pe pământ.” – Apologetice creştine, sec. 200. 

Extrageţi din acea definiţie cuvintele „Pontiful Roman, succesorul Sfântului Petru” şi „vicarul” şi 
în locul lor inseraţi numele omului, al conducerii, al Comitetului, al Conferinţei sau Diocezei, care 
în principiu şi în mare măsură în expresie, defineşte în mod egal „biserica” aşa cum este susţinută şi 
manifestată în fiecare altă „organizaţie bisericească” din lume. 

Şi care este principiul său şi din ea? Este încoronarea vizibilă în locul invizibilului, omenescul în 
locul divinului, dependenţa şi centrarea atenţiei spirituale şi supunerea sufletelor faţă de dominaţia 
oamenilor în locul celei a lui Dumnezeu Însuşi în Hristos sub Spiritul Sfânt. 

Reformatorii au tăiat rădăcina acestui întreg lucru cu singura lovitură de a declara că în adevăr, 
aceasta nu este deloc Biserica. Aceasta a făcut din ei „eretici”. 

Ei au spus că aceasta este „ticăloşia zeificării de sine în locul sfânt”; „Papa este Antihrist, iar 
episcopia sa este a lui Satan însuşi”; „papalitatea este un vânător general, la comanda Pontifului 
roman, cu scopul de a prăpădi şi distruge suflete”. 

Au greşit? A fost Reforma o greşeală în lupta şi principiul său fundamental? 
Roma pretinde că da; şi că de vreme ce a eliminat elementele rele din biserică, nu mai este motiv 

pentru disputa protestantă, ci toţi ar trebui şi pot acum conlucra în armonie ca unul singur. 
Iar pretinsele biserici protestante, ţinând cu tărie asemenea Romei la principiul roman al 

„bisericii” şi refuzând principiul creştin al Bisericii, sunt pregătite să coopereze cu Roma. 
Şi fiecare „biserică” care îmbrăţişează acest principiu al „bisericii”, cooperează cu Roma. 
Acum, care este principiul Bisericii Dumnezeului celui viu? Potrivit acestui principiu şi acestei 

idei, ce este Biserica? Este aceasta: 
„Biserica este trupul Său, plinătatea Celui ce umple totul în toţi.” Efeseni 1:22,23. 
Este „casa lui Dumnezeu” „clădită pe … Isus Hristos Însuşi … în care toată clădirea, îmbinată 

împreună, creşte spre a fi un templu sfânt în Domnul … pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu prin 
Spiritul.” Efeseni 2:19-22. 

Şi care este principiul acesteia şi în aceasta? Este mai mult decât un principiu, este o Persoană – 
Dumnezeul personal, totul în toţi, în Hristos, clădind propria Sa casă, pentru a locui El Însuşi prin 
propriul Său Spirit. 

Iar diferenţa dintre aceste două idei şi aceste două tărâmuri despre Biserică, este tot atât de mare 
ca şi diferenţa dintre om şi Dumnezeu. Este chiar diferenţa care există între om şi Dumnezeu; între 
oamenii şireţi, uneltitori, ambiţioşi şi mincinoşi, şi Isus Cel deschis şi sincer, onest, blând şi umil, în 
care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. 

Este adevărat că îndelungata experienţă a celei dintâi dintre aceste „biserici” şi ingeniozitatea şi 
grija plină de răbdare de mai mult de „patruzeci de generaţii de politicieni” au făcut din ea 
„capodopera înţelepciunii umane”; şi aşa a devenit încât, „printre născocirile care au fost ticluite 
pentru a înşela şi apăsa omenirea, ea ocupă cel mai înalt loc”. 

A fost născocită cu singurul scop de a înşela şi asupri omenirea, căci a fost născocită de 
arhiînşelătorul omenirii. Oamenii au avut în mică măsură de-a face cu ea, în afară de a fi 
instrumentele arhiamăgitorului pentru a extinde scopul său şi pentru a împlini voi sa. A lui a fost 
întotdeauna scopul şi dorinţa de a aşeza biserica sa – „sinagoga Satanei” – în locul Bisericii lui 
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Dumnezeu. 
De aceea înţelepciunea lui Dumnezeu în Scripturi o înfăţişează în termenii: „taina fărădelegii”, 

„fiul pierzării” etc., fără a face vreodată o singură aluzie măcar la ceva respectabil sau chiar decent, 
cu atât mai puţin la ceva bun. 

Acea înţelepciune penetrează până la esenţa chestiunii şi descoperă principiul său inerent. Şi 
ceea ce afirmă acea înţelepciune că este, aceea este. Şi nici o ingeniozitate a argumentului, nici o 
încercare de a muta discuţia asupra oamenilor, de la principiu la aplicarea acestuia, nu poate scăpa 
sau ocoli răutatea inerentă şi esenţială a chestiunii. 

Chestiunea este pur şi simplu în exclusivitate satanică. Este satanică în principiul său, a fost 
satanică la debutul lucrării sale – „taina fărădelegii deja lucrează” – a fost permanent satanică în 
lucrarea sa şi nu poate fi altceva, orice ar putea fi spus sau făcut pentru a o transforma în altceva. 

Principiul, fiind satanic, îi corupe mai mult pe oamenii care o îmbrăţişează şi se identifică pe sine 
cu el. Îi face pe cei mai buni oameni răi, iar pe cei răi, şi mai răi. Acesta este secretul papalităţii. 

Eroarea – eroarea în cele lăuntrice – corupe pasiunile. 
Adevărul – adevărul în cele lăuntrice – sfinţeşte sufletul. 

 
 

Biserica 
 
 

Ce este Biserica? 
Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că este Biserica? 
Numai prin Cuvântul lui Dumnezeu şi numai prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu poate cineva 

vreodată să cunoască ce este Biserica. 
Este Biserica lui Dumnezeu, nu biserica oamenilor. Şi fiind Biserica lui Dumnezeu, numai El ne 

poate spune sau arăta ce este aceasta. 
Iar Biserica, fiind numai din gândul şi concepţia lui Dumnezeu, când El exprimă acel gând 

spunându-ne ce este Biserica, atunci acel gând care ne spune ce este Biserica, atunci acel gând aşa 
cum este exprimat în Cuvântul Său, va fi tot atât de departe de orice concepţie sau gând de-al 
omului, pe cât de mare este diferenţa dintre Dumnezeu şi om şi pe cât mintea lui Dumnezeu este 
mai mare decât oricare minte a omului. 

De aceea, în studiul acestui subiect, ca de altfel a oricărui alt subiect al gândului şi Cuvântului lui 
Dumnezeu, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l facă orice persoană este de a accepta şi a urma în 
mod implicit următoarea instrucţiune: 

„Să părăsească cel rău calea sa şi omul nedrept gândurile sale; … căci gândurile Mele nu sunt 
gândurile voastre şi nici căile Mele nu sunt ale voastre, spune Domnul. Căci aşa cum cerurile sunt 
mai înalte decât pământul, tot aşa sunt căile Mele mai înalte decât căile voastre şi gândurile Mele 
faţă de gândurile voastre.” Isaia 55:7-9. 

Aceasta fiind adevărat, iar „gândurile lui Dumnezeu nu le cunoaşte nici un om, decât Spiritul lui 
Dumnezeu”, este clar că numai prin revelaţia Spiritului lui Dumnezeu pot fi cunoscute aceste 
lucruri de vreun om; Spiritul lui Dumnezeu luând aceste lucruri înalte şi adânci ale lui Dumnezeu şi 
lămurindu-ni-le nouă şi punându-le în minţile noastre şi astfel oferindu-ni-le nouă ca aparţinându-
ne. Ioan 14:26; 16:13-15; 1 Corinteni 2:9-12. 

Astfel deci, să studiem cuvântul şi gândul lui Dumnezeu despre ce este Biserica. Astfel, ce spune 
El că este Biserica? Aceasta: „Biserica este trupul Său, plinătatea Celui ce umple totul în toţi.” 
Efeseni 1:22,23. 

Biserica este plinătatea Sa. Cine este El, plinătatea Căruia este Biserica? Clar, Dumnezeu, căci 
este „Biserica viului Dumnezeu”. 

Ce este plinătatea Lui, a Cărui plinătate este Biserica? Ce este plinătatea lui Dumnezeu, căci 
Biserica este plinătatea Sa? 

M-aş putea opri aici în acest studiu, spre beneficiul fiecăruia şi să las pe fiecare cititor să 
petreacă o întreagă lună gândindu-se, meditând şi studiind numai asupra acestei întrebări: „Ce este 



50 
 

plinătatea viului Dumnezeu?”. Căci oricine are cea mai completă şi cea mai bună înţelegere a ceea 
ce este plinătatea Viului Dumnezeu, va deţine cea mai completă şi cea mai bună înţelegere a ceea ce 
este Biserica viului Dumnezeu, căci Biserica este plinătatea Sa. 

Şi atunci, ce este plinătatea Sa? În primul rând, este plinătatea a „totul în toţi”; căci Biserica este 
„plinătatea Celui care umple totul în toţi”. Plinătatea a totul în toţi este pur şi simplu plinătatea 
infinitului. Iar plinătatea Celui care umple totul în toţi este numai plinătatea Celui infinit – „toată 
plinătatea Dumnezeirii”. 

Şi din nou: „Iată, naţiunile sunt ca o picătură din vadră, sunt numărate ca praful fin de pe 
cântar… Toate naţiunile sunt ca nimic înaintea Sa; şi sunt socotite de El ca mai puţin decât nimic şi 
gol.” Isaia 40:15-17. 

Cât de aproape de plinătatea tuturor oceanelor şi mărilor este „o picătură din vadră”? 
Şi totuşi, aceasta este măsura „tuturor naţiunilor” faţă de plinătatea lui Dumnezeu – faţă de 

plinătatea Celui care umple totul în toţi, a Cărui plinătate este Biserica. Vă rog să citiţi Geneza 
13:16, şi să obţineţi de acolo o sugestie despre ce este plinătatea care este Biserica. 

Acum vă rog să vă gândiţi la acea „plinătate a lui Dumnezeu” care este Biserica şi apoi să vă 
întrebaţi: când Biserica este toată plinătatea lui Dumnezeu, ce fel de idee despre Dumnezeu sau 
despre Biserică pot avea nişte oameni care cred că pot „organiza Biserica” sau să „organizeze o 
biserică”? Sau care cred că o structură a concepţiei seci a minţii finite, gândind sucit, poate fi 
Biserica Viului Dumnezeu, „plinătatea Celui Care umple totul în toţi”! 

Nu este cu desăvârşire clar faptul că orice om care şi-a propus vreodată sau care s-a gândit să 
„organizeze o biserică” sau să „organizeze Biserica”, prin chiar acest lucru demonstrează în mod 
absolut că nu este cu putinţă să deţină gândul corect şi adevărat despre ceea ce este Biserica sau 
Dumnezeu? 

Biserica este plinătatea lui Dumnezeu;, iar plinătatea lui Dumnezeu manifestată este Biserica; 
astfel, ideea de Biserică este ideea de Dumnezeu. Modul în care o persoană înţelege Biserica, este 
modul în care Îl înţelege pe Dumnezeu. 

Este în natura lucrurilor faptul că, oricine crede că poate „organiza Biserica”, prin aceasta 
sugerează că el poate organiza plinătatea lui Dumnezeu; şi astfel, el este deasupra lui Dumnezeu. Şi 
acesta este exact locul în care cuvântul lui Dumnezeu îl plasează pe cel dintâi care a încercat să facă 
aceasta – „omul păcatului, care se opune şi se înalţă pe sine deasupra a tot ceea ce se numeşte 
Dumnezeu”. 

Unii ca aceştia pot organiza plinătatea dumnezeului lor, iar aceasta este foarte uşor, pentru că 
este foarte mică. Şi astfel, fiecare biserică din lume care a fost organizată de om, este manifestarea 
dumnezeului acelui om, la fel ca oricare alt idol păgân. 

Dar atunci când Biserica este plinătatea Dumnezeului celui viu, este perfect lămurit şi conclusiv 
faptul că nimeni în afară de Dumnezeu Însuşi nu o poate organiza. Iar când El organizează şi 
clădeşte propria Sa Biserică în şi pentru plinătatea Sa – „plinătatea Celui ce umple totul în toţi” – 
atunci este tot atât de clar şi conclusiv că Biserica va fi adevărata Biserică ce este în exclusivitate 
manifestarea viului Dumnezeu. 

Problema Bisericii şi a organizării Bisericii reprezintă chiar vechea problemă mondială dacă va fi 
Dumnezeu Însuşi pe calea Sa în locul Său sau vor fi idolii făcuţi de oameni dumnezeii micilor 
bisericuţe şi coterii pe căile oamenilor şi în locul lui Dumnezeu. 

Înaintea de a începe următorul capitol, vă rog să vă gândiţi, să meditaţi şi să vă rugaţii pentru 
întrebarea: „Ce este plinătatea lui Dumnezeu” – „plinătatea Celui care umple totul în toţi?”, căci 
astfel veţi studia ce este Biserica. 
 
 

Ce este Biserica? 
 
 

Ce este Biserica? 
„Casa lui Dumnezeu este Biserica viului Dumnezeu.” 1 Timotei 3:15. 
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„Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre a fost credincios Celui care L-a numit, ca şi 
Moise în toată casa Lui.” 

„Şi Moise într-adevăr a fost credincios în toată casa Lui ca un servitor, ca mărturie despre acele 
lucruri care urmau să fie vorbite după aceea. Însă Hristos a fost credincios peste propria Sa casă; a 
cărui casă suntem noi dacă păstrăm cu tărie până la sfârşit îndrăzneala şi lauda speranţei.” Evrei 
3:1-6. 

„Voi, ca pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală.” 1 Petru 2:5. 
„Voi nu mai sunteţi străini şi locuitori temporari, ci împreună cetăţeni cu sfinţii şi ai casei lui 

Dumnezeu; şi sunteţi zidiţi pe temelia apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind piatra 
unghiulară, în care toată clădirea, îmbinată împreună, creşte spre a fi un Templu Sfânt în Domnul; 
în care şi voi sunteţi zidiţi împreună pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul.” Efeseni 
2:19-22. 

„Voi sunteţi clădirea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 3:9. 
„Eu Îmi voi zidi Biserica.” Matei 16:18. 
Astfel, Biserica lui Dumnezeu este casa lui Dumnezeu, propria Sa clădire, prin Hristos care este 

numit Constructorul. 
Este zidit „un Templu sfânt, în Domnul”, „o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul”. 
Acum, care sunt dimensiunile acestei case a lui Dumnezeu? Cât de mare trebuie să fie 

capacitatea sa, pentru a fi un asemenea Templu şi o asemenea locuinţă a lui Dumnezeu care să 
reflecte şi să exprime „toată plinătatea lui Dumnezeu”? 

Şi cine ar trebui să fie Constructorul? Care om sau grup de oameni ar putea să clădească această 
„casă a lui Dumnezeu care este Biserica viului Dumnezeu”, care să fie egală cu sau să exprime 
„toată plinătatea lui Dumnezeu”? 

Nu au fost cu mult timp în urmă oamenii provocaţi în chiar acest punct? Vă rog să citiţi: „Cine 
va fi capabil să-I zidească o casă, văzând că cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde?” 2 
Cronici 2:6. 

„Iată, cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai puţin această casă pe care am 
construit-o.” 2 Cronici 6:18. 

„Cerul este Tronul Meu şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Unde este casa pe care Mi-
ai construit-o?” Isaia 66:1. 

Şi această provocare este adusă pe terenul gândirii şi lucrurilor creştine; şi este repetată pentru a 
face de râs pe toţi cei care ar fi „constructorii” Bisericii sau în Biserica ce este „casa lui Dumnezeu” 
– „voi constructorilor”: 

„Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini, după cum a spus profetul: Cerul este 
Tronul Meu, iar pământul aşternutul picioarelor Mele, ce casă Îmi vei zidi? spune Domnul.” Fapte 
7:48,49; 4:11. 

În consecinţă, oamenii care încearcă să construiască sau să „organizeze” Biserica sau o biserică, 
prin chiar acest lucru îşi dovedesc cumplita ignoranţă faţă de ceea ce este cu adevărat Biserica. 

Iar ei nu-I construiesc niciodată o casă. Ei îşi construiesc mereu lor înşişi o casă, unde, în locul 
lui Dumnezeu, ei înşişi stau şi guvernează cu desăvârşire altfel decât Dumnezeu. Nu. Biserica este 
casa lui Dumnezeu, este clădită numai pentru locuirea lui Dumnezeu, locul pe care El l-a făcut 
pentru Cel care este egal cu Dumnezeu şi de aceea calificat şi capabil de a cuprinde şi înţelege şi cu 
adevărat exprima gândul lui Dumnezeu în „scopul Său veşnic pe care Şi l-a propus în Hristos Isus, 
Domnul nostru”. 

Acest scop veşnic fiind propus numai în Hristos Isus, atunci este cu desăvârşire imposibil pentru 
oricine altcineva în afară de Hristos în persoană de a fi Constructorul şi Organizatorul Bisericii. 

Şi astfel este numai aşa: „El va clădi Templul Domnului; chiar El va clădi Templul Domnului şi 
El va purta slava”. Zaharia 6:12,13. 

Iar „El” a venit şi a obţinut poziţia şi atât prin merit divin cât şi prin drept divin, a preluat poziţia 
de Constructor: „Îmi voi clădi Biserica”. 

Însă „omul păcatului”, „fiul pierzării”, „taina fărădelegii”, a apărut curând şi prin lucrarea sa L-a 
înlocuit pe El, Constructorul şi a devenit el însuşi constructorul a ceea ce se presupune a fi 
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„biserica”, însă aceşti constructori au clădit numai pentru sine şi pentru propria lor slavă, în care a 
stat mereu acest „om al păcatului” deasupra lui Dumnezeu şi „dându-se pe sine drept Dumnezeu”. 2 
Tesaloniceni 2:4. 

Şi calea rea a acestei taine a fărădelegii a fost urmată în construirea a mult mai multora decât 
sunt zilele anului, fiecare dintre ele prezentându-se ca fiind adevăratul Templu şi adevărata casă a 
lui Dumnezeu, dar care în adevăr este numai locuinţa oamenilor, care stau şi conduc acolo în locul 
lui Dumnezeu. 

Dar a venit timpul, şi chiar acum este, când Taina lui Dumnezeu trebuie încă o dată să-şi ocupe 
locul deasupra tainei fărădelegii; şi aceasta în vederea unui final glorios. Iar această taină este 
Dumnezeu manifestat; „Dumnezeu manifestat în trup”, „Hristos în oameni speranţa slavei”. Şi în 
aceasta, din nou va fi, ca prima dată, că numai Dumnezeu, numai în Hristos, numai prin Spiritul 
Sfânt, va fi Constructorul propriei Sale case în vederea desăvârşirii ei în propria sa slavă şi 
frumuseţe naturală. Apocalipsa 10:7; Efeseni 5:27. 

Şi astfel este scris: „Vorbind adevărul în dragoste putem creşte în El în toate lucrurile care este 
Capul, chiar Hristos, de la care şi în care toată clădirea, îmbinată împreună, creşte spre a fi un 
Templu sfânt în Domnul … pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul.” Efeseni 4:15,16; 
2:21,22. 

Aici este Constructorul Bisericii, Organizatorul Bisericii, iar El este numai Hristos Capul. 
Aici este clădirea Bisericii, organizarea Bisericii şi este totul numai de la Cel care este Capul, 

prin Spiritul Sfânt. 
Şi aceasta este casa lui Dumnezeu, pregătită şi devenind „casa locuinţei” Celui care primul „a 

clădit toate lucrurile” şi „pe care cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde”. 
Unde este casa pe care Mi-o veţi construi – „voi constructorilor” – spune Domnul? 
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Verbum Domini Manet in AEternum 
Cuvântul Domnului rămâne în veşnicie 

 
 

Veşti ecumenice 
 
 

Către adunarea generală şi biserica celor întâi născuţi, 
care sunt în cer. – Evrei 12:23. 

 
 

Ce este Biserica? 
 
 

Prima „chestiune amplă” care a fost ridicată spre a fi luată în considerare la acea Conferinţă 
mondială a credinţei şi ordinii, a fost „Biserica: natura şi funcţiile sale”. 

S-a afirmat în mod oficial că această conferinţă „urmăreşte să cuprindă reprezentanţi ai fiecărei 
naţiuni, rase, popor şi limbi din lume”. 

Acesta fiind scopul lor, iar Biserica fiind prima dintre toate chestiunile care au fost luate în 
considerare la conferinţă, urmează că această chestiune, „Biserica: natura şi funcţiile sale”, trebuie 
să fie făcută de primă importanţă pentru fiecare naţiune, rasă, popor şi limbă din lume. 

Şi fiind astfel, acum nu este de o mai mică importanţă ca fiecare persoană să ştie pentru sine –  
1. Ce este în adevăr Biserica? 
Şi atunci, în lumina acestui adevăr, să ştie –  
2. Ce este Biserica în ideea şi scopul acestei conferinţe? 
În scopul acestei conferinţe, aceasta trebuie să fie cea mai importantă întrebare din lume. 
Şi nu în felul în care o înţeleg cei de la conferinţă, ci în adevăratul spirit şi în adevăr aceasta este 

cea mai importantă întrebare din lume. 
Şi nu numai că este cea mai importantă întrebare din lume, ci este cea mai importantă din întreg 

universul lui Dumnezeu. 
 
 

Numai Biblia poate răspunde 
 
 

Atunci, ce este în adevăr Biserica? 
Numai Biblia poate răspunde. Căci numai în Biblie se găseşte ideea de Biserică, fie originală sau 

fundamentală, şi de asemenea adevărul în ceea ce o priveşte. 
Iar Biblia răspunde lămurit şi pe deplin. 
În adevăr, Biserica este chestiunea originală şi fundamentală care este considerată în Biblie. 
Ideea de Biserică o transcende pe cea a creaţiei însăşi şi precede actul creaţiei. 
Biblia, de aceea, reprezintă singura sursă de informaţie sau de cunoaştere în ceea ce priveşte 

subiectul Bisericii. 
 
 

Plinătatea Sa 
 
 

Ce spune Biblia că este Biserica? – Aceasta: 
„Biserica … este … plinătatea Celui care umple totul în toţi.” Efeseni 1:22,23. 
Observaţi că acest cuvânt nu spune că Biserica este plinătatea a totul în toţi. Ci spune că Biserica 

este plinătatea Celui care umple totul în toţi. 
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Cine este Cel care umple totul în toţi? – Numai Dumnezeu, cu siguranţă, Dumnezeu în Hristos 
prin Spiritul Sfânt. 

Care este proporţia acestei plinătăţi? – Iat-o: 
„Nu umplu Eu cerul şi pământul, spune Domnul?” Ieremia 23:23. 
„Unde să mă duc de la Spiritul Tău? Sau unde să fug de prezenţa Ta? Dacă mă sui în cer, Tu eşti 

acolo; dacă mă culc în iad, iată, Tu eşti acolo. Dacă iau aripile zorilor şi locuiesc la capătul mării, 
chiar şi acolo mâna Ta mă va conduce şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă spun ‚Cu siguranţă 
întunericul mă va acoperi’, chiar şi noaptea va fi lumină în jurul meu.” Psalmul 139:7-10. 

El umple cerul şi pământul. 
Biserica este plinătatea LUI. 
De aceea, Biserica – Biserica Bibliei, Biserica lui Dumnezeu, adevărata Biserică – umple cerul şi 

pământul. 
Concluzia şi adevărul sunt simple şi de neevitat. 

 
 

Împăcat 
 
 

„El este Capul trupului – Biserica… căci i-a plăcut Tatălui ca în El să locuiască toată plinătatea. 
Şi făcând pace prin sângele crucii Sale, prin El să împace toate lucrurile pentru Sine; prin El, spun, 
fie lucrurile de pe pământ, fie lucrurile din ceruri.” Coloseni 1:18-20. 

Ideea lui Dumnezeu şi a Bibliei despre Biserică include cerul şi pământul; şi acea Biserică într-
adevăr umple cerul şi pământul. 

Oricine de pe pământ este împăcat cu Dumnezeu prin sângele crucii, este un membru al 
Bisericii; şi oricine din cer este împăcat cu acelaşi Dumnezeu prin acelaşi sânge al aceleiaşi cruci, 
este un membru al aceleiaşi Biserici. 

Unul din braţele sublime ale crucii lui Hristos cuprinde cerul, iar celălalt, pământul; şi astfel, prin 
crucea de la Calvar, atât cerul cât şi pământul sunt cuprinse în Inima Dragostei şi sunt împăcate cu 
Dumnezeu. 

Iar acest univers împăcat este Biserica ce „este plinătatea Lui.” 
 
 

Unificat 
 
 

„Făcându-ne cunoscut taina voii Sale, după buna Sa plăcere pe care Şi-a propus-o în Sine însuşi. 
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpurilor să facă una în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri, şi 
care sunt pe pământ: chiar în El.” Efeseni 1:9,10. 

O altă traducere este că Dumnezeu „aduce universul împreună sub un singur Cap”; „întreg 
universul fiinţelor create”. 

Astfel, acest verset ne spune că în Hristos, Dumnezeu uneşte cu Sine universul inteligenţelor, 
toate lucrurile care sunt în cer şi pe pământ. 

Iar acest univers unificat este Biserica. 
În întregul univers, oricine este unificat cu Dumnezeu în Hristos prin Spiritul Sfânt, fie serafim, 

heruvim, înger sau om, este un membru al Bisericii; şi nimeni altcineva nu este. 
Şi aceasta este Biserica; şi nimic altceva. 

 
 

Casa 
 
 

Aţi fost fără Hristos, fiind înstrăinaţi de comunitatea lui Israel şi străini de legămintele 
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făgăduinţei, neavând nici o speranţă, fără Dumnezeu în lume. 
Dar acum, în Hristos Isus, voi, cei care odată eraţi departe, sunteţi apropiaţi prin sângele lui 

Hristos. 
De aceea acum nu mai sunteţi străini şi locuitori temporari, ci împreună cetăţeni cu sfinţii şi ai 

casei lui Dumnezeu; în care, toată clădirea, îmbinată împreună, creşte spre a fi un Templu Sfânt în 
Domnul. În care şi voi sunteţi zidiţi împreună pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul. 
Efeseni 2:12, 13, 19-22. 

Şi acel „Templu sfânt”, acea „locuinţă”, acea „casă a lui Dumnezeu” este Biserica. 
 
 

Scrişi în cer 
 
 

„Voi nu aţi venit la muntele care se poate atinge şi care este aprins cu foc, nici la negură, 
întuneric şi furtună.” – Sinai. 

„Ci aţi venit la Muntele Sion, la Cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc şi la 
nenumărata adunare a îngerilor, la adunarea generală a celor care sunt scrişi în cer şi la Biserica 
Celui Întâi născut.” Evrei 12:18,22,23. 

Acest verset descoperă câteva lucruri ale Bisericii. 
a. Ea este „Biserica Celui Întâi născut”, care este Hristos. 
b. Poporul, membrii acestei Biserici „sunt scrişi în cer” 
c. Este Biserica generală. 
d. Este Adunarea şi Biserica generală. 
O altă traducere a cuvântului care este aici redat prin „general”, este „universal”. Aţi venit la 

Biserica universală, la adunarea şi Biserica universală. 
Şi o altă traducere a aceluiaşi termen este „catolic”; aţi venit la Biserica catolică, la adunarea şi 

Biserica catolică. 
Aici şi numai aici se găseşte adevărata şi originala Biserică catolică, întrucât catolic, universal şi 

general, înseamnă acelaşi lucru. 
Iar această Biserică a universului, a plinătăţii Celui care umple cerul şi pământul, este singura 

concepţie posibilă cu care se va potrivi cuvântul „catolic”. Căci cuvântul „catolic” înseamnă 
„înţelegând totul”, „universal în capacitate de înţelegere”; literal, „cu desăvârşire întregul”. 

Atunci, acest verset în ebraică vorbeşte despre „Adunarea şi Biserica Universului”, care este 
chiar gândul şi expresia Bisericii aşa cum este descrisă în Efeseni şi Coloseni. 

 
 

Întreaga familie 
 
 

În predicarea Evangheliei nebănuitelor bogăţii ale lui Hristos şi prin Biserică descoperite în 
această Evanghelie, a fost făcut cunoscut „principatelor şi puterilor din locurile cereşti” ca de altfel 
şi „tuturor oamenilor” „înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu, potrivit cu scopul veşnic pe care l-a 
propus în Hristos Isus Domnul nostru”. 

Şi „din această cauză îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului Isus Hristos, din care îşi 
trage numele întreaga familie din cer şi de pe pământ.” Efeseni 3:8-15. 

Toţi cei din cer şi de pe pământ care sunt părtaşi promisiunii şi scopului lui Dumnezeu în 
Hristos, compun o singură familie – „întreaga Familie din cer şi de pe pământ.” 

Iar această familie este Biserica ce este plinătatea Celui care umple cerul şi pământul şi din care 
îşi trage numele întreaga familie din cer şi de pe pământ. 

Nu toţi cei care compun această minunată familie sunt acasă, însă toţi sunt membri ai familiei. 
„O nenumărată adunare” şi „o mulţime” pe lângă aceştia, sunt acolo. 
Mulţi sunt în morminte. 
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Unii sunt în adâncurile mării. 
Alţii sunt „străini şi pelerini pe pământ”. 
Şi totuşi, chiar fiind atât de împrăştiaţi, toţi sunt dintr-o familie divină şi cerească. 
Şi este fixată Ziua, şi va veni curând, pentru a merge acasă; marea re-uniune. 
Marea lume va trece cu un strigăt puternic al „vocii Arhanghelului” şi al puternicului sunet al 

„trompetei lui Dumnezeu”; şi toţi îl vor auzi, oriunde se vor găsi şi vor veni – de la Est şi de la Vest, 
de la Nord şi de la Sud. 

Şi „întreaga familie” va fi acasă, „o mare mulţime pe care nimeni n-o poate număra”, acasă 
pentru totdeauna. 

„Şi am auzit ceva ca vocea unei mulţimi mari şi ca vocea multor ape, ca vocea tunetelor 
puternice, spunând: 

‚Aleluia! Căci Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic domneşte. Să ne bucurăm şi să ne veselim 
şi să-I dăm Lui slavă, căci a venit nunta Mielului, iar soţia Sa s-a pregătit.’ 

Şi am auzit o voce puternică a unui mare popor din cer, spunând: ‚Mântuirea, slava, onoarea şi 
puterea să fie ale Domnului Dumnezeului nostru.’ 

Şi o voce a ieşit din tron, spunând: ‚Măriţi pe Dumnezeu, voi toţi slujitorii Săi şi voi cei care vă 
temeţi de El, atât cei mici, cât şi cei mari.’ 

Şi am privit şi am auzit vocea multor îngeri care erau în jurul tronului şi a heruvimilor şi 
bătrânilor; iar numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii, spunând cu voce tare: 

‚Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat să primească putere, bogăţie, înţelepciune, tărie, 
onoare, slavă şi binecuvântare.’ 

Şi pe fiecare creatură care este în cer şi pe pământ şi sub pământ şi pe cele care sunt în mare şi 
toate care sunt în ele, le-am auzit spunând: 

‚Binecuvântare, onoare, slavă şi putere, să fie ale Celui ce stă pe tron şi ale Mielului în veci de 
veci.’” Apocalipsa 19:1-7; 5:11-13. 

Atunci va fi împlinită îndelung aşteptata speranţă a Domnului Isus: „În mijlocul Bisericii Îţi voi 
cânta slavă”. 

Întreaga familie este acasă, Biserica este ea însăşi, iar universul cântă. 
Aceasta este Biserica – „Biserica viului Dumnezeu” – şi nimic altceva. 

 
 

Infinită 
 
 

Şi în fiecare loc şi în fiecare sens în care se vorbeşte despre ea, este infinită. Gândurile care caută 
expresie, contemplă numai ceea ce este infinit. 

Vă rog să revedeţi aceste expresii, pe fiecare în parte: 
Biserica este plinătatea Lui, iar El este infinit. 
Biserica este plinătatea Celui ce umple totul în toţi, iar acest „totul în toţi” nu este mai puţin 

decât infinit. 
Biserica este Adunarea universului; iar acesta este infinit. 
Biserica este împăcarea şi unificarea „tuturor lucrurilor, atât lucrurile de pe pământ cât şi cele din 

cer”; iar acestea sunt infinite. 
Biserica este descoperirea „înţelepciunii felurite a lui Dumnezeu”; literal, „multicolora, 

asemenea curcubeului, înţelepciune a lui Dumnezeu”; iar aceasta este infinită. 
Biserica este manifestarea – realizarea – „scopului veşnic pe care El şi l-a propus în Hristos Isus 

Domnul nostru”; iar acesta este infinit. 
Numai aceasta este Biserica Bibliei şi a lui Dumnezeu. 
De-a lungul Noului Testament fără nici o excepţie, aceasta este singurul lucru care este înfăţişat 

sau despre care se vorbeşte ca fiind Biserica. 
Este „biserica din casa ta”, „biserica ce este în casa lor”, „biserica din Tesalonic”, „biserica ce 

era la Antiohia”, „biserica din Efes”, „biserica din Tiatira”, „biserica din pustie”. 
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Despre toate acestea se vorbeşte în mod colectiv ca „bisericile”, niciodată ca Biserica; „bisericile 
din Galaţia”, „bisericile lui Dumnezeu”, „toate bisericile sfinţilor” sau pur şi simplu „bisericile”. 

Însă termenul „Biserica”, în sens colectiv sau ca termen general, este folosit numai despre 
această Biserică a universului, această Biserică a Celui Infinit. Nu există nici o excepţie. Numai 
această Biserică este Biserica Scripturilor, adevărata Biserică, Biserica Dumnezeului Celui viu, 
stâlpul şi temelia adevărului. 

Tot ce se intenţionează acum este de a face prin Biblie pe cât de lămurit posibil, ce este Biserica. 
„Natura şi funcţiile sale” vor fi studiate în aceeaşi manieră cu o altă ocazie. 
De multe ori, lucrul extraordinar este de a şti ce este Biserica. 
Fără aceasta, nimic ce are legătură cu ea sau despre ea nu poate fi cu adevărat şi în mod corect 

cunoscut. 
A avea paragraful corect legat de un lucru greşit, înseamnă a nu avea adevărul nici măcar în ceea 

ce priveşte paragraful. 
Vă rog să studiaţi cu atenţie versetele citate aici, aşa cum sunt ele exprimate în Biblie şi astfel să 

descoperiţi şi să cunoaşteţi pentru voi înşivă ce este Biserica. 
Şi prin aceasta să fiţi de asemenea capabili de a şti ce nu este Biserica. 

 
 

Ce nu este Biserica 
 
 

S-a lămurit faptul că termenul „catolic” înseamnă „înţelegând totul”, „universal în capacitate de 
înţelegere”, „cu desăvârşire întregul”. 

Este uşor de observat cât de bine se potriveşte acest termen cu ideea şi gândul Scripturii 
referitoare la Biserică; Biserica este cu adevărat universală în capacitatea de înţelegere pentru că în 
fiecare aspect este infinită. 

În timpul Noului Testament, având o înţelegere clară, acest bun cuvânt „catolic” era folosit de 
creştini în mod corect ca însemnând Biserica ce este cu desăvârşire întregul, ca deosebită de o 
adunare locală precum biserica din Antiohia, Roma şi aşa mai departe. 

La vremea respectivă, termenul nu putea fi folosit în legătură cu nimic altceva, pentru că atunci 
Biserica ce cuprinde totul în universul care este al lui Dumnezeu şi care astfel este cu adevărat 
universală în capacitatea de înţelegere, este singurul lucru care a fost cunoscut sau la care s-au 
gândit a fi Biserica. 

Aceasta este singura la care se puteau gândi atunci, pentru simplul motiv că ideea acestei Biserici 
a fost în exclusivitate creştină. 

Şi a fost în exclusivitate creştină pentru simplul motiv că a fost în esenţă prin descoperirea acelei 
„taine a lui Dumnezeu” care era absolut nouă în lume şi care putea fi cunoscută numai prin 
adevăratul creştin spiritual. 
 
 

Căderea 
 
 

Dar chiar şi atunci „taina fărădelegii” lucra deja; şi apoi a venit o „cădere” de la adevărul 
Evangheliei, de la spiritualitate şi de la experienţa creştină. 

Numai pretenţia exterioară, preluarea numelui de creştin, având propriul nume scris de un om cu 
stiloul şi cerneală pe hârtia unei cărţi de pe pământ şi o conformare exterioară la forme exterioare – 
aceasta s-a pretins a fi creştinism. 

Aceste lucruri s-au înmulţit, iar oamenii din această categorie au devenit conducători şi episcopi. 
Metodele ecleziastice şi maşinăria au luat locul Spiritului Sfânt şi organizării Sale divine. 



58 
 

Maşinăria eclesiastică 
 
 

Prin intermediul ierarhiei care a fost pusă peste biserici şi prin uzurparea şi exercitarea 
„stăpânirii” şi „autorităţii” asupra bisericilor, din vechile republici păgâne greceşti şi din Conciliile 
Amfitrionice a derivat o confederaţie ecleziastică şi un guvern. 

Atunci, din locul său ceresc şi din legătura sa divină, binecuvântatul termen „Biserica” a fost 
înjosit şi aplicat acestei păgâne maşinării eclesiaztice! 

În chiar cuvintele unuia dintre cei mai mari reprezentanţi ai sistemului, s-a afirmat în felul 
următor: 

„Biserica este fondată pe episcopi şi fiecare act al bisericii este controlat de aceste reguli.” 
„Sfântul” Ciprian. 

A fost fondată pe aceştia. A fost ridicată de ei. A existat de la ei. Astfel că, dacă ierarhia ar înceta 
să mai existe, ar înceta să mai fiinţeze vreo biserică. 

Când în Scripturi este afirmat în mod lămurit despre Hristos că Dumnezeu „L-a dat să fie Capul 
peste toate lucrurile Bisericii care este trupul Său”, este uşor de observat din cuvintele episcopului 
de mai sus, cât de opus a fost acest lucru nou care a fost întemeiat ca biserică. 
 
 

„Unitatea” episcopală 
 
 

De când acest sistem fals a fost „fondat pe episcopi” şi a fiinţat numai de la ei, este cât se poate 
de firesc că „unitatea” episcopiei ar trebui susţinută „de aceste reguli” ca unitate a bisericii. 

Potrivit cuvintelor episcopului, este definită astfel: 
„De aici trebuie să ştii că episcopul este în biserică şi biserica în episcop; şi dacă cineva nu este 

cu episcopul, nu este în biserică.” Idem. 
Şi prin excluderea tuturor celor care nu erau cu episcopul, ierarhia a lămurit în mod simplu că o 

asemenea persoană cu adevărat nu va fi „din biserică”. 
Astfel, prin despotismul ierarhiei, au fost cauzate ceea ce ei au numit „erezii” şi „schisme”. Şi 

acest lucru apare de asemenea în cuvintele lor oficiale, astfel: 
„Ereziile nu au răsărit şi nici schismele nu au apărut din altă cauză decât aceasta – că preotul lui 

Dumnezeu nu a fost ascultat; … căci, dacă potrivit învăţăturii divine a întregii fraternităţi, s-ar 
supune, nimeni nu ar da naştere la nimic împotriva colegiului preoţilor, nimeni nu ar sfâşia biserica 
printr-o divizare a unităţii lui Hristos.” Idem. 

Şi acest lucru pur omenesc, acest lucru păcătos şi anticreştin, a fost trecut pe seama oamenilor şi 
înaintea lumii a apărut drept „Biserica ce este trupul Său”. 
 
 

Fraudă şi impostură 
 
 

Când termenul „Biserică” a fost astfel pervertit şi prostituat de către ierarhia minţii păgâne, a fost 
suficient de uşor şi suficient de natural ca prin aceleaşi persoane cuvântul cel bun şi adevărat, 
„catolic”, să fie de asemenea furat şi pervertit în acelaşi sens orb şi păgân. 

Astfel, acest cuvânt bun şi adevărat care înseamnă „cu desăvârşire întregul”, „universal în 
capacitate de înţelegere” şi „înţelegând totul”, a fost deturnat din locul său înalt şi legitim şi folosit 
în legătură cu orice chestiune legată de biserică şi a fost aplicat în mod pervers acestui lucru rău şi 
anticreştin. 

Cuvântul care înseamnă „cu desăvârşire întregul” popor al lui Dumnezeu din tot universul şi 
astfel cu adevărat „universal în capacitate de înţelegere” şi „înţelegând totul”, a fost cu orbire 
aplicat unui lucru care nu era altceva decât un simplu cult arogant într-o mică secţiune a unei mici 
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părţi a pământului, a fost aplicat unui lucru care era cu neputinţă să fie ceea ce cuvântul semnifică; 
şi astfel, în acest fel aplicat, cuvântul a fost determinat să fie o contradicţie în sine. 

Şi astfel a apărut aşa-numita Biserică Catolică; adică, printr-o fraudă şi printr-o impostură, 
jefuind şi asumându-şi ca titlu un termen impropriu şi o totală contradicţie. 

Căci, amintiţi-vă că într-adevăr Biserica umple cerul şi pământul şi este cu adevărat universală în 
capacitatea de înţelegere pentru că ea este plinătatea Celui ce umple totul în toţi. 
 
 

Grotescul 
 
 

Şi totuşi, în Imperiul Roman aceasta a fost un lucru omenesc care nu avea capacitatea de a umple 
o provincie obişnuită a acelui imperiu, dar care era atât oarbă, cât şi arogantă pentru a se da drept 
acea Biserică! 

Nu este aceasta o dovadă de orbire spirituală, mândrie, înălţare de sine şi neruşinare, să tot susţii 
cu atâta nonşalanţă că eşti ceea ce umple cerul şi pământul şi este universal în capacitatea de 
înţelegere? 

Şi totuşi, chiar asta a făcut. 
Şi a continuat în aceeaşi orbire spirituală şi pe aceeaşi cale neruşinată. 
Pretinzând a fi Mireasa lui Hristos s-a implicat în relaţie ilegală şi legătură de adulter cu Statul 

Roman şi cu împărăţiile pământului care au urmat. 
Pretinzând că este Împărăţia lui Hristos, şi astfel „nu din această lume”, „nimic de acest fel”, a 

devenit o împărăţie a acestei lumi, cu averi, teritoriu, guvern, diplomaţie, armată, „ca toate 
naţiunile” şi totuşi „diferită de toate împărăţiile”. 

Pretinzând a fi reprezentarea blândului şi umilului Isus care „S-a golit pe Sine” chiar până la 
moarte de cruce, ea a dovedit extrema susţinere de sine şi aroganţă prin poziţionarea şi preamărirea 
de sine deasupra a orice este numit Dumnezeu sau care este vrednic de închinare, aşezându-se în 
chiar templul lui Dumnezeu şi dându-se drept Dumnezeu. 

Pretinzând a fi servul servilor lui Dumnezeu, a devenit conducătorul regilor şi împăraţilor 
pământului şi s-a îmbătat de absolutismul şi iresponsabilitatea puterii, ca de altfel şi de sângele 
sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus. Apocalipsa 17:3-6; 13:6,7. 
 
 

Ridicolul 
 
 

De la grotescul susţinerii că este „cu desăvârşire întregul” şi „universal în capacitate de 
înţelegere”, a devenit ridicolă divizându-se şi insistând cu neruşinare că este acel lucru adevărat şi 
singular care este „cu desăvârşire întregul” şi „universal în capacitate de înţelegere”, una dintre 
diviziuni fiind Greco-catolicii, iar cealaltă fiind Romano-catolicii. 
 
 

Absurdul 
 
 

În anul 1534 în Anglia, ridicolul a fost redus la absurd prin smulgerea unei alte partide, aşa că a 
existat a treia care s-a evidenţiat şi chiar până în ziua de azi insistând cu înverşunare că ea este acel 
lucru adevărat şi singular care este „cu desăvârşire întregul” plinătăţii lui Dumnezeu şi „universal în 
capacitate de înţelegere”. 
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Rizibilul 
 
 

Şi peste toate acestea, absurdul a fost dus până la limita rizibilului prin aducerea la fiinţă, una 
după alta, a unui lung tren de culte de un număr aproape egal cu cel al zilelor anului, 

Fiecare dintre ele pretinzând că este acel lucru adevărat care este plinătatea cerului şi pământului, 
„cu desăvârşire întregul plinătăţii lui Dumnezeu” şi „universal în capacitate de înţelegere”, când 
este evident că nici una dintre ele nu poate umple o singură ţară de pe pământ, multe dintre ele 
neputând umple un simplu stat al Statelor Unite şi multe dintre ele neputând umple o singură ţară 
mică! 
 
 

Rivalitate stranie 
 
 

Între cele mai vechi dintre acestea – roman, grec şi altele – există o mare rivalitate pentru 
distincţia jalnică de a fi cea mai bătrână şi originala dintre aceste lucruri groteşti şi ridicole. 

Şi între toate celelalte, pe lângă acestea, există acelaşi soi de spirit de rivalitate, fiecare 
ambiţioasă că este în mod evident superioară printre aceste lucruri groteşti, ridicole, absurde şi 
rizibile. 

Dar este în natura lucrurilor de pe acest pământ că nu i se acordă mare credit persoanei care are 
ambiţia de a fi recunoscută ca fiind cea mai adevărată sau cea mai veche sau impostoarea originală 
din oraş sau cea mai mare păcătoasă dintr-o comunitate. 

Şi cu faima cunoscută de toţi ca fiind cea originală şi cea mai veche şi cea mai adevărată, se pare 
că este nevoie de mai mult decât măsura orbirii, a mândriei, înălţării de sine şi neruşinării spirituale 
a celei originale şi celei mai bătrâne, pentru a-i stimula pe ceilalţi, şi mai ales pe cele mai tinere, la 
rivalitate pentru o asemenea distincţie îngrozitoare şi grotescă. 

Şi acum, iată Conferinţa mondială despre credinţă şi ordine care a fost propusă, debutând cu 
cincisprezece dintre aceste tinere, şi cu scopul de a le aduna şi pe toate celelalte, şi chiar să se 
alăture celei originale şi celei mai bătrâne, să ajungă din nou pe acelaşi teren murdar şi să repete 
aceeaşi veche poveste a extraordinarei imposturi! 

Nu este timpul ca cineva să descopere ce este Biserica cu adevărat? 
Vei fi tu acela? 

 
 

„Autoritatea Bisericii” 
 
 

Marele istoric al Reformei, scriind despre Protestul de unde a provenit minunatul nume de 
„protestant”, a spus: 

„Acest protest se opune faţă de două abuzuri ale omului în materie de credinţă. 
Primul este amestecul magistratului civil. 
Iar al doilea, autoritatea arbitrară a bisericii. 
În locul acestor abuzuri, protestantismul aşază puterea conştiinţei deasupra magistratului şi 

autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu deasupra bisericii vizibile.” 
Primul abuz în materie de credinţă aici menţionat – „amestecul magistratului civil” – a fost pe 

deplin discutat în perioadele ce au urmat, aşa că principiul implicat este acum în general înţeles. 
Însă cel de-al doilea abuz – „autoritatea arbitrară a bisericii” – nu a fost discutat îndeaproape, 

este foarte puţin înţeles şi nu este deloc recunoscut în sau de nimeni din această lume care pretinde a 
fi biserica. 
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Confesionalismul 
 
 

Motivul pentru această diferenţă în discuţia acestor două mari abuzuri este acesta: 
În timp ce toate denominaţiunile, aplecându-se, au fost mereu gata să discute cu şi să i se opună 

primei numite, nici o denominaţiune nu a fost vreodată dornică să discute de pe al doilea plan. 
Aceasta datorită faptului că fiecare denominaţiune când s-a aplecat, a fost întotdeauna gata să 

exercite şi să se bucure de acel abuz. 
De aceea, discuţia despre acest abuz a ajuns mereu la persoane individuale care au fost denumite 

şi denunţate ca „eretici”, „schismatici”, „tulburători”, „revoluţionari” etc. 
Atunci când „erezia” s-a dovedit plină de succes şi a înaintat – a dezvoltat o denominaţiune – pe 

de altă parte, a căzut în aceeaşi veche capcană şi a exercitat acelaşi abuz, în loc de a-l discuta şi de 
a-l denunţa. 

De aceea este întotdeauna nimerit şi mereu este timpul potrivit pentru a discuta marele abuz în 
materie de credinţă – autoritatea arbitrară a bisericii, căci nici un abuz mai mare şi mai persistent nu 
a lovit vreodată lumea. 
 
 

Ce este aceasta 
 
 

Pentru a discuta despre acest lucru în mod inteligent, să înţelegem mai întâi termenii. 
Autoritatea este „dreptul de a comanda şi de a impune supunere; dreptul de a acţiona în calitatea 

de oficial, rang sau relaţie”. 
Arbitrar este „nereglementat prin regulă sau lege fixă; supus voinţei sau judecăţii individuale; 

exercitat potrivit cu capriciul sau voinţa cuiva”. 
Sinonimele cuvântului „arbitrar” sunt: capricios, nelimitat, iresponsabil, necontrolat, tiranic, 

dominant, imperios, despotic, absolut în putere. 
În primul rând, despre autoritatea însăşi: biserica pretinde a fi a lui Dumnezeu şi pretinde a purta 

de grijă poporului lui Dumnezeu. Atunci, ce „autoritate”, ce drept are această biserică peste poporul 
lui Dumnezeu pentru a „comanda şi impune supunere”? 

Este seria poruncilor lui Dumnezeu lăsată neterminată în Cuvântul Său şi are biserica 
„autoritatea” de a o completa? 

Este revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu incompletă şi are biserica „autoritatea” de a o perfecta? 
Pe scurt: este creştinismul numai al lui Dumnezeu după Cuvântul Său prin Spiritul Său sau este 

al bisericii prin tradiţiile şi „poruncile” oamenilor? 
Aceasta este echivalent cu: este creştinismul al lui Dumnezeu sau este al papalităţii? 
La aceste întrebări se răspunde pe larg în Scriptură şi într-un mod în care nu lasă nici o 

posibilitate pentru a greşi. 
 
 

Este interzis 
 
 

În acest răspuns, prima chestiune este că Domnul Isus Însuşi a interzis în mod expres orice 
exercitare a autorităţii de către creştini. 

Iată cuvântul: „Ştiţi că regii neamurilor exercită stăpânire asupra lor şi cei mari exercită 
autoritate asupra lor. 

Dar între voi să nu fie aşa.” Matei 20:25. 
Acum, când autoritatea este „dreptul de a comanda şi de a forţa la supunere”, iar Hristos a 

interzis în mod categoric creştinilor orice exercitare a autorităţii, atunci rămâne fixat de cuvântul lui 
Dumnezeu: îi este interzis pentru totdeauna întregul „drept de a comanda şi de a forţa pentru 
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supunere”, este interzisă orice şi întreaga „exercitare a autorităţii”. 
Motivul 

 
 

Motivul oferit pentru aceasta este tot atât de clar: „Dar între voi să nu fie aşa; ci acela care va fi 
mai mare între voi, să vă fie slujitor şi acela care va fi conducător între voi, să vă fie serv; căci nici 
Fiul omului nu a venit să I se slujească, ci să slujească şi să-Şi dea viaţa pentru răscumpărarea 
multora.” 

Creştinii şi bisericile nu există în lume pentru a conduce, ci numai pentru a sluji, nu pentru a 
ordona, ci numai pentru a servi, la fel cum divinul lor Domn a venit în lume nu pentru a I Se sluji, ci 
pentru a sluji şi aceasta până la a-Şi da chiar propria viaţă pentru ca oamenii să fie răscumpăraţi la 
slăvita libertate a copiilor lui Dumnezeu. 

Adică, la slăvita libertate a serviciului dragostei. 
 
 

Numai servi 
 
 

În al doilea rând: ce „drept de a acţiona în calitatea de oficial, rang sau relaţie” deţine vreun 
creştin sau vreo biserică? 

Nici unul niciodată, pentru că „oficialitatea, rangul sau relaţia” creştinilor şi a bisericilor este 
numai aceea de serv. 

Iar în sfera unui serv nu există niciodată dreptul de a domni – atât timp cât rămâne pe locul şi 
poziţia unui serv. 

Locul şi poziţia de serv este exact aceea a copiilor lui Dumnezeu şi a ucenicilor lui Hristos – atât 
timp cât sunt în această lume. 

Este o servire liberă şi o servire aleasă de bună voie – iubind servirea – este adevărat. Dar nu este 
nicidecum numai servire. „Aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca o ocazie 
pentru trup, ci prin dragoste, serviţi unul altuia.” „Prin dragoste, fiţi servi unul altuia.” Galateni 
5:13. R. V. 
 
 

Uzurparea 
 
 

De aceea nu este numai ridicol, dar şi vătămător pentru oricine care pretinde a fi creştin sau 
pentru orice care pretinde a fi biserica – un slujitor – să-şi asume dreptul de a comanda sau de a 
exercita autoritate „în calitatea de oficial, rang sau relaţie”. 

Căci din cele „trei lucruri” din cauza cărora „pământul se cutremură” şi din cele „patru pe care 
nu le poate purta”, chiar primul este „un serv când el domneşte”. Proverbe 30:21,22. 

Şi nu a demonstrat istoria bisericii din timpul lui Diotrefes şi până azi acest adevăr divin în cel 
mai agasant detaliu? 

Căci, în toată istoria lumii, ce a tulburat mai mult pământul şi ce a fost mai greu de suportat 
pentru el decât domnia bisericii chiar până în punctul în care conducerea sa a fost impusă cu forţa? 

Singura cale pe care orice pretins creştin sau orice pretinsă biserică poate avea vreodată în 
această lume funcţie, rang sau relaţie altfel decât ca serv, este de a şi le asuma, adică, numai de a le 
uzurpa. 

Iar acest spirit de impunere cu forţa care este uzurpare, prin care un om sau o clică în biserică şi 
în numele „bisericii” a pretins sau a impus „funcţia, rangul sau relaţia”, „pentru a comanda şi a 
impune supunere” prin „exercitarea autorităţii”, este spiritul lui Satan, nu al lui Hristos. 

Şi de aceea guvernarea, domnia şi autoritatea bisericii a fost întotdeauna satanică şi a fost 
denunţată de Inspiraţie ca „taina fărădelegii”. 
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Toţi sunt egali 

 
 

În al treilea rând: în Cuvântul lui Dumnezeu nu există o „regulă sau lege fixă” pentru 
„exercitarea autorităţii” de către creştini sau de către biserică şi nici nu este loc pentru ca aceştia să 
deţină „dreptul de a acţiona în calitatea de oficial, rang sau relaţie”, deoarece creştinii, în cadrul 
Bisericii lui Hristos şi a lui Dumnezeu, toţi sunt egali. 

Acolo nu există stăpâni şi nici nu este loc pentru vreunul. „Să nu vă numiţi ‚Rabbi’; căci Unul 
este Stăpânul vostru, chiar Hristos şi voi toţi sunteţi fraţi. Nici să nu vă numiţi ‚Stăpâni’, căci Unul 
este Stăpânul vostru, chiar Hristos. Ci acela care este mai mare între voi, să fie servul vostru. Şi 
oricine se va înălţa, va fi umilit.” Matei 23:8-12. 

De aceea, „cine eşti tu care judeci servul altuia? Pentru Stăpânul lui stă sau cade”. Romani 14:4. 
 
 

Singurul Conducător 
 
 

În prezenţa Cuvântului numai lui Hristos I-a dat Dumnezeu comanda; ce autoritate este cu 
putinţă să aibă un creştin pentru a-i comanda altuia şi pentru a elabora legi pentru altul? – Absolut 
nici una, indiferent de care este vorba. 

Şi atunci când nici un Creştin nu are vreodată autoritatea de a comanda sau de a emite legi pentru 
altul, atunci ce autoritate pot avea oricât de mulţi dintre ei pentru a comanda sau a elabora legi 
pentru oricine? 

Despre Hristos este scris: „Iată, L-am dat drept Conducător şi Comandant pentru popoare.” Isaia 
55:4 

În chestiunile de religie şi credinţă, există numai un singur Comandant adevărat de la Dumnezeu. 
Iar El este „Capul Bisericii, care este trupul Său”. 
În cap, nu în trup, nu în membre este locul inteligenţei, raţiunii, deciziei şi voinţei. 
În Cap care este Hristos, nu în trup care este Biserica, este locul autorităţii, al inteligenţei, al 

deciziei şi al voinţei. 
De aceea numai Capul, şi niciodată trupul, este Cel care „comandă şi impune supunere”. 
Iar Acesta este Cel care poate acţiona mereu prin supremul „drept de a acţiona în calitatea de 

oficial, rang sau relaţie”. Căci este „Dumnezeul puternic”, singurul Suveran în şi al Bisericii şi în şi 
peste „toate lucrurile Bisericii”. 

De aceea, „Ascultaţi-L”; şi să nu ascultaţi niciodată nici un alt glas sau cuvânt în afară de ale 
Sale. 

 
 

Supunerea Bisericii 
 
 

Pe de altă parte şi în mod logic, „Biserica este supusă lui Hristos… în totul”. Efeseni 5:24. 
Atunci, Biserica este supusă, nu suverană. 
Biserica este serv, nu conducător. 
Ea trebuie să se supună, nu să comande. 
Să se supună lui Hristos, nu să comande oamenilor. 
Prin cuvântul lămurit al lui Hristos ca de altfel şi prin natura situaţiei şi a relaţiei Bisericii înseşi, 

oricărui lucru pretins a fi sau care se pretinde a fi biserica, îi este interzis în mod categoric de a 
„exercita autoritate”. 
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Arbitrar 
 
 

De aceea rezultă că orice exercitare a stăpânirii sau autorităţii de către orice pretins creştin sau de 
către orice pretinsă biserică asupra sau peste cuiva în chestiuni de credinţă, este în sine autoritate 
arbitrară. 

Orice astfel de exercitare se efectuează numai prin „autoritatea” uzurpată a voinţei sau 
capriciului ori a ambelor, a unor indivizi sau adunări de indivizi în biserică şi în numele „bisericii”; 
şi în orice aspect posibil este în exclusivitate arbitrară. 

Şi întreaga istorie demonstrează că este arbitrară în toate sensurile şi înţelesurile termenului cu 
toate sinonimele sale. 

Acestui enorm şi blasfemiator abuz „al omului în materie de credinţă”, libertatea religioasă care 
este creştină, libertatea religioasă care este Reformă şi libertatea religioasă care este americană i se 
opune pentru totdeauna, mulţumim Domnului. 

 
 

Autoritatea în Biserică 
 
 

În timp ce nu există un asemenea lucru ca autoritatea oricărei biserici, există autoritate în 
Biserica lui Hristos. Această autoritate există în Biserica lui Hristos pentru că El, prin Spiritul Său 
divin, este în Biserica Sa. De aceea, autoritatea în Biserică este autoritatea viului Dumnezeu, în 
Hristos Cel viu, prin Spiritul cel viu, prin viul Cuvânt al Adevărului. 

„Toată autoritatea Îmi este dată în Cer şi pe pământ. Mergeţi de aceea şi învăţaţi pe toate 
naţiunile… Şi iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul acestei lumi.” „În care voi 
sunteţi de asemenea zidiţi împreună pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul.” Astfel, şi 
numai astfel, există vreo autoritate în Biserică. Iar această autoritate din Biserică nu va deveni 
niciodată, pe nici o cale, autoritatea Bisericii, ci este pentru totdeauna în exclusivitate a Celui care 
este şi Capul şi Viaţa Bisericii, care locuieşte în Biserică prin Spiritul Său divin şi căruia singur Îi 
este dată toată autoritatea în cer şi pe pământ. Numai El este Cel care exercită această autoritate care 
Îi este dată numai Lui şi care Îi aparţine numai Lui. Vezi Fapte 3:12,13; 4:10; 5:3-6; 9-11; 13:2-4; 
16:6-10. 

De aceea, în biserică, poziţia, slujba sau locul nu conferă niciodată vreo autoritate. Domnul Isus, 
Creatorul tuturor lumilor, Autorul vieţii şi Izvorul revelaţiei, când a venit în această lume, a venit 
numai la ai Săi; şi totuşi nu avea nici o poziţie, slujbă sau loc. El a fost ţinut la distanţă, proscris, 
denunţat şi alungat de cei care deţineau toate poziţiile, slujbele şi locurile în Biserica timpului Său. 
Fariseii, preoţii, scribii, judecătorii, ipocriţii deţineau poziţie, slujbă şi loc. Ei erau cu toţii ambiţioşi 
de a apuca cel mai înalt loc. Ei deţineau poziţie şi slujbă şi puteau să stăpânească peste El, puteau 
să-L citeze şi să-L reclame şi să-L judece. Ei puteau face toate acestea datorită poziţiei şi slujbei din 
Biserică; dar unde era autoritatea de a face toate acestea? – Pur şi simplu nicăieri. Era totul numai 
aroganţă, uzurpare şi despotism. 

De aceea a spus Isus poporului: „Scribii şi fariseii stau pe scaunul lui Moise; de aceea, tot ce vă 
spun să faceţi, să faceţi” – pentru că, atunci când stăteau pe scaunul lui Moise, ei le citeau poporului 
cuvântul lui Dumnezeu pe care îl scrisese Moise. Acela era cuvântul lui Dumnezeu care avea 
autoritate şi care trebuie urmat indiferent de cine este rostit sau citit. Dar „să nu faceţi faptele lor, 
căci ei spun, dar nu fac”. Când Moise era pe scaun, exista autoritate din acel scaun, pentru că 
Dumnezeu era cu Moise, iar Spiritul lui Dumnezeu era în el. Dar când un fariseu sau un scrib se afla 
pe scaunul lui Moise în acel timp, nu exista nici o autoritate din scaun şi nici din altceva, cu 
excepţia cuvântului pe care omul îl citea poporului şi care, datorită ipocriziei şi ambiţiei sale 
egoiste, era cu totul deosebit de el. 

Dar despre Isus, care nu avea nici o poziţie, slujbă sau loc, ei cu toţii „se mirau de cuvintele pline 
de har care ieşeau din gura Lui”. Şi de ce? – Ah: „El îi învăţa ca Unul care avea autoritate şi nu 
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asemenea scribilor”. Tot ceea ce puteau vorbi scribii era împrumutat şi toţi puteau să-şi dea seama 
că fusese împrumutat; era gol şi fad în ceea ce priveşte orice legătură cu vieţile sau spiritele lor. Dar 
când a rostit Isus chiar acele cuvinte pe care scribii şi fariseii le pronunţaseră, toţi au ştiut că ceea ce 
vorbea nu era împrumutat, ci venea chiar din sufletul Său; nu era gol, ci era chiar substanţa; ei ştiau 
că acel cuvânt trăia în El, că spiritul Său şi Spiritul Cuvântului erau una şi că El Însuşi era expresia 
veritabilă a cuvântului pe care îl rostea. Când cuvântul Scripturilor era citit sau rostit de El, exista o 
greutate şi un înţeles în el care îl făcea să impresioneze urechile şi inimile celor care îl ascultau. 

Astfel, cu toate că Isus nu avea nici poziţie, nici slujbă, nici vreun loc, El avea autoritate, iar 
poporul a recunoscut-o. Iar scribii, fariseii, preoţii şi judecătorii care deţineau poziţie, slujbă şi loc, 
au recunoscut de asemenea şi au devenit geloşi pe El, nu L-au putut suporta mai departe, căci îşi 
pierdeau locurile; „toată lumea se ia după El”, trebuie să scăpăm de El pentru a ne salva locurile 
noastre. „Dacă Îl lăsăm, toţi vor crede în El, iar romanii vor veni şi ne vor răpi atât locul cât şi 
naţiunea noastră.” 

Dar unde se găsea autoritatea lui Isus, în condiţia în care El nu avea nici poziţie, nici slujbă şi 
nici loc? – Se găsea exact acolo unde se găseşte întotdeauna adevărata autoritate – în adevărul pe 
care l-a predicat de la Dumnezeu şi în sinceritatea şi puritatea minţii şi inimii pe care le-a primit şi 
cu care a predicat acel adevăr. 

Întreaga autoritate adevărată şi dreaptă a vreunui om în Biserică vine la el numai în adevărul lui 
Dumnezeu pe care îl primeşte. Dacă ar fi fost posibil să se găsească un om în această lume care ar fi 
avut tot atât din adevărul lui Dumnezeu ca şi Hristos, în el l-am fi găsit pe cel care avea toată 
puterea în Cer şi pe pământ, pentru că avea tot adevărul în Cer şi pe pământ. Măsura adevărului pe 
care îl deţine un om este singura măsură a adevăratei autorităţi pe care o are, oricine ar fi acesta. Şi 
dacă este în cel mai înalt loc al responsabilităţii în vreo biserică din lume, dacă nu are nici un pic de 
adevăr, nu are nici o autoritate. 

De aceea a spus Isus: „Conducătorii neamurilor exercită stăpânire asupra lor şi ei deţin multă 
autoritate asupra lor. Dar între voi să nu fie aşa.” Dumnezeu nu a dat niciodată vreunui om în 
Biserica Sa autoritatea de a exercita autoritate. Aceasta este diferenţa dintre conducătorii acestei 
lumi şi conducătorii lui Dumnezeu, căci creştinii sunt conducătorii lui Dumnezeu. Dumnezeu îi 
cheamă şi îi trimite pe conducătorii Săi să fie apostoli, profeţi, evanghelişti, pastori, învăţători, 
bătrâni, diaconi etc. El le conferă autoritate prin faptul că le oferă propriul Său adevăr şi propria Sa 
chemare şi încredinţare de a-l rosti şi propria Sa prezenţă personală prin propriul Său Spirit. El îi 
trimite pentru a vorbi cu toată autoritatea convingerii adevărului divin, a trimiterii cereşti şi a 
prezenţei Sale personale. (Fapte 18:9,10; 2 Timotei 4:1,2). Însă „exercitarea” autorităţii rămâne cu 
desăvârşire a Celui cărui Îi aparţine autoritatea şi care este întotdeauna împreună cu cel pe care îl 
trimite. (Ioan 8:29; 20:21,22; 3:24). Conducătorii acestei lumi în locurile autorităţii, dar fără 
adevărata autoritate, exercită autoritate. Conducătorii lui Dumnezeu, având adevărata autoritate, nu 
exercită niciodată autoritatea. Aceasta aparţine – iar conducătorii lui Dumnezeu sunt întotdeauna 
bucuroşi să o lase chiar acolo unde îi este locul – Celui căruia Îi este dată şi căruia îi aparţine în 
exclusivitate. 

Să spunem din nou că poziţia, slujba sau locul nu conferă niciodată autoritate. Autoritatea pe 
care un om o are deja de la Dumnezeu îl va califica pentru locul poziţiei la care îl cheamă 
Dumnezeu. Iar dacă el nu are acea autoritate înainte de a intra în slujbă, atunci nu are nici o 
autoritate în slujbă. Punctul de vedere potrivit căruia locul sau slujba conferă autoritate este cu 
siguranţă principiul infailibilităţii papale. Principiul creştinismului este acela potrivit căruia 
Dumnezeu investeşte oamenii cu autoritate şi fie că deţin sau nu un loc, ei au autoritate. Iar „darul 
unui om” întotdeauna „îi creează loc”. 

Dar să nu vă numiţi „Rabi”, căci Unul este Domnul vostru, Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. 



66 
 

„Cetăţenie amestecată” 
 
 

Ulterior, în presa Statelor Unite s-a vorbit mult despre „cetăţenia amestecată”, „dublă loialitate” 
etc. a pretinşilor cetăţeni ai Statelor Unite. Pretenţia sau chiar numai suspiciunea pretenţiei vreunei 
duble loialităţi a determinat multă discuţie şi nu puţine probleme. Aceasta a stors de la preşedinte 
cele mai energice expresii care au fost vreodată folosite. 

Această idee a „cetăţeniei amestecate” sau a „dublei loialităţi” provine de la naşterea unei 
persoane într-o altă ţară şi apoi venirea ei în această ţară şi cererea pentru cetăţenie aici, având un 
corect jurământ pentru cetăţenie şi loialitate faţă de această ţară, şi apoi încă având simpatie şi 
prietenie cu ţara din care provine, dar prin care a renunţat prin jurământ, ca fiind binevoitor de a o 
susţine în cazul în care pacea şi adevăratele interese ale acesteia ar fi puse în pericol. 

Aici este o copie a prezentului Certificat de Naturalizare în cazul celui citat: 
„Acest document certifică etc. faptul că J. B. este admis ca cetăţean de această curte, a jurat să 

sprijine Constituţia Statelor Unite ale Americii şi că atunci el a renunţat în mod absolut şi pentru 
totdeauna şi s-a lepădat de toată loialitatea şi fidelitatea faţă de oricare prinţ, potentat, Stat sau 
suveranitate străină, oricare ar fi aceasta şi în mod deosebit împăratului… etc.” 

Se insistă asupra faptului că în momentul în care un om a făcut un astfel de jurământ, la propria 
sa cerere şi liberă alegere, prin faptul că a obţinut cetăţenia Statelor Unite, dacă va oferi vreodată 
vreun serviciu fostei stăpâniri pentru a-l influenţa, el este necredincios Statelor Unite şi cetăţeniei 
sale acolo; că orice astfel de serviciu dovedeşte că cererea sa pentru cetăţenie şi obţinerea cetăţeniei 
sub jurământ nu a fost sinceră; ci a fost determinat de un alt motiv şi de la început a fost fals şi a 
căutat cetăţenia acestei ţări numai pentru un mai mare avantaj pentru sine în serviciul fostei sale ţări 
şi stăpâniri. 

Şi cu siguranţă acest argument este solid şi o asemenea afirmaţie este îndreptăţită. 
Acum, această lucrare şi acest articol nu are nimic de-a face cu toată chestiunea legată de 

cetăţenia Statelor Unite sau a altor ţări pământeşti. 
 
 

Cetăţenia creştină 
 
 

Dar este mult de spus despre cetăţenia creştină şi despre loialitatea creştină; iar investigarea este 
atât pertinentă cât şi oportună –  

Încearcă unii pretinşi creştini să „amestece cetăţenia” şi o dublă loialitate? După maniera a ceea 
ce este atât de mult suspectat şi denunţat, iar asta cauzează atât de multe probleme în rândul 
pretinşilor cetăţeni ai Statelor Unite. 

Există o naturalizare creştină sau adopţie. Şi iată istoria ei: 
„Amintiţi-vă că eraţi fără Hristos, fiind străini de comunitatea lui Israel şi străini de legămintele 

făgăduinţei, neavând nici o speranţă şi fără Hristos în lume. Dar acum, în Hristos Isus voi, care 
odată aţi fost departe, sunteţi apropiaţi prin sângele lui Hristos. De aceea, acum nu mai sunteţi 
străini şi locuitori temporari, ci împreună cetăţeni cu sfinţii şi ai casei lui Dumnezeu.” Efeseni 2:11-
13,19. 

Acesta este cuvântul lui Dumnezeu către fiecare persoană din lume care a luat numele sau titlul 
de creştin. 

Atunci când o persoană ddevine cetăţean al comunităţii lui Israel şi un împreună cetăţean cu 
sfinţii, din partea Suveranului acelei comunităţi este aşteptat, iar de partea creştinului chiar numele 
şi pretenţia afirmă, că fiind admis la această cetăţenie, el a renunţat în mod absolut şi pentru 
totdeauna şi se dezice de toată loialitatea şi fidelitatea fiecărui conducător, potentat, Stat sau regat şi 
în mod deosebit de „conducătorul şi dumnezeul acestei lumi”. 

Acum, frate creştin, pe baza intrării tale în cetăţenia comunităţii lui Israel, ai realizat tu acest act 
de renunţare? 
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Dacă nu, atunci nu amesteci tu cetăţenia şi realizezi o dublă alianţă? 
Şi nu eşti tu predispus la suspiciunea lipsei de sinceritate şi a unui alt motiv, a acceptării 

pretenţiei noii cetăţenii pentru avantaj personal şi cu acordul de a o folosi la punerea în pericol a 
păcii şi adevăratelor interese ale comunităţii lui Israel? 

Dacă în chestiunile acestei lumi şi în lucrurile legate de cetăţenia ţărilor pământeşti, atunci când 
oamenii care acţionează astfel sunt subiecţii suspiciunii şi repulsiei, este astfel, cu cât mai mult 
trebuie să fie aşa cu oamenii care acţionează astfel în chestiunile lumii care va veni şi în lucrurile 
legate de cetăţenia patriei cereşti? 

 
 

Merită? 
 
 

Frate creştin, recunoşti şi susţii că acea cetăţenie a comunităţii lui Israel este atât de curată şi atât 
de valoroasă încât fiecare persoană naturalizată trebuie să preţuiască cetăţenia unei comunităţi 
pământeşti? 

Socoteşti împreuna cetăţenie cu sfinţii ca fiind atât de valoroasă încât fiecare înstrăinat de Statele 
Unite trebuie să preţuiască împreuna cetăţenie cu păcătoşii? 

În adevăr şi în realitate, este cetăţenia comunităţii lui Israel de aceeaşi valoare cu cetăţenia unei 
comunităţi pământeşti? 

În adevăr şi în realitate, este împreuna cetăţenie cu sfinţii de aceeaşi valoare cu împreuna 
cetăţenie cu păcătoşii? 

Este cetăţenia cerească la fel de curată ca şi cea pământească? Sau este un mit? 
Dacă ai cetăţenia cerească, 
Există suficient motiv pentru a merita loialitate? sau este în van? 
Dacă ai cetăţenia cerească, dacă eşti cetăţean al comunităţii lui Israel, dacă eşti împreună 

cetăţean cu sfinţii, dacă eşti din casa lui Dumnezeu – dacă toate aceste sunt într-adevăr realitate şi la 
fel de valoroase ca cetăţenia patriei pământeşti, atunci, pentru a fi cetăţean al acelei comunităţi 
cereşti, este pe bună dreptate pretins şi cu atât mai mult, ca fiecare solicitant pentru obţinerea acestei 
cetăţenii, să „renunţe în mod absolut şi pentru totdeauna şi să se lepede de toată loialitatea şi 
fidelitatea faţă de oricare prinţ, potentat, Stat sau suveranitate străină şi în mod deosebit faţă de 
prinţul şi dumnezeul acestei lumi”. 

Şi dacă acest lucru nu este realizat, atunci ce urmează? 
Dacă acea renunţare şi lepădare nu este desăvârşită şi sinceră, cu adevărat se încearcă o dublă 

loialitate, o „cetăţenie amestecată”. 
 
 

Loialitate dublă 
 
 

Dar poate fi menţinută o dublă loialitate? 
O dublă alianţă este o loialitate divizată; şi va fi vreodată acceptată o loialitate divizată? 
Amintiţi-vă că această cetăţenie cu loialitatea sa este a inimii şi a spiritului. 
Suveranul acestei comunităţi cercetează inima, probează conştiinţa şi ne priveşte exact aşa cum 

suntem. 
Nici o comunitate pământească nu va accepta pentru vreun moment o loialitate divizată în 

gândul vreunei persoane, dacă acesta ar fi cunoscut. 
Dar iată o comunitate a cărei Suveran cunoaşte cele mai tainice gânduri ale fiecărei inimi, chiar 

„de departe”. 
Atunci, cum se poate presupune că în cadrul acestei cetăţenii poate exista vreun compromis 

mintal sau vreo ezitare care ar putea constitui resortul unei loialităţi divizate? 
De aceea, întrebarea mai adâncă este: „Poate exista pe vreo cale în cadrul acestei cetăţenii ceva 
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de genul dublei loialităţi?” 
Pentru toţi oamenii şi pentru toate timpurile, răspunsul la această întrebare a fost oferit cu mult 

timp în urmă de către Suveranul acestei comunităţi şi cetăţenii: 
„Nimeni nu poate sluji doi stăpâni.” 
Nici o loialitate nu poate fi dublă. Pentru a fi cea adevărată, trebuie să fie singura. Iar în acest 

caz, mai presus de toate celelalte, trebuie să fie cu totul de o parte, sau cu totul de cealaltă parte. 
De aceea, frate creştin, este cetăţenia ta adevărata cetăţenie creştină? Sau există motiv pentru 

suspiciune că ar fi vorba despre o „cetăţenie amestecată”? 
Este loialitatea ta adevărată? Sau este o dublă loialitate? 

 
 

Cea „amestecată” 
 
 

Toate aceste biserici, confederaţie de biserici şi amestecuri de multe soiuri de pretinşi creştini, 
încearcă în mod constant şi cu atâta asiduitate să posede puterea şi să controleze conduita 
guvernelor acestei lumi în care se găsesc, în loc de a renunţa în mod absolut şi pentru totdeauna şi 
de a lepăda întreaga loialitate şi fidelitate pentru toate acestea – ce sunt toate acestea dacă nu 
„cetăţenii amestecate” şi „dublă loialitate”? 

Ei nu sunt nici credincioşi suveranităţii lui Dumnezeu în Hristos şi nici suveranităţilor acestei 
lumi. 

Şi în oscilarea încăpăţânată dar continuă între cele două şi în veşnicul efort nepriceput de a fi de 
ambele părţi, cauzează asemenea rele încât provoacă omenirea la jale, îngerii la plâns şi pe diavol la 
dans. 
 
 

Biserica Reformei 
 
 

A cunoaşte ce este Biserica reformatorilor şi de aceea a Reformei, este un lucru important pentru 
fiecare dintre cei care doresc să înţeleagă curenţii şi mersul religios al timpului prezent. 

A reface modelul apostolic al creştinismului şi a reînnoi toate lucrurile potrivit ordinii iniţiale a 
reprezentat singurul obiectiv al fiecărei persoane a cărei predicare a constituit Reforma. 

Aceasta a determinat în mod inevitabil ca întrebarea despre ce este Biserica să fie fundamentală 
în acea mişcare epocală. 

Şi este un fapt remarcabil că, oricât de mare a fost distanţa în timp şi spaţiu dintre ei, toţi cei care 
au fost reformatori au avut exact aceleaşi puncte de vedere despre Biserică, precum şi aceia care au 
continuat Reforma. 

Wycliffe, „luceafărul Reformei”, a scris: 
„Există o singură Biserică universală, care constă în întreg trupul celor rânduiţi.” 
„Toţi cei care vor fi salvaţi în fericirea cerului sunt membrii Sfintei Biserici şi nimeni alţii.” 
Matthias de Janow, în Boemia, zece ani contemporan cu Wycliffe, a scris: 
„Biserica este trupul lui Hristos, comunitatea celor aleşi.” 
„Toţi creştinii care posedă Spiritul lui Isus cel răstignit şi care sunt impulsionaţi de acelaşi Spirit, 

care sunt singurii ce nu s-au depărtat de Dumnezeul lor, constituie acea Biserică a lui Hristos, 
frumoasa Lui mireasă, trupul Său.” 

„Trupul Celui Atotputernic şi invizibil Isus Hristos, comunitatea sfinţilor, nu este divizată şi cu 
adevărat nici nu poate fi. Isus Hristos Însuşi este Cel care, împreună cu Tatăl şi Spiritul Sfânt, 
locuiesc pentru totdeauna în Biserica Sa şi în cea mai nesemnificativă parte a ei, ţinând legate, 
vitalizând, susţinând întregul şi toate părţile sale.” 

John Huss a fost ars pe rug pentru acest adevăr al Bisericii. Şi aceasta este ceea ce a susţinut: 
„Două persoane neprihănite strânse împreună în numele lui Hristos constituie, împreună cu 
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Hristos drept Cap, o biserică sfântă particulară; şi de asemenea, doi sau trei şi aşa mai departe până 
la întregul număr al celor rânduiţi fără amestec… 

Dar sfânta Biserică catolică – ceea ce înseamnă universală – reprezintă totalitatea celor rânduiţi – 
toţi cei rânduiţi din univers; toţi cei rânduiţi din prezent, trecut şi viitor.” 

„Biserica universală este una, mărindu-L pe Dumnezeu de la începutul lumii până la sfârşitul ei. 
Îngerii cei sfinţi fac parte din sfânta Biserică catolică. (…) 
Sfânta biserică este alcătuită din două părţi: cei care nu au păcătuit şi cei care au încetat să mai 

păcătuiască.” 
„Biserica catolică este mireasa Domnului nostru Isus Hristos – mireasă, spun, castă, necoruptă şi 

cu neputinţă de a fi vreodată coruptă.” 
„Hristos este adevăratul Dumnezeu şi Om individual, împărţind viaţă spirituală şi putere Bisericii 

şi fiecărui membru al acesteia şi fără a cărui influenţă nu ar putea trăi sau simţi.” 
„Numai Hristos este Capul Bisericii universale, Biserică ce nu este o parte din nimic altceva.” 
„Hristos este Capul Bisericii universale şi al fiecărei biserici particulare.” 
La o sută de ani după ce Huss a fost ars, aproape la debutul carierei de eretic şi reformator a lui 

Luther, Doctorul Eck a făcut o încercare de a prejudicia întreaga sa imagine prin insinuarea că 
aceste doctrine erau asemănătoare celor ale boemilor. 

Luther a replicat: 
„Anumite teze de-ale lui John Huss şi de-ale boemilor sunt cu desăvârşire ortodoxe. Aceasta este 

foarte sigur. 
Sper exemplu, ‚că este o singură Biserică universală’; şi din nou ‚că pentru mântuire nu este 

necesar a crede biserica Romană superioară tuturor celorlalte’. 
Fie că a spus-o Wycliffe sau Huss, nu mă interesează. Este adevărul.” 
De asemenea: „Nu există o altă Biserică în afară de adunarea celor care deţin Cuvântul lui 

Dumnezeu şi sunt purificaţi prin el.” 
Zwingli: 
„În fiecare naţiune, oricine crede din toată inima în Domnul Isus Hristos, este salvat. Aceasta 

este Biserica afară din care nimeni nu poate fi salvat. 
Biserica universală este răspândită pe toată suprafaţa pământului, oriunde este credinţă în Isus 

Hristos – în Indii ca şi în Zürich. 
Iar în ceea ce priveşte bisericile particulare, le avem – la Berna, la Shaffhausen, aici de 

asemenea. 
Însă Papii, cardinalii lor şi conciliile lor nu constituie nici Biserica universală şi nici biserica 

particulară.” 
Hooper, din Anglia, care a fost ars pe rug în 1555: 
„,Adunarea generală şi Biserica primilor născuţi, care sunt scrişi în cer.’ 
Cred şi mărturisesc o singură Biserică universală şi catolică: care este o adunare sfântă de 

credincioşi, care sunt aleşi şi rânduiţi pentru viaţa veşnică înainte de aşezarea temeliilor lumii. 
Cred că această Biserică este invizibilă pentru ochiul omului şi este cunoscută numai de 

Dumnezeu; şi că această Biserică nu este fixată, mărginită şi limitată de hotare la un anumit loc, ci 
este împrăştiată pe toată suprafaţa pământului, totuşi unită în inimă, voinţă şi spirit de legătura 
credinţei şi dragostei. 

Cred că această Biserică invizibilă este locul Domnului Dumnezeu, unde nu este nici zâzanie şi 
nici neghină. 

Este casa şi locuinţa Duhului Sfânt; şi în acea Biserică nu este nici Cain, Iuda, nici păcătoşii de 
gurmanzi. 

Aceeaşi Biserică este trupul lui Hristos unde nu există niciodată vreun membru stricat, corupt sau 
infectat. 

Este soţia lui Hristos, care este pură şi curată, fără zbârcitură şi fără pată. 
Este sfântă şi fără vină, curăţată şi sfinţită în sângele şi prin Cuvântul Capului ei şi preaiubitului 

Soţ – Isus Hristos.” 
John Wesley: 
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„Acolo unde se adună doi sau trei în numele Lui, acolo este Hristos; sau unde doi sau trei 
credincioşi sunt împreună, acolo este o biserică. 

Aceasta menţionează Sfântul Pavel, scriindu-i lui Filimon: ‚biserica’ ce este în casa sa semnifică 
în mod lămurit că însăşi o familie creştină poate fi numită ‚biserică’. 

Câţiva dintre cei pe care i-a chemat Dumnezeu afară (ceea ce şi semnifică cuvântul original), 
uniţi împreună într-o adunare, au format o biserică mai mare, asemenea bisericii din Ierusalim. 
Adică, toţi cei din Ierusalim pe care i-a chemat Dumnezeu. 

El foloseşte în mod frecvent cuvântul la plural. Astfel, Galateni 1:2, ‚Pavel, un apostol… către 
bisericile din Galaţia’; aceasta înseamnă comunităţile creştine răspândite de-a lungul acelei ţări. 

Există un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor ‚care au Spiritul adopţiei ce strigă în inimile lor 
Abba Tată’ care ‚mărturiseşte’ continuu ‚împreună cu spiritele lor’ că ‚sunt copiii lui Dumnezeu’ 
‚care este mai presus de toţi’ – străbătând întreg spaţiul, umplând cerul şi pământul; ‚şi în voi toţi’ – 
într-o manieră deosebită trăind în voi, care sunteţi un singur trup printr-un singur Spirit: făcând 
sufletele voastre scumpa Sa locuinţă, Templele în care locuieşte Dumnezeu.” 

„Astfel că aici avem un răspuns clar şi ireproşabil la acea întrebare: ‚Ce este Biserica?’ – 
Biserica catolică sau universală reprezintă toate persoanele din univers pe care Dumnezeu le-a 
chemat astfel din lume pentru a le oferi caracterul anterior; pentru a fi ‚un trup’, unit printr-un 
Spirit’ având ‚o credinţă’, o nădejde, un botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus 
de toţi, prin toţi şi în ei toţi. 

Cu siguranţă că dacă aceste lucruri sunt adevărate, biserica Romei nu este chiar atât de mult o 
parte a Bisericii catolice.” 

William Miller din marea mişcare adventă: 
„Mă voi opune să fim numiţi, într-o competenţă asociată, o biserică cu orice nume. 
A numi orice denominaţiune ‚Biserica Adventă’, ‚Biserica lui Dumnezeu’ sau cu orice alt nume, 

cred că este împotriva modului de folosire a termenului de către apostoli… 
Potrivit Scripturilor, o biserică este o adunare religioasă, aleasă şi chemată afară din lume prin 

învăţătura Evangheliei, pentru a se închina adevăratului Dumnezeu potrivit Cuvântului Său. 
Biserica trebuie să-i includă pe toţi cei aleşi de Dumnezeu, din oricare naţiune, de la începutul şi 

până la sfârşitul lumii, care formează numai un trup, al cărui Cap este Hristos. … 
Se ridică întrebarea: ‚Respingeţi numele de adventişti?’ Ca răspuns, ‚Da!’ când este aplicat 

Bisericii, dar nu când este aplicat celor care compun Biserica. 
Fraţii mei, am fost învinovăţiţi recent că formăm un cult al nostru. Chiar ceea ce au făcut părinţii 

noştri când au devenit culte, am făcut şi noi. Asemenea lor, am strigat ‚Babilon! Babilon! Babilon!’ 
împotriva tuturor, cu excepţia adventiştilor.” 

Iar adventiştii de ziua a şaptea originali spun astfel: 
„În timp ce Israel s-a supus lui Dumnezeu, el i-a apărat şi i-a binecuvântat; dar când ei au dorit 

un rege asemenea naţiunilor înconjurătoare şi au spus ‚dă-ne un rege’, Dumnezeu s-a depărtat de ei, 
şi i-a lăsat să urmeze propriei înţelepciuni; iar rezultatul a fost un jug aşezat pe gâturile lor de către 
regele lor, care le-a fost dat ‚în blestem şi luat în mânie’. 

În timp ce biserica primară a rămas pe fundamentul aşezat de Hristos, supunându-se legii Sale şi 
urmându-L, erau umili, prosperi şi fericiţi. 

Dar când au început să aşeze alte temelii, să adopte alte legi şi să urmeze alţi conducători, slava 
s-a depărtat de la ei; ei au comis adulter cu regii pământului şi s-au constituit curând în ‚mama’ pe 
care Ioan a văzut-o stând pe fiara cea roşie, îmbătată de vinul sfinţilor. 

În timp ce cultele apărute erau tinere, umile şi supuse lui Hristos şi cuvântului Său, ei au fost 
binecuvântaţi şi s-au dovedit a fi o binecuvântare pentru Biserică şi pentru lume. 

Dar când au urmat modelul ‚mamei prostituatelor’, ele, asemenea acesteia, ‚au comis adulter’ şi 
s-au identificat cu taina Babilonului, acea mare cetate care domnea peste regii pământului. 

Din această cetate căzută, fraţii mei, ne-am tras noi, în supunere faţă de porunca ‚Ieşiţi din ea’. 
Să nu ne întoarcem înapoi la templele sale poluate şi nici să nu ni-l clădim pe al nostru după tiparele 
ei. 

Supuneţi-vă lui Hristos şi cuvântului Său şi nu aveţi de ce să vă temeţi. Dar dacă vă veţi depărta 
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de El, asemenea celor dinaintea noastră, ne va lepăda pentru totdeauna. 
În final, protestăm faţă de cele făptuite de Conferinţa Albany, pentru că maniera de a acţiona ca 

întreg apare ca intenţie de a forma un nou cult, sub un nume de cult, în loc de a adopta ordinea 
Noului Testament, sub numele oferit acolo adevăratei Biserici. 

Pare că se formează planuri născocite de noi înşine, când deţinem perfecta organizare a 
Domnului, prin care ar trebui să fim călăuziţi şi când am mărturisim că aşteptăm revenirea Sa în 
fiecare oră. 

Putem să credem pentru vreo clipă că este acum timpul de a formula un crez pentru anii sau chiar 
lunile care vor urma? Aceasta este credinţa noastră? O, eu nu pot, eu nu pot – eu nu trebuie. 

Ce! poporul advent are un crez? 
Ce! poporul advent se organizează într-un cult? 
O, fraţilor, să fim perseverenţi. 
Nu ne spun duşmanii noştri că după ce a trecut timpul – dacă a trecut – ar trebui să ne organizăm 

într-un cult? Ce le răspundem? 
Voi, cei care sunteţi dispuşi să organizaţi şi să aveţi un crez, răspundeţi. 
Să ne amintim trei lucruri şi să le biruim. 
1. Fiara. 
2. Semnul ei. 
3. Numărul numelui ei. 
Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Lăsaţi-i pe conducătorii neamurilor să-şi exercite 

dictatura, dar haideţi ca noi să nu fim aşa.” „Advent Review”, 1850; publicat de Hiram Edson, 
David Arnold, Geo W. Holt, Samuel W. Rhodes şi James White; iar articolul din care este extras, 
este semnat cu iniţiala „W”. 

Astfel, de la debutul Reformei şi până astăzi, de la cei dintâi, până la cei din urmă reformatori, 
fiecare pas în avansarea Reformei a fost făcut pe baza acestui adevăr creştin fundamental al 
Bisericii Bibliei. 

Nici un reformator din întreaga listă nobilă, nici nu s-a gândit măcar vreodată să formeze sau să 
„organizeze” un cult sau o denominaţiune ca „Biserică”; iar când alţii s-au gândit la aşa ceva, a fost 
instantaneu respins ca fiind acelaşi vechi spirit şi lucru de care ei au scăpat şi despre care ştiau că 
lumea era plină de el. 

Fiecare reformator era un creştin, având ochii înţelegerii luminaţi astfel încât cunoştea Biserica 
viului Dumnezeu. Iar acea Biserică adevărată şi vie, în legăturile sale cereşti şi cu bucuriile şi 
binecuvântările sale cereşti, constituia continua sa bucurie. 

Cuvântul minunat al lui John Wesley către o adunare de metodişti, are acelaşi scop ca al 
celorlalţi: 

„Voi sunteţi un nou fenomen pe pământ – un trup de oameni care, nefiind un cult sau o partidă, 
sunteţi prietenii tuturor partidelor; şi vă străduiţi să-i sprijiniţi pe toţi în inima religiei, în 
cunoaşterea şi dragostea de Dumnezeu şi de om.” 

Aşa este Biserica Reformei. Şi este chiar ideea Bisericii Bibliei şi a lui Dumnezeu – „Biserica ce 
este trupul Său, plinătatea Celui care umple totul în toţi”; şi astfel, Biserica ce este „cu desăvârşire 
întregul”, care este „universală în capacitate de înţelegere” şi care poate „înţelege totul”. 

Iar Reforma nu s-a încheiat. 
Şi astfel Biserica Reformei şi a Bibliei, de asemenea nu s-a încheiat. Ea trăieşte, la fel de sigur 

cum şi Creatorul ei trăieşte. 
Şi va continua să trăiască şi să fie descoperită mai mult şi mai mult, până la desăvârşirea ei în 

încheierea Tainei lui Dumnezeu; când El Şi-o prezintă ca Biserică glorioasă, neavând nici o pată sau 
zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci sfântă şi fără vină. Efeseni 6:25-27. 
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Adevărata Biserică 
 
 

Aparţii singurei Biserici adevărate, Bisericii în afara căreia nu există mântuire? Eu nu întreb 
unde mergi duminică; eu întreb numai: aparţii singurei Biserici adevărate? 

Unde este singura Biserică adevărată? Cum este această singură Biserică adevărată? Care sunt 
semnele prin care poate fi cunoscută această singură Biserică adevărată? Poţi foarte bine să ridici 
asemenea întrebări. Fii atent la mine şi-ţi voi oferi câteva răspunsuri. 
 
 

Cum este formată 
 
 

Singura Biserică adevărată este formată din toţi credincioşii în Domnul Isus Hristos. Este 
alcătuită din toţi cei pe care i-a ales Dumnezeu – toţi bărbaţii şi toate femeile convertite – din toţi 
adevăraţii creştini. În orice persoană în care putem recunoaşte alegerea lui Dumnezeu Tatăl, 
stropirea sângelui Fiului, lucrarea de sfinţire a Spiritului, în acea persoană vedem un membru al 
adevăratei Biserici a lui Hristos. 

Este o Biserică în care toţi membrii deţin aceleaşi semne. Sunt cu toţii născuţi din Spiritul; 
posedă cu toţii „pocăinţă faţă de Dumnezeu, credinţă faţă de Domnul nostru Isus Hristos” şi 
sfinţirea vieţii şi a conversaţiei. Ei urăsc cu toţii păcatul şi ei Îl iubesc cu toţii pe Hristos. Se închină 
în mod diferit şi în diferite feluri; dar se închină cu toţii cu o singură inimă. Sunt călăuziţi cu toţii de 
un singur Spirit; clădesc cu toţii pe o singură temelie; îşi trag cu toţii religia dintr-o singură carte – 
care este Biblia. Au cu toţii un singur centru – care este Isus Hristos. Ei pot spune chiar acum cu 
toţii într-o singură inimă „Aleluia”; şi pot cu toţii răspunde cu o singură inimă şi cu un singur glas 
„Amin şi Amin”. 
 
 

Nu depinde de oameni 
 
 

Este o Biserică ce nu depinde de predicatorii de pe pământ, dar care valorează mult pentru cei 
care predică Evanghelia membrilor săi. Viaţa membrilor săi nu depinde de calitatea de membru al 
bisericii, de botez sau de Cina Domnului – cu toate că preţuiesc foarte mult aceste lucruri atunci 
când le pot avea. Dar care are numai un singur mare Cap – un singur Păstor, un singur Episcop – şi 
acesta este Isus Hristos. Numai El, prin Spiritul Său, admite membrii acestei Biserici, cu toate că 
predicatorii le pot arăta uşa. Până când El nu deschide uşa, nici un om de pe pământ nu o poate 
deschide – nici episcopi, nici prezbiteri, nici comitete, nici sinoade. 

O dată ce un om se pocăieşte şi crede Evanghelia, în acel moment el devine un membru al 
acestei Biserici. Asemenea tâlharului pocăit, poate că nu are posibilitatea de a fi botezat, dar îl are 
pe acela care este cu mult mai bun decât botezul cu apă – botezul Spiritului. Poate că nu va putea 
primi pâinea şi vinul în cadrul Cinei Domnului, dar mănâncă trupul lui Hristos şi bea sângele lui 
Hristos prin credinţă în fiecare zi a vieţii lui şi nici un predicator de pe pământ nu-l poate împiedica. 
Poate fi exclus de cei hirotonisiţi şi alungat de la actele exterioare ale pretinsei Biserici, dar nici o 
persoană hirotonisită din lume nu-l poate exclude din adevărata Biserică. 
 
 

Nu depinde de forme 
 
 

Este o Biserică a cărei existenţă nu depinde de forme, ceremonii, catedrale, biserici, capele, 
amvoane, baptisterii, vestimentaţii, orgi, aşezăminte, bani, regi, guverne, magistraţi sau de vreun act 
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de favoare care ar putea veni din mâna omului. Deseori a trăit şi a continuat când i-au fost luate 
toate aceste lucruri; deseori a fost dusă în pustie sau în grotele sau peşterile pământului de cei care 
trebuiau să-i fie prieteni. Existenţa sa nu depinde de nimic altceva decât de prezenţa lui Hristos şi a 
Spiritului Său; iar ei fiind mereu cu ea, Biserica nu poate muri. 

Aceasta este Biserica căreia titlurile Scripturii de onoare şi privilegiu prezent, şi promisiunile 
slavei viitoare îi aparţin în mod deosebit; acesta este trupul lui Hristos; aceasta este turma lui 
Hristos; aceasta este locuinţa credinţei şi familiei lui Dumnezeu; aceasta este clădirea lui 
Dumnezeu, temelia lui Dumnezeu şi templul Duhului Sfânt. Aceasta este Biserica celor dintâi 
născuţi, ale căror nume sunt scrise în cer; aceasta este preoţia împărătească, generaţia aleasă, 
poporul deosebit, posesiunea câştigată, locuinţa lui Dumnezeu, lumina lumii, sarea şi grâul 
pământului; aceasta este „Sfânta Biserică Catolică” a Credinţei Apostolului; aceasta este „Singura 
Biserică Catolică şi Apostolică” a Crezului de la Nicene; aceasta este Biserica căreia Domnul Isus i-
a promis: „porţile iadului nu o va învinge”, şi căreia îi spune: „Sunt cu tine pentru totdeauna, chiar 
până la sfârşitul lumii.” Matei 16:18; 28:20. 
 
 

Singura Biserică 
 
 

Aceasta este singura Biserică ce deţine adevărata unitate. Membrii ei sunt pe deplin de acord în 
ceea ce priveşte dificilele chestiuni ale religiei, căci ei sunt cu toţii învăţaţi de un singur Spirit. 
Despre Dumnezeu, Hristos şi Spiritul, despre păcat, despre propriile lor inimi, credinţă, pocăinţă, 
necesitatea sfinţeniei, valoarea Bibliei, importanţa rugăciunii, învierea şi judecata ce va veni – în 
toate aceste puncte ei sunt o singură minte. Luaţi trei sau patru dintre ei, străini unul de celălalt, din 
cele mai îndepărtate colţuri ale pământului; întrebaţi-i în mod separat despre aceste puncte; veţi 
descoperi că au acelaşi raţionament. 

Aceasta este singura Biserică ce deţine adevărata sfinţenie. Toţi membrii ei sunt sfinţi. Ei sunt 
sfinţi nu numai prin mărturisire, sfinţi cu numele şi sfinţi în judecarea dragostei; ei sunt cu toţi sfinţi 
în fapte, în acţiune, în realitate, în viaţă, în adevăr. Toţi sunt mai mult sau mai puţin conformaţi 
chipului lui Isus Hristos. Nici o persoană nesfinţită nu aparţine acestei biserici. 

Aceasta este singura Biserică ce este cu adevărat catolică. Nu este Biserica unei singure naţiuni 
sau unui singur popor, oricare ar fi acesta; membrii ei vor fi găsiţi în fiecare parte a lumii în care 
Evanghelia este primită şi acceptată. Ea nu este limitată de barierele nici unei ţări sau zăvorâtă în 
hotarele nici unor forme sau guvernări exterioare. În cadrul ei nu există nici o diferenţă între iudeu 
şi grec, negru şi alb, episcopalian şi prezbiterian – ci credinţa în Hristos este totul. Membrii săi vor 
fi adunaţi de la nord, sud, est şi vest în cea din urmă zi şi vor fi din toate numele şi limbile – dar toţi 
una în Isus Hristos. 

Aceasta este singura Biserică ce cu siguranţă va dura până la sfârşit. Nimic nu va putea s-o 
biruiască şi s-o distrugă. Membrii ei pot fi persecutaţi, apăsaţi, arestaţi, bătuţi, decapitaţi, arşi; dar 
adevărata Biserică nu este niciodată nimicită; se ridică din nou din chinurile sale; trece prin foc şi 
apă. Faraonii, Irozii, Nero, sângeroasele Marii s-au străduit în zadar să distrugă această Biserică; au 
ucis pe miile ei, apoi au trecut şi s-au dus la locurile lor. Adevărata Biserică le-a supravieţuit tuturor 
şi i-a văzut îngropaţi pe fiecare dintre ei la vremea lui. Este o nicovală pe care s-au rupt multe 
ciocane ale acestei lumi şi care încă va rupe multe alte ciocane; dar este un rug, care cu toate că 
arde, nu este consumat. 
 
 

Mica turmă 
 
 

Aceasta este Biserica ce face lucrarea lui Hristos pe pământ. Membrii ei sunt o turmă mică şi 
puţini la număr, în comparaţie cu copiii lumii; unu sau doi aici, doi sau trei acolo. Dar ei sunt acei 
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care zguduie universul, ei sunt cei care sunt lucrătorii activi pentru răspândirea cunoştinţei religiei 
celei pure şi nepângărite, ei sunt susţinătorii vieţii unei ţări, scutul, apărarea, sprijinul şi suportul 
oricărei naţiuni de care aparţin. 

Aceasta este Biserica ce va fi cu adevărat victorioasă la sfârşit. Când toată slava pământească 
trece, atunci va fi prezentată această Biserică fără pată înaintea tronului lui Dumnezeu Tatăl. 
Tronurile, principatele şi puterile de pe pământ vor deveni nimic, însă Biserica celor întâi născuţi va 
străluci în final asemenea stelelor şi va fi înfăţişată cu bucurie înaintea tronului Tatălui în ziua 
apariţiei lui Hristos. Când giuvaierele Domnului sunt pregătite, iar manifestarea fiilor lui Dumnezeu 
se va arăta, nu va fi numită decât o singură Biserică; şi aceasta este Biserica celor aleşi. 
 
 

Singura adevărată 
 
 

Cititorule, aceasta este adevărata Biserică de care trebuie să aparţină o persoană dacă va fi 
mântuită. Până când nu vei aparţine acesteia, nu eşti decât un suflet pierdut. Poţi avea nenumărate 
alte privilegii; te poţi bucura de multă lumină şi de cunoştinţă – dar dacă nu aparţi trupului lui 
Hristos, lumina ta, cunoaşterea şi privilegiile nu-ţi vor mântui sufletul. Oamenii îşi imaginează că 
dacă aparţin acestei biserici sau acelei biserici, dacă devin mărturisitori şi dacă îndeplinesc anumite 
forme, toate acestea trebuie să fie neprihănire pentru sufletele lor. Nu toţi cei ce erau numiţi Israel 
erau Israel şi nu toţi cei ce pretind a fi creştini, sunt cu adevărat membri ai trupului lui Hristos. Ai 
grijă că poţi fi un neclintit episcopian, prezbiterian, independent, baptist, wesleyan sau frate 
plymouth – şi totuşi să nu aparţii adevăratei Biserici. Şi dacă nu aparţii, ar fi fost mai bine dacă nu 
te-ai fi născut. 

Acest adevăr minunat al Bisericii a fost scris de ultimul episcop Ryle al Bisericii Anglicane. 
Atât timp cât a rămas în Biserica Anglicană şi atrăgea oamenii la Biserica Anglicană şi se 

conforma Bisericii Anglicane şi învăţa şi practica formele şi ritualurile bisericii Anglicane, 
promovând pretenţiile şi interesele Bisericii Anglicane deasupra tuturor, putea susţine şi publica 
acel adevăr al Adevăratei Biserici. 

Dar dacă a devenit un membru în exclusivitate al acelei Biserici şi a predicat meritele, 
frumuseţea şi slava numai a acelei Biserici şi a atras oameni numai la acea Biserică şi s-a conformat 
numai acelei Biserici, promovând numai interesele acelei Biserici, a fost exclus, denunţat şi 
persecutat ca un periculos şi revoluţionar eretic; şi aceasta nu numai de Biserica Anglicană, ci şi de 
orice altă „biserică” denominaţională. 

Aşa a fost întotdeauna şi aşa este întotdeauna. Aceasta este întreaga poveste a Reformei. Este 
istoria adevăratului creştinism – al creştinismului persecutat, sfâşiat, asuprit şi torturat – de-a lungul 
tuturor veacurilor. 

Interesul cel mai mare al lui Satan este ca Adevărata Biserică să nu fie niciodată cunoscută de 
către ea însăşi şi astfel să nu stea pentru sine, ci ca acea fraudă şi impostură să stea mereu şi să fie 
înălţată ca fiind „biserica”. 

Adevărul este atât de diferit, încât acest lucru nu va dura. Adevărata Biserică aşa cum a fost 
descrisă de Episcopul Ryle, este cu adevărat singura Biserică Adevărată. Este singurul lucru care 
poate fi vreodată pe bună dreptate numit „Biserica”. 

Oricum, acea Biserică în adevăr şi ca întreg este cu mult mai mare şi mai măreaţă decât aşa cum 
este în această lume, după cum nemărginitul univers al lui Dumnezeu este mai mare şi mai măreţ 
decât această fărâmă de lume. 

Iar când acest adevăr al Adevăratei Biserici odată înţeles, orice altceva care poate fi vreodată 
pretins a fi sau prezentat a fi „biserica”, va apărea instantaneu ca o deviere satanică, o fraudă şi o 
impostură. Şi cu cât este mai mare pretenţia şi succesul acestui lucru ca „biserică”, numai cu atât 
este mai mare succesul invenţiei şi ingeniozităţii satanice de a ascunde de oameni şi de lume 
Adevărata Biserică. 

Adevărata Biserică este „Biserica viului Dumnezeu”, nu o născocire umanistă a muritorilor. 
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Adevărata Biserică este „adunarea universală a comunităţii celor întâi născuţi care sunt scrişi, 
înregistraţi, înscrişi în Cartea Vieţii în Cer”, nu o structură ecleziastică de tipul 1x0 sau 2x5 sau 7x9, 
formată din nişte oameni o dată născuţi, care sunt înscrişi numai într-o carte de hârtie de pe pământ. 

Adevărata Biserică este acea concepţie infinită a scopului veşnic al lui Dumnezeu pe care şi l-a 
propus în Hristos Isus Domnul nostru; atât de vastă în infinitatea sa minunată şi glorioasă, astfel 
încât numai prin a fi Capul acestei singure Biserici, Domnul Isus „are întâietatea în toate lucrurile”. 

Adevărata Biserică este „plinătatea Celui ce umple totul în toţi”, desăvârşita revelaţie a infinitei – 
„multicolorei” – slave a lui Dumnezeu, aşa cum este curcubeul pentru soare. 

Prin falsa biserică a tainei fărădelegii, această Adevărată Biserică a Tainei lui Dumnezeu „a fost 
ascunsă din veacuri şi generaţii, dar acum a fost manifestată sfinţilor Săi, cărora Dumnezeu le face 
cunoscut care sunt bogăţiile slavei acestei Taine”. 

Şi acum este timpul. „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit în foc, pentru a fi bogat; şi 
haine albe, pentru a fi acoperit; şi să-ţi ungi ochii cu alifie pentru a vedea.” 
 
 

Esenţa creştinismului 
 
 

Următorul articol despre experienţele apostolilor lui Hristos – Standardul creştin – este la fel de 
adevărat şi în cazul oricărui alt popor creştin care a existat. 

„Nu este o taină că creştinii nu învaţă niciodată că ‚organizaţia ecleziastică’ reprezintă 
distrugerea eficienţei creştine? 

Pe parcursul slujirii active a lui Alexandru Campbell şi a asistenţilor săi, bisericile lui Hristos din 
America au fiinţat fără nici o urmă a organizaţiei ecleziastice şi în cea mai mare parte fără nici o 
intervenţie care să cheme la efort general şi unit. 

Şi totuşi, pe parcursul acelei perioade, toate denominaţiunile protestante au înregistrat o creştere 
în numărul membrilor, a efectului şi influenţei în lumea religioasă şi de asemenea a favorului 
public. 

Un adevăr izbitor – şi chiar mai mult decât izbitor – este că, fără un ‚standard al credinţei’ 
ecleziastic şi fără o supraveghere episcopală, aceste biserici erau mai uniforme în credinţă şi 
practică şi mai indisolubil unite decât oricare alte denominaţiuni care se bizuiesc pe aceste lucruri 
pentru a-şi asigura unitatea. 

Agitaţia violentă a problemei care a culminat în timpul Războiului Civil s-a întins în toată 
această perioadă. Pe parcursul acestor timpuri de încercare, în timp ce trupurile eclesiastice erau 
fragmentate, bisericile lui Hristos şi-au menţinut unitatea credinţei, a practicii şi a frăţiei, iar 
piedicile militare au fost înlăturate în timp ce trupul era dinamizat de Spiritul. Şi aceasta pentru că ei 
se prindeau cu putere de singurul Domn, singura credinţă, singurul botez şi singurul Dumnezeu şi 
Tată al tuturor. Dar cum li s-a îngăduit să facă asta? 

În primul rând datorită faptului că au acceptat şi au urmat Scripturile ca fiind regula de credinţă 
şi practică atotautoritară, atotsuficientă. Când vorbeau Scripturile, şi ei vorbeau. Nu exista nici o 
păzire a vreunui ‚armistiţiu’ interdenominaţional al lui Dumnezeu, ca nu cumva ‚vecinii religioşi’ să 
nu fie deranjaţi din erorile lor sfinţite şi practicile lor confortabile.” 
 
 

****** 
 
 

„Wycliff, Huss, Luther – reformatorii – au stat pe platforma ‚Cuvântului lui Dumnezeu, a 
întregului Cuvânt al lui Dumnezeu şi pe nimic altceva în afara Cuvântului lui Dumnezeu.’ Ei au 
abandonat sofismele şcolilor şi au rămas numai la această declaraţie, care trebuie să constituie 
fundamentul fiecărei reforme adevărate în toate timpurile. În timp ce s-a aderat la acest principiu, 
Reforma a triumfat în mod glorios; când acest principiu a fost abandonat, Reforma a suferit pe 
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măsură. În Cuvântul lui Dumnezeu stă puterea lucrării lui Dumnezeu.” Imperiul Ecleziastic, pagina 
772. 

Având acest adevăr înaintea ochilor noştri pentru totdeauna şi „urmărind să aflăm înţelegerea” 
acestor lucruri care s-au născut dintr-o Reformă „chinuită” – „apoi m-am uitat şi m-am gândit bine; 
am văzut şi am primit învăţătură.” Proverbe 4:1; 24:32. 

Şi astfel acum, este timpul în care Reforma să fie încheiată; şi va fi. 
„Cuvântul lui Dumnezeu, întregul Cuvânt al lui Dumnezeu şi nimic altceva decât Cuvântul lui 

Dumnezeu.” Şi astfel va reuşi Reforma. Şi va fi  
„GLORIOASĂ”. 
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Următorul studiu este extras din cartea „Marile naţiuni de astăzi” de Alonzo T. Jones, 
pag. 136-159. 
 
 

Întreita solie: 
Ce este Babilonul? 

 
 

„Şi a urmat un alt înger, care spunea: ‚A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, pentru că a 
făcut ca toate naţiunile să bea din vinul mâniei adulterului ei.’” Apocalipsa 14:8. 

După cum am remarcat înainte, acest cuvânt „a căzut” nu înseamnă numai a cădea cel care stătea 
înainte, dar şi a se ridica şi a însoţi unul care este deja pe calea sa şi astfel se mai poate traduce „a 
urma cu” sau „a merge împreună”. O ilustrare bună a acestui gând se găseşte în 1 Corinteni 10 
unde, vorbind despre Israel în pustie, spune: „Au băut din Stânca spirituală care îi urma („mergea 
împreună cu ei”); iar acea Stâncă era Hristos.” 

Astfel, în vederea tuturor lucrurilor atotimportante ale îngerului cu cea de-a şaptea trâmbiţă, când 
va începe să sune, lucrarea Evangheliei trebuie să fie terminată, îngerul Evangheliei veşnice 
înaintează proclamând acea Evanghelie fiecărei naţiuni, rudenii, limbi şi popor. După aceea, îngerul 
care deţine primul anunţ despre Babilon se alătură primului înger şi merge împreună cu el. 

Cuvântul „Babilon” împreună cu ideea exprimată de el, provine de la „Babel”. Iar cuvântul 
„Babel” vine până la noi de la turnul descris în Geneza 11. Iar de la încurcarea limbilor care s-a 
creat acolo din cauza turnului, cuvântul înseamnă acum „confuzie”. 

Însă nu acesta era înţelesul original al cuvântului „Babel”. Acesta era numele oraşului şi a 
turnului atunci când oamenii au început să-l construiască, înainte ca limbile lor să fie încurcate şi de 
aceea înainte ca termenul să însemne „confuzie”. 

Este scris că oamenii au spus unul altuia: „Să ne construim un oraş şi un turn”. Iar numele pe 
care l-au dat oraşului, a fost „Babel”. La vremea respectivă, semnificaţia cuvântului „Babel” – 
înţelesul său original – era „poarta lui Dumnezeu”. Potrivit acestuia, ei au spus: „Să ne construim un 
oraş şi un turn, a cărui vârf să poată ajunge în cer”. 

Însă, din cauza mândriei şi a înălţării lor de sine, întreaga lor lucrare a fost transformată cu totul 
într-o confuzie, încât cuvântul „Babel” şi-a pierdut semnificaţia sa originală de „poarta lui 
Dumnezeu” şi a avut numai semnificaţia de „confuzie”. Şi astfel, ceea ce în original semnifica 
„poarta lui Dumnezeu” a devenit numai un simbol al confuziei. 

Iar acest înţeles original al termenului „Babel” – „poarta lui Dumnezeu” – împreună cu noul 
înţeles de „confuzie”, poartă o lecţie de-a lungul întregului subiect al Babilonului. Îşi poartă 
învăţăturile chiar şi acum, în faza întreitei solii care vorbeşte despre Babilon şi căderea sa. 

Biserica lui Hristos este „trupul lui Hristos” în lume; iar El spune: „Eu sunt calea”, „Eu sunt 
poarta”. Biserica lui Hristos reprezintă mijloacele hotărâte ale Domnului pentru chemarea 
oamenilor la Sine, pentru a găsi în El eliberare de această lume rea. Biserica lui Hristos este de 
aceea şi cu adevărat, „poarta lui Dumnezeu” pentru omenire, iar credinţa lui Isus este cea care oferă 
acces prin această poartă către plinătatea lui Dumnezeu. 

Astfel că, în cazul în care Biserica sau o parte din ea ar deveni mândră şi îngâmfată şi astfel ar 
interveni o confuzie a principiilor şi relaţiilor, ar urma că ceea ce a fost iniţial „poarta lui 
Dumnezeu” ar deveni confuzie. Atunci, ce spune Scriptura? – Ea spune că va veni o „cădere” de la 
adevărul Evangheliei, că va urma o îngâmfare în Biserică, printre oamenii cei mai de încredere ai ei 
– episcopii – care vor vorbi „lucruri stricate pentru a atrage apostolii după ei”. 2 Tesaloniceni 2:3,4; 
Fapte 20:28,30. 

Acum, Biserica din Roma a fost la început una dintre bisericile lui Hristos de frunte. Atât de 
adevărat era lucrul acesta, încât ea era un exemplu pentru întreaga lume, căci inspiraţia a declarat, 
cu mulţumire, despre credinţa ei, că despre ea se „vorbea în întreaga lume”. Romani 1:8. 

Prin această credinţă mare şi exemplară, acea Biserică era îmbrăcată cu frumoasele haine ale 
mântuirii şi cu roba neprihănirii Domnului; era înzestrată cu puterea şi sfinţenia lui Dumnezeu 



78 
 

înaintea ochilor tuturor naţiunilor. Frumuseţea Domnului era asupra ei şi a prosperat, renumele ei a 
mers în toată lumea datorită frumuseţii ei, căci era desăvârşită prin farmecul Său pe care îl aşezase 
peste ea. Însă, nefiind satisfăcută cu mărirea pe care Domnul i-a dat-o şi pe care o putea avea numai 
prin propria ei umilinţă şi puritate a credinţei, acea biserică a devenit arogantă şi s-a înălţat pe sine. 
Nefiind satisfăcută cu frumuseţea Domnului pe care El a aşezat-o deasupra ei, s-a mândrit cu 
propria ei frumuseţe. În loc de a se încrede în El pentru frumuseţea sa, s-a încrezut în sine. Fără a fi 
mulţumită că numai Dumnezeu era preamărit în ea, „s-a preamărit pe sine şi a trăit în desfătare”. 

Încrezându-se în sine, mândrindu-se cu propria ei frumuseţe, preamărind propriile merite şi fiind 
satisfăcută cu puterea sa – aceasta înseamnă că s-a aşezat în locul lui Dumnezeu. Atunci a fost 
normal să caute să atragă la sine discipoli, în loc să-i ducă la Domnul. Şi fiind atât de mândră şi 
plină de sine şi încrezându-se în sine, îi era imposibil să atragă discipoli către altcineva cu excepţia 
ei. Aşa a apărut apostazia. Şi astfel, în loc de a rămâne Biserica lui Hristos în adevăr, descoperind 
lumii taina lui Dumnezeu şi a sfinţeniei, ea a devenit, cu toate că încă pretindea a fi Biserica lui 
Hristos, descoperirea înaintea lumii numai a tainei sinelui şi a egoismului, care este chiar taina 
fărădelegii. 

Biserica Romei a fost proeminentă în ambele faze ale carierei sale. Ea a fost proeminentă în 
credinţă, astfel încât despre credinţa ei „se vorbea în întreaga lume”. Şi a fost de asemenea 
proeminentă în apostazie, astfel încât şi despre aceasta se vorbea în întreaga lume, şi aceasta pentru 
mai bine de opt sute de ani. 

Există un alt gând în Scriptură care ilustrează această apostazie: în cel de-al cincilea capitol din 
Efeseni, apostolul vorbeşte „despre Hristos şi Biserică” în simbolul relaţiei de căsătorie, Hristos 
fiind soţul, iar Biserica soţia. Iar Cuvântul spune: „Soţul este capul soţiei, aşa cum Hristos este 
Capul Bisericii; iar El este Mântuitorul trupului. De aceea, după cum Biserica Îi este supusă lui 
Hristos, aşa să fie şi soţiile faţă de soţii lor în totul… Aceasta este o mare taină; vorbesc despre 
Hristos şi Biserică.” Versetele 23-32. Relaţia Bisericii cu Hristos este astfel în mod lămurit 
descoperită ca fiind asemănătoare cu cea a soţiei cu soţul ei. După cum soţul însuşi, şi nu un alt 
bărbat, este „capul soţiei”, tot aşa Hristos Însuşi şi nu un altul, este „Capul Bisericii”. 

Acum, să presupunem că un alt om ar propune să se aşeze pe sine între soţ şi soţia sa, pentru a 
spune sentimente soţului ei în ceea ce priveşte credinţa şi morala; ce ar face soţia loială? – Toţi ştim 
că s-ar simţi ofensată de o asemenea imixtiune şi ar respinge imediat toate ofertele de acest gen. Dar 
să presupunem nu numai că un alt bărbat că s-ar propune pe sine în locul soţului, dar şi că soţia ar fi 
de acord cu propunerea şi l-ar accepta pe acesta în locul soţului ei pentru a-i vorbi despre 
sentimentele soţului ei în ceea ce priveşte credinţa şi morala; atunci ce altceva ar fi aceasta decât 
trădare faţă de soţul ei, apostazie de la votul marital şi adulter cu acest alt bărbat? Şi ce fel de 
credinţă şi morală ai în acest caz? – Toţi ştiu că această nu ar fi altceva decât necredinţă şi 
imoralitate. 

Acum, episcopul de Roma pretinde a fi, iar Biserica Romei pretinde de asemenea că el este capul 
acelei Biserici. Următorul citat din Cardinalul Gibbons va fi suficient pentru a demonstra aceasta: 

„Conciliul de la Florenţa (1439), la care au fost de asemenea prezenţi episcopii Bisericii Greceşti 
şi Latine, spune: ‚Pronunţăm că pontiful roman este succesorul binecuvântatului Petru, 
conducătorul apostolilor şi adevăratul vicar al lui Hristos, capul întregii Biserici, părintele şi 
medicul tuturor creştinilor; şi declarăm că, în persoana binecuvântatului Petru, i-a fost dat de Isus 
Hristos Mântuitorul nostru, întreaga putere de a hrăni, conduce şi guverna Biserica universală.’ 

Papa este numit aici adevăratul vicar sau reprezentant al lui Hristos în această împărăţie mai 
mică a Bisericii luptătoare; aceasta înseamnă că papa este vocea Mântuitorului nostru şi Îi pronunţă 
sentimentele Sale în credinţă şi morală.” – „Credinţa părinţilor noştri”, pag. 154, 155. 

Conciliul de la Calcedon din 451 s-a adresat episcopului de Roma ca fiind „capul căruia noi toţi 
îi suntem membrele”. 

Astfel, Biserica Romei pretinde a fi „mireasa lui Hristos”. Ea pretinde că este „soţia lui Hristos”. 
Şi totuşi a acceptat un alt bărbat ca „reprezentant” al soţului ei, ca „substitut” – vicar pentru soţul ei, 
pentru a ocupa locul soţului ei în absenţa Sa, pentru a-i spune „sentimentele Sale în credinţă şi 
morală”. Ea nu numai că l-a acceptat pe acesta în locul Soţului ei, dar se şi laudă făţiş cu asta şi 
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numeşte de fapt acest lucru ca fiind cea mai mare dovadă a credincioşiei, moralităţii şi purităţii ei. 
Cum poate necredincioşia, apostazia, imoralitatea şi impuritatea unei biserici să fie mai bine 
reliefată decât în această pretenţie a sa? 

Cum ar putea abandonul desăvârşit, dezmăţul în sine, desăvârşitul amestec al principiilor unei 
soţii să fie mai clar demonstrate decât prin citarea faptului confirmat că un alt bărbat ocupă pentru 
ea locul soţului ei, ca dovadă a credincioşiei şi purităţii ei? Nu este o asemenea pretenţie pentru un 
astfel de scop cea mai puternică dovadă cu putinţă că acea puritate şi simţul moral nativ al acelei 
femei a devenit complet încurcat? 

Şi totuşi, datorită propriilor sale cuvinte, acesta este cazul Bisericii Romei. Ea a acceptat un altul 
care să ocupe locul Soţului ei pentru ea. Ea se laudă continuu înaintea lumii că aceasta este o 
dovadă a credincioşiei, moralităţii şi purităţii sale; şi insistă ca toţi oamenii că cadă împreună cu ea 
în această cursă pentru a fi credincioşi, morali şi puri! Cum ar putea să demonstreze mai bine că 
întregul ei simţ de credincioşie, moralitate şi puritate a devenit cu desăvârşire încurcat în conştiinţa 
ei? Această pretenţie a adulterului, prostituţiei şi păcatului ca fiind singura cale către neprihănire, nu 
este nimic altceva decât chiar taina fărădelegii însăşi. Şi, potrivit chiar spuselor ei, chiar aceasta este 
Biserica Romei. 

Şi totuşi ea nu se opreşte aici; ea a mers mai departe şi s-a dat şi altor bărbaţi; „a comis adulter” 
cu „regii pământului”. Având puterea cerească, ea o caută acum pe cea pământească. Dând uitării 
braţul Domnului, a căutat braţul omului. Desprinzându-se de împărăţia cerului, se leagă acum de 
împărăţiile pământului. 

Încrezându-se încă în propria sa frumuseţe, înfrumuseţându-se cu mătase, aur, pietre preţioase şi 
perle şi ţinând în mână oferta şi darurile bogate ale oricărui iubit care ar accepta avansurile sale 
lipsite de modestie, ea a obţinut finalmente, prin intermediul lui Constantin, favoarea imperială; 
prezenta Biserică nesfinţită a format acum o legătură nesfinţită cu statul nesfinţit. 

Aşa a făcut cea care a fost căsătorită, ca fecioară castă, cu Hristos, cea care a intrat în legăturile 
pure şi sfinte ale căsătoriei cu Cel care este desăvârşit în putere, dragoste şi puritate, cea care a 
cunoscut binecuvântatele bucurii ale dragostei Sale – astfel a violat votul ei de feciorie, a rupt 
legăturile căsătoriei sale şi a devenit o prostituată neruşinată şi vicioasă, însuşi simbolul confuziei. 
Potrivit acestui fapt, următoarea imagine care ni se oferă despre ea, este aceasta: „Am văzut o 
femeie stând pe o fiară stacojie, împodobită cu aur, pietre preţioase şi perle, având o cupă de aur în 
mâna sa, plină cu urâciunile şi necurăţiile adulterului ei; şi pe fruntea ei era scris un nume: TAINĂ, 
BABILONUL CEL MARE, MAMA PROSTITUATELOR ŞI URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI. 
Şi am văzut-o pe femeie îmbătată cu sângele sfinţilor şi cu sângele martirilor lui Isus.” Apocalipsa 
17:3-6. 

Şi pentru a arăta că această autoritate este deţinută de fiară în afara Bibliei şi că acest Babilon se 
referă la Roma, cităm două afirmaţii din două lucrări de seamă ale Bisericii Romei. Una dintre 
acestea este făcută de Cardinalul Gibbons şi spune: 

„,Babilonul’ de unde a scris Petru prima sa epistolă, este înţeles şi învăţat de către scriitorii 
protestanţi şi catolici ca referindu-se la Roma.” „Credinţa părinţilor noştri” pagina 131. 

Cealaltă afirmaţie este făcută de chiar reverendul Joseph Faa di Bruno, D. D., Rector General al 
Societăţii Religioase a misiunilor şi spune: 

„Nimeni nu a interpretat greşit ceea ce Sfântul Ioan a descris în Apocalipsa sub figura 
Babilonului. Iar la finalul primei epistole a Sfântului Petru, avem aceste cuvinte: ‚Biserica ce este în 
Babilon, aleasă împreună cu voi, vă salută; şi aşa face şi fiul meu Marcu’; în care pasaj cuvântul 
‚Babilon’ trebuie înţeles ca însemnând Roma; de fapt, nu este înregistrat nici în Sfânta Scriptură şi 
nici în altă parte, că Sfântul Petru sau Sfântul Marcu ar fi fost în vechiul Babilon din Asia; şi nici un 
scriitor vechi nu a spus vreodată că scrisoarea lui a fost cu adevărat datată din vremea vechiului 
Babilon sau că aşa a fost modul de înţelegere al cuiva; ci este în mod clar înregistrat în istoria lui 
Eusebius (Cartea II, Cap. XV) aşa cum a fost afirmat de Papias, de Sfântul apostol Ioan 
evanghelistul şi prieten al Sfântului Policarp, că Sfântul Petru, în prima sa epistolă pe care a scris-o 
de la Roma, numeşte Roma în mod figurativ Babilon. Acelaşi lucru este susţinut de Sfântul Ieronim 
în cartea sa ‚Bărbaţi iluştri’, când vorbeşte despre Sfântul Marcu.” – „Crezul Catolic” pag. 323, 324. 
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Acum, de vreme ce acest Babilon simbolizează Roma şi de vreme ce este o biserică – o femeie – 
motiv pentru care este numită Babilon, rezultă cu absolută siguranţă că Biserica Romei este această 
„mamă Babilon.” 
 
 

Întreita solie: 
Ce sunt fiicele Babilonului? 

 
 

Dumnezeu a dorit să vindece Babilonul, dar ea nu a dorit să fie vindecată. Prin Reformă El i-a 
trimis un balsam pentru a fi vindecată, dar ea nu l-a primit şi de aceea Domnul a fost obligat s-o 
abandoneze propriilor sale căi. 

Prin Reformă Domnul a trimis Evanghelia Sa din nou cu putere, tuturor oamenilor. La vremea 
aceea toţi oamenii, cu excepţia celor puţini împrăştiaţi ai „Bisericii din pustiu”, erau Babilon, pentru 
că toate naţiunile erau sub dominaţia Romei. Mulţimile au primit Evanghelia şi au umblat în lumina 
care a fost atunci descoperită. Însă, după cum acesta a fost primul pas afară din întuneric, urmau alţi 
paşi care trebuiau făcuţi pentru a atinge plinătatea Evangheliei, era o lumină în creştere în care 
trebuia umblat. 

Şi în acest punct istoria începe din nou să se repete. Mulţi dintre cei care au ieşit din întuneric şi 
care au făcut primii paşi în lumina Evangheliei, s-au oprit acolo, fiind satisfăcuţi cu aceasta; s-au 
socotit pe sine suficient de bogaţi şi având de toate şi de aceea fără a duce lipsă de nimic. Şi, în 
consecinţă, s-au mândrit cu ce au avut, înălţându-se peste ce aveau şi devenind exclusivişti. Atunci, 
pentru că Evanghelia trebuie să înainteze asemenea luminii care creşte tot mai mult până la 
desăvârşirea zilei, a urmat că toţi cei care doreau să meargă în lumina crescândă, toţi cei care doreau 
să primească mai mult adevăr – Evanghelia desăvârşită – au fost excluşi din compania celor care 
erau plini de sine şi au fost obligaţi să înainteze asemenea celor de la început. 

Atunci, în consecinţă, aceştia au devenit satisfăcuţi cu ce aveau, au devenit mândri, preamărindu-
se pe sine şi devenind exclusivişti. Însă, pentru că Evanghelia trebuie încă să avanseze asemenea 
luminii care trebuie să strălucească mai pe deplin şi pentru că aceştia care doreau să meargă în 
lumina crescândă şi să primească mai mult adevăr nu puteau face asta şi să fie recunoscuţi ca făcând 
parte din grupul acelora care făcuseră paşii anteriori, au fost nevoiţi, prin urmare, să înainteze într-o 
grupă separată. 

Despre acest subiect, Mosheim spune: 
„Doctrina Bisericii Luterane rămâne nealterată de-a lungul acestui secol (XVII); principiile sale 

fundamentale nu au fost deloc alterate şi orice doctor al acestei Biserici care ar admite să renunţe 
sau să anuleze vreunul din aceste puncte teologice care sunt însumate în cărţile simbolice ale 
luteranilor, ar fi întâmpinat cu toleranţă şi îngăduinţă.” 

Şi din nou: 
„Metoda… respectată de Calvin… a fost urmată, din respect pentru exemplul său, de aproape 

toţi clericii acestei comunităţi, care l-au privit ca modelul şi ghidul lor.” 
În loc de a continua de a fi reformatori, ei au devenit luterani, calvinişti etc. 
Fiecare fază a avansării adevărului a dezvoltat o denominaţiune separată. Iar aceasta este 

întreaga filozofie a principalelor diviziuni manifestate în diferitele denominaţiuni ale 
protestantismului. La început, bineînţeles, nu a fost aşa; apoi, în circumstanţele dezvoltării lor, a 
devenit esenţial ca lucrurile să aibă acest curs. Dacă cei care au debutat în Reformă ar fi continuat 
să meargă în lumină pe măsură ce aceasta strălucea mai mult, dacă ar fi acceptat adevărul mai mare 
pe măsură ce creşteau în înţelegerea Evangheliei, este destul de clar că nu ar mai fi existat niciodată 
vreo denominaţiune nouă, ar fi fost cu toţii reformatori într-o singură reformă continuă şi 
progresivă. 

Şi aşa ar fi trebuit să fie. Dar când, în loc de aceasta, cei care au primit lumina şi adevărul au 
refuzat să primească mai mult, când au susţinut că ceea ce aveau reprezenta toată lumina şi tot 
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adevărul şi au devenit mândri, îngâmfaţi şi exclusivişti datorită adevărului şi când i-au exclus pe cei 
care doreau să primească lumină crescândă şi mai mult adevăr, atunci, în natura lucrurilor, aceştia 
din urmă nu au avut altceva ce să facă decât să se adune în unitatea luminii şi adevărului pe care îl 
primiseră şi, în spiritul Evangheliei, să-l răspândească la tot poporul. 

Apoi, istoria s-a repetat mai departe. Aceste următoare denominaţiuni, fiecare refuzând să 
înainteze şi respingând astfel adevărul, au fost preschimbate de la originala „poartă a lui 
Dumnezeu” în „încurcătură”. Fiecare, în schimb, ca mamă la început, s-a alipit de un alt bărbat, au 
acceptat pe regii pământului să le fie cap în locul lui Hristos, adevăratul Cap, şi au intrat astfel într-o 
legătură ilegală cu regii pământului. 

Împăratul Germaniei de azi, ca şi regele Prusiei, este capul, pontiful suprem al Bisericii Luterane 
din Prusia. În ţările Scandinave de asemenea, Biserica Luterană este Biserica de Stat, iar acolo capul 
Statului este capul Bisericii. În Anglia, suveranul este capul Bisericii Anglicane; iar în Scoţia, 
acelaşi suveran este capul Bisericii (Presbiteriene) a Scoţiei. Şi astfel, datorită faptului că aceeaşi 
persoană este suveranul ambelor ţări, aceeaşi persoană este capul Bisericii în Anglia şi a celeilalte în 
Scoţia; este episcopian când se găseşte în Anglia şi presbiterian când este în Scoţia. Independenţii 
sau congregaţionaliştii care nu s-au alăturat Statului în Europa, au făcut aceasta în coloniile din 
Noua Anglie, în timp de Biserica Angliei era biserica oficială în toate coloniile din Sud. Aşa se face 
că în „Lumea nouă”, Biserica şi Statul au fost unite în fiecare colonie, cu excepţia Rhode Island, şi 
întreaga influenţă a acestor biserici şi a guvernelor coloniale a fost adăugată la sprijinirea legăturii 
ilegale a pretinsului protestantism cu Statul, chiar după exemplul „Babilonului celui mare, mama”. 

Dar în Virginia, imediat după formularea Declaraţiei de Independenţă, prezbiterienii, baptiştii şi 
quakerii au preluat conducerea într-o mişcare care a devenit universală şi chiar naţională de această 
parte a mării. Acea mişcare consta în absoluta despărţire a religiei de Stat, aducând bisericile înapoi 
la „principiile pe baza cărora a fost propagată la început Evanghelia şi Reforma a fost despărţită de 
catolicism”. După o luptă de aproape zece ani, această sarcină splendidă a fost împlinită în Statul 
Virginia, „cu speranţa că va ţine pentru totdeauna”. 

Îndelungata şi universala discuţie a acestui mare subiect în Statul Virginia a atras atenţia tuturor 
celorlalte colonii către acest mare principiu; şi atunci când, datorită triumfului principiului în 
Virginia, a fost convocat congresul pentru a formula Constituţia şi un corp al guvernului pentru 
întreaga naţiune, acest principiu al separării totale a Bisericii de Stat a fost stabilit în Carta 
Naţională şi a fost recunoscut ca principiu fundamental al naţiunii. Şi de aici s-a răspândit influenţa 
şi s-a determinat ca „în fiecare Stat american, articolele opresive referitoare la religie nu mai sunt 
aplicate, fiind abrogate”. 

Astfel, în marea naţiune a Statelor Unite, protestantismul a fost repus în poziţia sa originală, ca la 
începutul Reformei şi aşa cum pretindeau primele principii ale Reformei; şi de asemenea în poziţia 
originală a creştinismului aşa cum a fost predicată de Hristos şi de apostoli şi după cum cer 
principiile fundamentale ale creştinismului. Astfel, protestantismul, Biserica, în diferitele sale 
denominaţiuni, întorcându-se încă o dată la propriul ei Domn adevărat, a devenit acoperită cu o 
putere care a făcut-o încă o dată şi pe bună dreptate „poarta lui Dumnezeu”. Iar influenţa blândă a 
acestui exemplu excelent a acţionat asupra tuturor naţiunilor din Lumea Veche şi le-a condus pe 
calea luminii şi a libertăţii, care este calea adevăratului rotestantism, calea adevăratului creştinism, 
calea separării totale a Bisericii de Stat, calea pe care Biserica păşeşte numai alături de adevăratul ei 
Soţ, depinzând numai de Dumnezeu. 

Apoi, în 1840 – 1844 a venit un timp când „fiecărei naţiuni, rudenii, limbi şi popor”, Dumnezeu 
i-a trimis solia „Evangheliei veşnice”, proclamând tuturor oamenilor: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi 
daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui care a făcut cerul, pământul, 
marea şi izvoarele apelor”. Apocalipsa 14:6,7. Biserica în această mare naţiune, având cea mai 
strânsă şi mai curată relaţie cu Dumnezeu – în natura lucrurilor este faptul că această Biserică ar fi 
instrumentul ales prin care Dumnezeu doreşte să răspândească acea solie a binecuvântării şi a 
avertismentului „fiecărei naţiuni, rudenii, limbi şi popor”. De asemenea, în natura lucrurilor este 
faptul că această naţiune trebuie să fie locul din care acea solie să se ridice în puterea sa şi din care 
să se răspândească la toate naţiunile. 
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Aici a fost o minunată binecuvântare pe care a avut-o Dumnezeu pentru Biserica Sa de la vremea 
aceea – o binecuvântare prin care ar fi fost cu adevărat „poarta lui Dumnezeu” pentru „fiecare 
naţiune, rudenie, limbă şi popor” de pe pământ. Aici era o solie de la Dumnezeu care oferea 
Bisericii lungimea, lăţimea, adâncimea şi înălţimea slavei Evangheliei veşnice aşa cum n-a mai fost 
văzută din zilele în care apostolii au predicat în plinătatea puterii sale. În această solie era „taina lui 
Dumnezeu” descoperită în toată plinătatea ei – Dumnezeu manifestat în trup – Hristos în oameni 
„nădejdea slavei”. Şi toată această binecuvântare şi slavă trebuie proclamate întregii lumi în vederea 
faptului că „vine ceasul judecăţii Lui”; şi pentru ca oamenii să fie cizelaţi pentru a sta sfinţi şi fără 
vină înaintea lui Dumnezeu, pregătiţi în toate privinţele pentru a fi înălţaţi fără a vedea moartea la 
venirea slăvitului Domn. 

Dar iată! În loc de a primi această minunată binecuvântare, în loc de a se desfăta şi de a se 
bucura că Dumnezeu i-a trimis ei o solie care o va acoperi cu o asemenea putere pentru a face din ea 
un instrument al celei mai mari lucrări a lui Dumnezeu pentru salvarea naţiunilor, ea a refuzat 
binecuvântarea, a respins solia lui Dumnezeu şi nu a păşit în lumina care a venit la ea şi la întreaga 
lume. 

Atunci, istoria s-a repetat. Respingând astfel solia lui Dumnezeu, s-a produs din nou o „cădere” 
de la adevăr şi cea care a fost „poarta lui Dumnezeu” a devenit „confuzie” şi ei a trebuit să i se 
spună „Babilonul este căzut, căzut”. 

Credinţa este tăria şi salvarea Bisericii, ca şi a individului. Credinţa este pâinea vieţii pentru 
Biserică, ca şi pentru individ; şi, asemenea pâinii vieţii, trebuie să fie în mod constant şi continuu 
folosită pentru a trăi prin ea, pentru că „neprihănitul va trăi prin credinţă”, iar credinţa vine din 
auzirea cuvântului lui Dumnezeu. 

Astfel că, de vreme ce credinţa vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, oricând vreun cuvânt 
al lui Dumnezeu, vreo solie a lui Dumnezeu este respinsă, credinţa însăşi este respinsă, pentru că 
este imposibil de a reţine credinţa în timp ce se respinge singurul mijloc prin care vine credinţa. Mai 
departe: atunci când vreo lumină crescândă sau adevăr mai mare este respins, în aceasta nu este 
numai o respingere a acestei lumini sau adevăr mai mari, ci şi respingerea oricărei lumini sau 
adevăr care a fost anterior deţinut. O persoană care refuză pâinea, nu numai că refuză viaţa 
reînnoită, dar pierde şi viaţa pe care deja o are. 

Aceasta este puternic ilustrat în cuvintele lui Isus referitoare la poporul care L-a respins în 
vremea în care era pe pământ: „Dacă nu veneam şi nu le vorbeam, nu ar fi avut păcat; dar acum nu 
au mantie pentru păcatele lor.” Ioan 15:22. Înainte de venirea lui Isus, acest popor umbla în lumina 
credinţei aşa cum o avea, iar Isus mărturiseşte că erau acceptaţi în ea. Dacă aceste persoane ar fi 
murit înainte de venirea lui Isus, ar fi fost mântuite pentru că „nu aveau păcat”. Dar când El a venit 
cu o asemenea lumină, adevăr şi slavă, când El le-a vorbit asemenea cuvinte ce nu le-au fost rostite 
niciodată, când El a făcut printre ei asemenea lucrări cum nimeni nu mai făcuse vreodată şi când le-
au respins pe toate şi L-au refuzat, prin chiar faptul acesta ei au respins întreaga credinţă adevărată, 
nu numai credinţa prezentă în El şi în solia Sa, ci de asemenea credinţa pe care au avut-o înainte ca 
El să fi venit şi care i-a făcut acceptabili înaintea lui Dumnezeu înainte de venirea Sa. Potrivit 
acestor lucruri, Isus a spus mai departe: „Dacă nu aş fi făcut în mijlocul lor lucrările pe care nimeni 
nu le-a mai făcut, ei nu ar fi avut păcat; dar acum ei Mă urăsc şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.” Versetul 
24. 

Oamenii nu pot respinge adevărul lui Dumnezeu şi să păstreze totuşi adevărul lui Dumnezeu; ei 
nu pot refuza să umble în lumină şi să continue să meargă în lumină; ei nu-L pot urî pe Hristos şi pe 
Dumnezeu şi să fie în continuare fraţii lui Hristos şi copiii lui Dumnezeu. 

De aceea, atunci când în 1840 – 1844 minunata solie a lui Dumnezeu a Evangheliei luminii celei 
veşnice, a binecuvântării şi a adevărului pentru fiecare naţiune, rudenie, limbă şi popor a venit la ei 
în prezenţa, puterea, neprihănirea lui Dumnezeu, care i-ar fi pregătit să reziste judecăţii – când 
aceasta a fost respinsă, şi când solii lui Dumnezeu pe care el i-a trimis să dea solia, au fost urâţi şi 
persecutaţi, atunci cea care era „poarta lui Dumnezeu” la vremea ei, a încetat de a mai fi „poarta lui 
Dumnezeu” şi a devenit numai „confuzie”. 

Atât timp cât o persoană umblă în lumina lui Dumnezeu, iubeşte şi acceptă adevărul lui 
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Dumnezeu, pe oricare cale ar veni acel adevăr la el, prezenţa şi puterea lui Dumnezeu îl vor însoţi şi 
va avea influenţă asupra oamenilor. Atunci când Iacob a ştiut că nu avea putere asupra lui Esau care 
se apropia însoţit de patru sute de oameni, L-a căutat cu seriozitate pe Dumnezeu toată noaptea până 
la răsăritul soarelui; apoi îngerul a exclamat: „Lasă-mă să plec, pentru că se crapă de ziuă.” Iacob a 
spus: „Nu te voi lăsa să pleci dacă nu mă binecuvântezi.” „Şi el i-a răspuns: ‚Care este numele tău?’ 
Şi el a zis: ‚Iacob.’ Şi el a spus: ‚Numele tău nu va mai fi Iacob, ci Israel; pentru că te-ai purtat ca 
un prinţ cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai biruit.’” Geneza 32:26-28. 

Astfel, prezenţa şi puterea stăruitoare a lui Dumnezeu este singura sursă adevărată a puterii 
legitime şi influenţei asupra oamenilor. Iar a continua umblarea în lumina crescândă, a primi 
adevărul suplimentar, reprezintă singurul mijloc adevărat de a avea această prezenţă şi putere 
stăruitoare a lui Dumnezeu; pentru că aceasta este singura cale a credinţei, iar credinţa este singura 
cale prin care Dumnezeu poate locui cu noi sau noi cu El. De aceea, este în natura lucrurilor faptul 
că oricând lumina crescândă şi adevărul adiţional este respins, puterea şi prezenţa lui Dumnezeu 
sunt pierdute; şi, prin aceasta, adevărata sursă a puterii legitime şi a influenţei asupra oamenilor este 
pierdută. Şi ori de câte ori se întâmplă acest lucru, fie că este cazul unui individ, fie al unei biserici, 
această pierdere este sesizată de acel individ sau de acea biserică; şi atunci rezultă consecinţa 
invariabilă de a inventa propriile mijloace lumeşti şi externe pentru a asigura puterea şi influenţa 
asupra oamenilor. 

În toate cazurile, în tot acest curs al istoriei, din zilele apostolilor şi până acum, când o biserică a 
refuzat să umble în lumina crescândă sau când a refuzat adevărul adiţional, s-a despărţit de prezenţa 
lui Dumnezeu, a recurs la propriile ei invenţii şi la mijloacele lumeşti şi externe pentru a asigura 
puterea şi influenţa asupra oamenilor. Şi chiar din 1840 – 1844 s-a întâmplat aceasta cu Biserica 
aceea colectivă a protestantismului în Statele Unite. Ea a respins solia lui Dumnezeu şi astfel s-a 
despărţit pe sine de prezenţa şi puterea lui Dumnezeu, pierzând astfel puterea şi influenţa asupra 
oamenilor. 

Însă puterea aparţine Bisericii lui Dumnezeu. Aceasta este sigur. Şi ea va avea puterea, ea trebuie 
să aibă putere sau va pieri. Dar nu este decât puterea lui Dumnezeu cea care o păstrează în viaţă. 
Prin oricare altă putere, oricât de mare ar fi, va pieri cu siguranţă. Puterea lui Dumnezeu, aşa cum 
este manifestată în adevărata Evanghelie a lui Hristos, atrage oamenii, căci este scris: „Eu, când voi 
fi înălţat de la pământ, voi atrage toţi oamenii la Mine”. Şi este în natura lucrurilor faptul că, atunci 
când Biserica a respins puterea atrăgătoare a Evangheliei celei veşnice a lui Hristos Cel crucificat, 
este constrânsă să recurgă la alte mijloace de a atrage oamenii. Iar când recurge la alte mijloace de a 
atrage oamenii, este din nou în natura lucrurilor faptul că nu îi atrage la Hristos, ci la sine; se 
produce o „cădere”, se înalţă pe sine în locul lui Dumnezeu şi atrage discipoli la sine. 

Toţi ştiu faptul că bisericile protestante din Statele Unite au urmat chiar acest curs. Începând cu 
festivalurile căpşunilor din timpul verii şi supele cu stridii din iarnă, au trecut prin stadiile succesive 
ale „înhăţatul sacoşelor”, „iazurile de peşte”, „sărutând albinele”, „licitaţii”, „prăjiturile – clopoţel”, 
„supele nebune”, loterii, tombole etc. Toate acestea sunt prea notorii pentru a mai avea nevoie de 
vreo dovadă. 

Iar această gradaţie proastă, de la soiul cel mai temperat până la cel mai intens este perfect logic 
pentru că atunci când bisericile au recurs la asemenea mijloace pentru a atrage mulţimea şi a 
„influenţa masele”, cele mai liniştite forme de destindere au devenit curând răsuflate. Iar acestea 
pierzându-şi puterea lor atractivă, au trebuit inventate altele mai inedite. În schimb şi acestea s-au 
învechit şi şi-au pierdut puterea de a atrage şi au fost inventate altele. Şi în final au ajuns să 
epuizeze aceste surse. 

Dar exista o sursă de putere şi de influenţă asupra oamenilor de care încă nu s-au atins. Aceasta 
era Statul. Şi după logica acestui caz şi după logica întregului curs al istoriei, această putere a 
Statului nu a fost în final pur şi simplu invocată; sub ameninţările blestemului politic al 
legislatorilor, „intimidarea reprezentanţilor lor confesionali” şi de vreme ce s-au lăudat că ţin în 
mâinile lor guvernul Statelor Unite, au realizat puterea guvernului Statelor Unite. Şi prin propriile 
lor declaraţii şi prin recunoaşterea politicienilor de la conducerea naţiunii, puterea Statului şi 
influenţa legii constituie singura putere şi influenţă de care depinde Biserica pentru a controla 
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masele, şi chiar pe membrii ei. 
Şi astfel, aceste biserici au parcurs întregul drum, după exemplul „Babilonului celui mare, 

mama”; şi prin faptul că au respins adevărul, despărţindu-se de Domnul şi alăturându-se puterilor 
pământului, s-au făcut pe sine adevărate fiice ale „Babilonului celui mare, mama adulterelor şi 
necurăţiilor pământului”. 

Astfel, respingerea soliei Evangheliei celei veşnice proclamată de primul dintre cei trei îngeri din 
Apocalips 14, a rezultat în „căderea” de la adevăr şi formarea fiicelor Babilonului. Şi, de aceea, a 
doua solie a devenit potrivită lumii, şi trebuie dată: „Babilonul este căzut, căzut, marea cetate, 
pentru că a făcut ca toate naţiunile să bea din vinul mâniei adulterului ei”. 

Şi după cum prima „cădere” care a rezultat în Babilonul mama a sfârşit în formarea „fiarei”, tot 
aşa şi această ultimă cădere, care rezultă în fiicele Babilonului, sfârşeşte în formarea „icoanei 
fiarei”. Iar aceasta face necesară cea de-a treia dintre cele trei solii îngereşti – marea şi minunata 
solie a îngerului al treilea – care le urmează primelor două, „spunând cu voce tare: ‚Dacă vreun om 
se închină fiarei şi icoanei sale şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu, care este turnat neamestecat în cupa indignării Sale.’” Apocalipsa 14:9,10. 

Aceasta este filosofia şi acesta este cursul lucrurilor care fac ca solia îngerului al treilea să fie 
dată lumii. Şi astfel suntem aduşi în timpul soliei îngerului al treilea şi la condiţia lucrurilor care cer 
ca această solie să fie dată. Şi de aceea, suntem aduşi la cercetarea soliei îngerului al treilea însăşi şi 
modului în care are de-a face cu „fiara şi icoana ei”. 
 

****** 
 

Oamenii care se desfată şi au un deplin beneficiu de pe urma întregii lumini care a venit asupra 
lumii prin reformatori şi nu au văzut mai mult decât au văzut ei, au văzut mai puţin decât au văzut 
ei, sunt mai puţin decât ei şi îi dezonorează în loc de a-i onora. 

„Lumina lui Dumnezeu străluceşte pentru totdeauna ‚mai mult şi mai mult’, ‚până la ziua 
desăvârşită’. Iar cei care vin ulterior, trebuie să stea în toată lumina care a strălucit înainte şi de 
asemenea în acea ‚mai multă’ care străluceşte datorită aceleia care a strălucit înainte.” Pag. 342. 
 

****** 
 

Curând, Autorul şi Desăvârşitorul Reformei va veni şi-i va elibera pe cei care păstrează poruncile 
lui Dumnezeu. Şi „aceasta înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu, a păstra poruncile Sale” – cea mai mare 
binecuvântare, cea mai mare onoare şi cel mai bogat dar pe care-l poate da vreodată Dumnezeu 
vreunui suflet. 

„Atunci vor fi împlinite viziunile, speranţele, efortul şi suferinţele creştinilor din Evul Mediu, ale 
lui Wycliff, Militz, Conrad, Matthias, Huss, Ieronim, Luther şi a tuturor sfinţilor şi profeţilor din 
toate veacurile; căci ‚în ea s-a găsit sângele profeţilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor care au fost 
ucişi pe pământ.’” Atunci se va auzi vocea din cer: ‚Bucuraţi-vă ceruri, şi voi sfinţilor, voi 
apostolilor şi voi profeţilor, căci Dumnezeu a pronunţat judecata voastră asupra ei.’ Atunci marele 
înger va ridica acea piatră mare asemenea unei imense pietre de moară şi o va arunca în mare 
spunând: ‚Cu o asemenea violenţă va fi aruncată jos marea cetate a Babilonului şi nicidecum nu se 
va mai găsi.’ Şi se va auzi o ‚mare voce de popor mult în cer spunând: Aleluia! Mântuirea, slava, 
onoarea, puterea să fie ale Domnului Dumnezeului nostru, căci drepte şi neprihănite sunt judecăţile 
Sale, căci El a judecat-o pe marea prostituată care a stricat pământul cu desfrânările ei şi a răzbunat 
sângele servilor Săi de pe mâna ei. 

 
ALELUIA! 
CĂCI DOMNUL DUMNEZEUL ATOTPUTERNIC 
DOMNEŞTE.’” – „Imperiul Eclesiastic” pag. 874. 
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Ce înseamnă să fii un 
membru al Bisericii? 

 
 

„Atât de mult a iubit Hristos Biserica încât S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească şi s-o 
cureţe prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, pentru ca să-Şi poată prezenta o Biserică slăvită, neavând 
nici o pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci pentru a fi sfântă şi fără cusur.” 

Aceasta, după cum spune Cuvântul, este biserica pe care Hristos şi-o va prezenta Sieşi când va 
veni. El a iubit acea biserică şi S-a dat pe Sine pentru ea; şi oricine va face parte din acea biserică 
atunci când va fi glorificată, neavând nici o pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta, trebuie să 
iubească biserica şi să se dea pe sine pentru ea. 

Aceasta este biserica prin care Dumnezeu Îşi va da ultima solie către această lume „în această 
generaţie”. Însă El nu poate avea acea biserică prin care să poată da acea solie până când nu va găsi 
un popor care va iubi biserica şi care se va da pe sine pentru ea. 

Aceasta este ideea, căci nu stă scris: „lăsaţi ca această minte care a fost şi în Hristos Isus, să fie şi 
în voi”? Şi când acea minte din El L-a făcut să iubească biserica şi să se dea pe Sine pentru ea, ce va 
face acea minte în orice altă persoană? Nu trebuie să mai stăruiesc asupra acestei idei. 

Biserica este trupul lui Hristos în lume. Este Hristos manifestat în lume; este Hristos Însuşi 
întrupat în lume. Iar a iubi acea biserică şi a mă da pe mine pentru ea, biserica fiind trupul Său, fiind 
El Însuşi manifestat, nu este nimic altceva şi nu poate fi nimic altceva decât a-L iubi pe Hristos şi a 
mă da pe mine însumi pentru El. 

Atunci, a fi membru în acea biserică nu presupune a aparţine de biserică pentru a fi al lui Hristos, 
ci a fi al lui Hristos pentru a aparţine de biserică. Iar diferenţa dintre aceste două lucruri este 
diferenţa dintre creştinism şi taina fărădelegii. Diferenţa dintre aceste două lucruri este diferenţa 
dintre taina lui Dumnezeu şi taina fărădelegii. Taina fărădelegii preamăreşte forma, numele, 
mentalitatea bisericii şi apoi cheamă, forţează şi aduce pe toată lumea în acea biserică, pentru a fi 
ceea ce taina fărădelegii plănuieşte – nu pentru mântuire, căci mântuirea nu este în ea; nu pentru 
neprihănire, căci neprihănirea nu este în ea. Oamenii sunt neschimbaţi, cu toate că poartă un alt 
nume. Se supun altor forme decât înainte, dar în caracter, în viaţă, în tot ceea ce au fost vreodată, ei 
sunt la fel, de parcă nu ar fi deloc membri ai bisericii. 

Însă biserica, biserica lui Hristos, este El Însuşi manifestat. De aceea, pentru a aparţine acestei 
biserici trebuie ca mai întâi să aparţii Lui. Iar apartenenţa la această biserică depinde în întregime de 
apartenenţa la El. Iar a fi în această biserică depinde numai de a fi în El. Atunci, când intrăm în 
biserică prin apartenenţa la El şi suntem în biserică prin faptul că suntem în El, aceasta naşte un nou 
popor. Aceasta schimbă individul într-un alt om. Aceasta face din el un creştin, asemenea lui 
Hristos, Hristos manifestat. 

La aceasta trebuie să ne gândim în fiecare zi, fiecare pentru sine, şi întrebând: „Sunt eu un 
membru al bisericii? Nu pentru că sunt înregistrat în cărţile bisericii. Nu. Sunt eu un membru al 
bisericii pentru că numele meu este în cartea vieţii? Sunt eu un membru al bisericii pentru că m-am 
predat lui Hristos şi Îi aparţin, trăiesc şi mă mişc şi am fiinţa în El?” Aceştia sunt singurii membri ai 
bisericii de pe pământ. Nu contează de cât timp avem numele scris în cartea bisericii, nici de cât 
timp suntem membri ai bisericii datorită faptului că am aderat în formă la ceea ce este biserica din 
punct de vedere al conceptului, o adunare de indivizi. Nu contează cu cât patos facem aceasta, nici 
de cât timp o facem; nu vom fi niciodată membrii bisericii în acest fel. 

Şi cu toate că pot exista situaţii care să determine ca numele tău să nu fie scris în nici o carte de 
pe pământ sau în nici o adunare de indivizi de pe pământ, totuşi, dacă eşti alături de El şi trăieşti în 
El, eşti un membru al bisericii, chiar de ai fi singurul de pe pământ. Aceasta este singura calitate 
adevărată de membru în biserica lui Hristos şi aceasta este singura cale către a fi membru în biserica 
lui Hristos. 

Atât de mult a iubit Hristos biserica încât S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească şi s-o cureţe 
prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, pentru ca să-Şi poată prezenta o biserică slăvită, neavând nici o 
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pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci pentru a fi sfântă şi fără cusur. De aceea, aceeaşi 
minte trebuie să fie în fiecare pentru a putea fi creştini. Singurul lucru de făcut din partea noastră 
este să iubim biserica şi să ne dăm pe noi înşine pentru ea, pentru a fi sfinţiţi şi curăţaţi prin spălarea 
cu apă, prin Cuvânt, pentru a-I putea fi prezentaţi, o biserică slăvită, neavând nici o pată sau 
zbârcitură sau ceva de felul acesta. 

Hristos a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. Suntem familiarizaţi cu gândul că Hristos 
„mă iubeşte şi S-a dat pe sine pentru mine”. Şi descoperim în acest fapt şi în alte versete ce vorbesc 
despre acelaşi subiect, că pentru că mă iubeşte şi S-a dat pe Sine pentru mine, m-a iubit şi mi S-a 
dat pe Sine mie. 

Este acelaşi lucru şi în cazul bisericii. El a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru biserică; şi prin 
faptul că a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru biserică, a iubit biserica şi i S-a dat pe Sine ei. Şi 
atunci când, având mintea Sa şi prin El, iubesc biserica şi mă dau pe mine însumi pentru ea, eu 
iubesc biserica şi mă dau pe mine însumi ei, astfel încât în mod literal eu aparţin acelei biserici. 

Încă unele cuvinte despre aceasta. Expresii ca „acea persoană aparţine bisericii” sau „eu aparţin 
bisericii” sunt comune. Întrebarea pentru noi, spre a fi ridicată în zilele noastre este: aparţin bisericii 
sau aparţin lumii? Aparţin mie însumi sau lumii; sau sunt în posesia, deţinut şi susţinut de biserică, 
astfel încât în mod literal aparţin bisericii? M-am predat bisericii, lui Hristos? 

Acesta este genul de biserică pe care a lăsat-o Hristos când a plecat sau cel puţin pe care a avut-o 
în zilele următoare, atunci când a oferit Spiritul Sfânt. Cu alte cuvinte, acesta este genul de biserică 
pe care El a trimis-o în lume pentru a începe marea Sa lucrare de pe pământ. Şi acea biserică de 
acest fel, cu puţini membri, a cuprins lumea cu solia lui Hristos în acea generaţie, care era pe 
jumătate dusă atunci când ei au început. Nu este o chestiune de număr, nici de cât de mare este 
lumea, nici de nimic din cele la care ne gândim noi astăzi referitor la ducerea acestei solii în lume. 
Singurul lucru la care ar trebui noi să ne gândim este: aparţin toţi adventiştii de ziua a şaptea 
bisericii? Dacă această singură problemă este rezolvată în ceea ce-i priveşte pe cei şaptezeci şi cinci 
de mii de adventişti de azi, ca aceşti şaptezeci şi cinci de mii, fiecare individual pentru sine să 
aparţină bisericii – cea mai uşoară problemă care ar putea interveni este aceea de a da solia 
îngerului al treilea în această generaţie. 

La ziua Cincizecimii erau o sută douăzeci de creştini pentru a începe. Acum sunt nu mai puţini 
de 75.000 de adventişti de ziua a şaptea. Lumea nu este cu mult mai mare azi decât în perioada în 
care apostolii au început, la fel cum Adventiştii de Ziua a Şaptea sunt mai mulţi decât cei de atunci. 
Dacă acea mică adunare a putut predica Evanghelia lumii, astfel încât Scriptura a putut spune că 
„fiecărei creaturi de sub cer” în generaţia care era atunci pe jumătate dusă, pentru că ei aparţineau 
bisericii, atunci este uşor astăzi pentru acest număr de a ajunge la lume în timpul rămas acestei 
generaţii, numai dacă am aparţine cu toţii de biserică. Există suficiente mijloace. Adventiştii de ziua 
a şaptea au suficienţi bani, dar nu aparţin cu toţii bisericii. Aceasta este problema. Există suficienţi 
bani printre adventiştii de ziua a şaptea astăzi pentru a da un elan acestei solii spre a ajunge la lume 
în timpul care a mai rămas acestei generaţii, cu condiţia ca acei bani să poată aparţine bisericii. 
Există suficiente facilităţi, există suficient talent, există suficientă abilitate, toate mijloacele de care 
se poate avea nevoie sau de care s-ar putea avea nevoie, numai dacă aceste facilităţi, acest talent, 
aceste facultăţi ar aparţine bisericii. 

Şi este o întrebare care merită pusă: dacă banii mei aparţin lumii, sunt eu al bisericii? Dacă 
talentele mele, abilităţile mele sunt puse în slujba lucrării lumii, ca aparţinând lumii, şi nu în slujba 
lucrării bisericii ca aparţinând bisericii, atunci problema merită analizată: aparţin eu însumi 
bisericii? 

Aceasta ne îndreaptă atenţia către întrebarea: de cât este nevoie pentru a forma un om? Cât din ce 
se vede formează omul? Poţi avea un om aici şi facultăţile lui dincolo, abilităţile lui într-un alt loc şi 
roadele facultăţilor lui, roadele abilităţilor lui, rezultatele vieţii şi eforturilor sale într-un alt loc? Se 
poate aceasta, iar omul să fie aici, el întreg? Nu domnule. Toate facultăţile mele, toate roadele vieţii 
mele trebuie să fie acolo unde sunt eu, dacă eu însumi trebuie să fiu acolo. Nu putem să scăpăm de 
asta. Atunci, aparţin eu bisericii? Aparţin? Aceasta este problema. Aparţin aceşti 75.000 de 
adventişti de ziua a şaptea bisericii? Aparţinem? Aceasta este problema. 
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Pentru a ilustra: să presupunem că numele meu este în registrul bisericii, aparţinând bisericii. 
Sunt profesor, şi îmi petrec tot timpul, toate eforturile, toate abilităţile şi toate facultăţile ca profesor 
în cadrul sistemului de învăţământ al lumii; şi, predând într-o şcoală lumească după metoda 
lumească, în educaţia lumească, merită să mă întreb: aparţin eu bisericii? Iubesc eu biserica şi mă 
dau pe mine însumi pentru ea? Orice aş pretinde, facultăţile mele, viaţa mea, ceea ce sunt în ceea ce 
priveşte abilităţile pe care mi le-a dat Dumnezeu, eu le dau lumii, pentru lucrarea lumii şi pentru 
scopurile lumii. Este adevărat. Atunci, iubesc eu biserica şi mă dau pe mine însumi pentru ea? 
Aparţin eu bisericii? 

Să presupunem că sunt medic şi ofer abilitatea mea, talentul meu, facultăţile mele, viaţa mea şi 
eforturile mele căii lumeşti care este numită „medicină”, metodei lumeşti de a trata boala. Eu stau 
ca membru al bisericii, ca aparţinând bisericii şi trebuie să fiu sfinţit şi curăţat prin spălarea cu apă 
prin Cuvântul lui Dumnezeu; şi în acel Cuvânt al lui Dumnezeu este oferit bisericii adevăratul, 
divinul sistem al tratamentului medical, adevărata filozofie şi tratamentele legate de sănătate, boală, 
adevăratul stil de viaţă şi toate aceste lucruri. Aparţin bisericii pentru a fi sfinţit şi curăţat prin 
spălarea cu apă prin acel Cuvânt. În loc de a face ceea ce Cuvântul îmi oferă, Cuvânt de care sunt 
legat ca aparţinând bisericii, accept ceea ce lumea îmi oferă şi ofer lumii ceea ce am obţinut de la 
lume, iar eu aparţin bisericii. Nu-i aşa? 

Aparţin bisericii cu scopul de a fi sfinţit şi curăţat prin spălarea cu apă prin Cuvântul lui 
Dumnezeu către biserică. În acel Cuvânt există şi acel Cuvânt în sine este un sistem de educaţie. 
Aceasta este adevărata şi singura educaţie adevărată. Eu spun că aparţin bisericii, însă mă 
mulţumesc cu educaţia lumii, cu sistemul lumesc de educaţie, cu ideea lumii despre educaţie şi îmi 
dedic viaţa acestora. Vreau să ştiu: chiar aparţin eu bisericii? La fel este şi în cazul medicilor sau a 
oricăror altor profesii. 

Eu sunt un om care mă ocup cu altceva, fie că e vorba de afaceri, fermă, dulgherie, mă refer la 
lumea de zi cu zi, comercială, de afaceri. Mă prezint ca aparţinând bisericii, iar în eforturile pe care 
le depun în gândire sau în muncă, fiind binecuvântate de Dumnezeu, câştigul creşte. Câştigul îl 
depun în bancă; nu sunt un speculator, aparţin bisericii. Dar aici sunt mijloacele pe care Dumnezeu 
mi le-a dat ca membru al bisericii, iar eu le pun la bancă; le împrumut oamenilor lumeşti pentru a fi 
folosite în afaceri lumeşti, în loc de a fi folosite în lucrarea bisericii căreia îi aparţin. Atunci este 
drept să mă întreb: aparţin bisericii? 

Aceste exemple sunt suficiente pentru a ilustra. Acum, toţi delegaţii pot vedea în acest loc miile 
de adventişti de ziua a şaptea care stau ca aparţinând bisericii şi care să nu aibă ocazia de a întreba, 
fiecare dintre ei: aparţin bisericii? Şi fiecare dintre cei prezenţi ştie că dacă toţi adventiştii de ziua a 
şaptea din Statele Unite, din această zi înainte ar aparţine cu adevărat bisericii, voi înşivă aţi 
mărturisi că nu ar fi nici o problemă ca această solie să fie dată lumii în această generaţie. Puteţi 
spune cu toţii „Amin” la aceasta. Ştiţi că este adevărat. Atunci vedeţi fraţilor, problema nu este 
dificilă. Este numai vorba de hotărârea fiecăruia în parte pentru sine în această problemă. Aparţin 
bisericii? 

Şi acum, descoperindu-mă pe mine, facultăţile mele sau mijlocele mele absorbite de lucrarea 
lumii, folosite în scopul lumii sau angajate în lucrarea lumii, să nu le smulg şi să nu le smulgeţi de 
acolo şi să le punem în lucrarea bisericii, să le aşezăm în cauza bisericii de pe pământ, biserica de 
care aparţin? Să facem aceasta şi ştiţi că din punct de vedere spiritual, aceasta va zgudui lumea. 
Gândiţi-vă la aceasta! Dacă toţi adventiştii de ziua a şaptea din Statele Unite s-ar gândi cu adevărat 
la acest lucru, ar iubi biserica şi s-ar da pe ei înşişi împreună cu copiii lor pentru biserică şi bisericii, 
cum ar fi lucrarea noastră şcolară? Ar fi aşa cum trebuie. Şi o astfel de consacrare ar aduce o 
asemenea putere din cer, încât învăţatul ar fi uşor. Lipsa de profesori s-ar rezolva. 

Şi aşa ar fi şi cu toate celelalte, dacă toţi adventiştii de ziua a şaptea şi-ar întoarce familiile către 
educaţia creştină, către educaţia care vine de la biserică şi pe care lumea o aşteaptă de la biserică şi 
din dorinţa căreia şi din lipsa căreia lumea însăşi spune că în ceea ce priveşte educaţia, biserica 
scade vizibil – dacă ar face aşa, s-ar putea ajunge la întreaga lume cu uşurinţă în această generaţie. 

Este timpul să existe o biserică în lume care să se ridice şi să nu fie slabă în ceea ce priveşte 
educaţia, ci să fie totul în educaţie. Dacă adventiştii de ziua a şaptea s-ar preda pe ei înşişi bisericii, 
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dacă ar iubi-o şi s-ar da pe sine pentru ea, împreună cu toate talentele lor, toate mijloacele lor şi 
toată puterea lor, atunci întreaga problemă ar fi rezolvată. Facilităţile lumii există din belşug. În 
discursul fratelui Daniel de seara trecută care ne-a fost prezentat tuturor, fratele Conradi a arătat 
faptul cum câmpurile sunt deschise şi pregătite pentru seceriş. Profeţiile, atât de clar ne arată că 
acum este timpul despre care s-a vorbit. Oh, faceţi ca poporul să se predea lui Hristos astăzi, iubind 
biserica şi dându-ne pe noi înşine pentru ea! Faceţi ca acest popor, spun, să ne predăm lui Hristos ca 
fiind biserica Sa, să iubim acea biserică şi să ne dăm pe noi înşine pentru ea şi să ne predăm pe noi 
înşine ei, împreună cu tot efortul nostru şi cu toate roadele efortului nostru de orice fel. Atunci, oh, 
va fi cum n-a mai fost niciodată; aceasta va fi o biserică sfântă, fără vreo pată sau zbârcitură sau 
ceva de felul acesta. 

Biserica este stâlpul şi fundamentul, suportul şi baza adevărului în lume. Singurul mijloc prin 
care această lume poate obţine vreodată adevărul este biserica. Se poate ca biserica, asemenea 
bisericii lui Israel şi Iuda, să nu răspândească în mod voluntar adevărul în lume. Poporul, asemenea 
lui Israel şi Iuda, se închid în ei înşişi şi îndepărtează adevărul lui Dumnezeu, aşază alte lucruri în 
locul acestuia şi se distanţează de lume şi astfel nu ajung să-l ofere lumii. Dar dacă aceasta se va 
întâmpla, atunci această biserică va fi împrăştiată printre naţiunile păgâne, aşa cum a fost şi Israel şi 
Iuda; şi acolo, sub apăsare şi în robie, popoarele vor afla adevărul prin biserică. Astfel, oricum va fi, 
singura cale pe care popoarele pot primi adevărul este prin biserică. Singura cale prin care adevărul 
lui Dumnezeu poate ajunge la popoare este prin biserică; aşa se face că biserica lui Hristos, care este 
trupul lui Hristos, este stâlpul şi fundamentul, suportul şi baza adevărului în lume. Reprezintă 
mijlocul prin care adevărul este menţinut în viaţă pe pământ. 

Cum atunci poate lumea să obţină adevărul de la mine, ca de altfel şi de la biserică, dacă 
eforturile mele sunt angajate şi consumate în ocupaţiile lumii şi în ideea lumii despre ocupaţie? Se 
poate aceasta? Nu domnule. Lumea nu poate vedea biserica în mine în cazul aceasta. Pentru ca 
adevărul să ajungă la lume prin mine, care aparţin bisericii, este esenţial ca eu să lucrez ca făcând 
lucrarea bisericii. Dacă sunt fermier, lucrez ca fiind al bisericii. Dacă sunt profesor, sunt profesor ca 
aparţinând bisericii, un reprezentant al bisericii şi lucrez ca făcând lucrarea bisericii. De aceea, 
aceasta face ca fiecare dintre noi, care pretindem că aparţinem bisericii, să aparţinem bisericii în aşa 
măsură încât fiecare amănunt al vieţilor noastre, al faptelor noastre, orice are tangenţă cu viaţa 
noastră, să fie cu adevărat al bisericii, să fie legat de biserică şi îl vom face spre slava lui Dumnezeu 
ca aparţinând bisericii. 

Atunci, oh, atunci acea biserică va fi atât de plină de adevăr şi va fi atât de sfinţită prin adevărul 
de care este plină, încât slava lui Dumnezeu care e în acel adevăr va străluci, iar lumea o va vedea, 
acea biserică glorioasă. Slava Domnului va fi văzută peste tine, iar cuvântul că se va ridica şi va 
lumina se va împlini, căci lumina ei vine, iar slava Domnului răsare peste ea. Ştiţi că este adevărat. 

Acum, toate acestea sunt cum am spune cu alte cuvinte că în zilele glasului celui de-al şaptelea 
înger, când va începe să strige, taina lui Dumnezeu va începe să fie cunoscută, taina lui Dumnezeu 
va fi terminată, aşa cum a spus servilor Săi, profeţii. 

Acea taină a lui Dumnezeu terminată este Evanghelia predicată întregii lumi, iar sfârşitul poate 
veni. Acea taină a lui Dumnezeu terminată în lume este lucrarea lui Dumnezeu terminată în 
predicarea Evangheliei naţiunilor. 

Şi este mai mult decât atât. Taina lui Dumnezeu este Dumnezeu manifestat în trup. Terminarea 
tainei lui Dumnezeu este împlinirea, perfectarea manifestării lui Dumnezeu în trup, în cei care cred 
în Isus şi care aparţin bisericii. 

Astfel, există două locuri în care trebuie să se împlinească taina lui Dumnezeu. Un loc este 
lumea însăşi, căreia trebuie predicată Evanghelia, celălalt loc îl reprezintă vieţile celor ce cred în 
adevăr. Putem predica şi proclama în cuvinte până la sfârşitul pământului fiecărui suflet din 
generaţia noastră, astfel încât acea fază a lucrării să fie împlinită şi va fi împlinită; totuşi, dacă 
manifestarea lui Dumnezeu în vieţile celor care predică nu este de asemenea împlinită, putem 
predica acea solie zece mii de ani, iar sfârşitul nu va veni niciodată. Este atât de simplu că 
Evanghelia trebuie să fie predicată întregii lumi şi trebuie să umple întreaga lume, dar când acest 
lucru este împlinit, va exista un popor pregătit pentru a-L întâmpina la sfârşit. Fără terminarea 
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acelei manifestări a lui Dumnezeu în trupul fiecărui credincios, nu se poate termina taina lui 
Dumnezeu. Acea taină terminată, Dumnezeu manifestat în trup – atenţie – înseamnă că numai 
Dumnezeu va fi văzut în fiecare act al vieţii credinciosului, astfel încât în viaţa sa este manifestat 
Dumnezeu. Numai aceasta reprezintă terminarea tainei lui Dumnezeu aşa cum se doreşte. Şi ştiţi că 
dacă această cale este deschisă iar Dumnezeu ia loc şi umple vieţile tuturor celor 75.000 de pretinşi 
credincioşi de astăzi, va fi cel mai uşor lucru din lume de a ajunge la toate neamurile, astfel încât 
sfârşitul să poată veni. 

Din nou: ştiţi că taina lui Dumnezeu este „Hristos în voi, nădejdea slavei”. Atunci, sfârşitul tainei 
lui Dumnezeu este sfârşitul creşterii, manifestarea lui Hristos în credincioşi, astfel încât să putem sta 
în această lume în imaginea lui Isus Hristos, relfectându-L numai pe El, astfel încât atunci când 
credincioşii vor fi văzuţi, numai Hristos va fi văzut; tot ceea ce este spus, tot ceea ce este făcut, 
orice ton al vocii, tot ceea ce suntem va vorbi numai despre Hristos. Numai aceasta reprezintă 
terminarea tainei lui Dumnezeu în adevăr, aşa cum trebuie să fie. Şi aceasta trebuie să se 
împlinească înainte ca sfârşitul să poată veni. Aceasta este biserica pe care El şi-o prezintă Sieşi. 

Dar mai mult decât atât, darul harului lui Dumnezeu şi al Spiritului Său este pentru biserică 
„pentru desăvârşirea sfinţilor, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”, 
ridicarea bisericii, până când toţi vom ajunge, să nu uitaţi, „până când toţi vom ajunge la unitatea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui 
Hristos”, pentru ca să putem sta în această lume aşa cum a stat Hristos atunci când a fost aici. 
Numai aceasta reprezintă sfârşitul tainei lui Dumnezeu. 

Dar aceasta nu este ceva dificil. Nu trebuie să ia mult timp, pentru că creştinismul este creaţie şi 
nu evoluţie – creştinismul este creaţie, nu evoluţie. Dumnezeu vorbeşte şi se împlineşte. Nu durează 
lungi serii de veacuri pentru a se dezvolta, pentru a se desfăşura. Nu. Noi suntem lucrarea Lui, 
creaţi în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit înainte pentru a umbla în ele. 
Tot de ceea ce este nevoie, este predarea. Tot de ceea ce este nevoie pentru a aşeza această 
denominaţiune, această întreagă adunare de oameni în biserică şi pentru a ne transforma astfel în 
biserica prin care va fi terminată lucrarea în această generaţie, este predarea necondiţionată lui Isus 
Hristos, iar acea predare să fie menţinută pentru totdeauna. 

Iar această terminare a tainei lui Dumnezeu nu este decât, pe de altă parte, istoria curăţirii 
sanctuarului. Când îngerul a vorbit despre subiectul celor două mii trei sute de zile, a făcut-o într-o 
manieră diferită de a mea şi de a altora. Când îngerul lui Dumnezeu a venit pentru a-i vorbi lui 
Daniel despre subiectul celor două mii trei sute de zile, a început astfel: „Şaptezeci de săptămâni 
sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte”. Ele vor începe la „darea 
poruncii pentru restaurarea şi zidirea Ierusalimului” şi vor continua „şaizeci şi nouă de săptămâni, 
până la Mesia, Prinţul”; după aceea, o mie opt sute zece şi o jumătate de ani, ceea ce ne aduce la 
1844, şi atunci sanctuarul va fi curăţit. Aceasta este inclus, dar nu reprezintă predica îngerului de 
aici. 

Ascultaţi: aceasta este ceea ce a spus îngerul şi aceasta este ceea ce a predicat în cele două mii 
trei sute de zile: „Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale 
cele sfinte, pentru a pune capăt fărădelegii, pentru a sfârşi cu păcatele, pentru a face ispăşire pentru 
nelegiuire, pentru a aduce neprihănirea veşnică, pentru a pecetlui viziunea şi profeţia şi pentru a 
unge pe Cel mai Sfânt.” Orice predică despre sanctuar, orice studiu despre sanctuar, orice 
proclamare a sanctuarului care nu predică şi proclamă sfârşitul fărădelegii în viaţa celui care o 
predică, ce nu presupune şi nu manifestă conceperea unui sfârşit al păcatelor în viaţa sa, care nu 
include ispăşirea pentru fărădelege în cel care dă solia, care nu aduce neprihănirea veşnică în viaţa 
celui care predică, nu este deloc predicarea soliei curăţirii sanctuarului. Solul ignoră chiar lucrul din 
care îngerul lui Dumnezeu, în prezentarea sa, face miezul întregii relatări. 

Şi totuşi, în auditoriul de astăzi există fraţi care ar putea să desfăşoare întreg tabloul celor două 
mii trei sute de zile, spunând pe dinafară fiecare capitol şi fiecare verset, totuşi care nu cunosc în 
vieţile lor încetarea fărădelegii, care nu cunosc încetarea păcatelor proprii, care nu cunosc ispăşirea 
pentru propriile fărădelegi şi care nu deţin neprihănirea veşnică ce îi fereşte de a mai păcătui. Ştiţi 
că este adevărat. Atunci, acest mod de a predica sanctuarul şi curăţirea acestuia nu va determina 
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niciodată curăţirea sanctuarului şi nu ne va aduce niciodată la sfârşit. Nu domnule. 
Există o curăţire a sanctuarului în cer. Aceasta este adevărat. Şi în timp ce aceasta se desfăşoară 

în cer şi se realizează terminarea păcatelor acolo, o ispăşire a nelegiuirii acolo, o terminare a 
fărădelegii acolo şi toate acestea, dacă toate acestea nu sunt realizate şi în sfinţii şi credincioşii de pe 
pământ, atunci curăţirea sanctuarului nu se va sfârşi niciodată. În acest caz, nu putem ajunge 
niciodată la sfârşitul acestei lumi. Astfel, curăţirea bisericii sfinţilor de pe pământ trebuie să fie în 
exact aceeaşi proporţie cu curăţirea sanctuarului în cer sau altfel acea biserică nu va fi la zi. 

Şi acum să le aşez în ordine; cu toate că predic încheierea fărădelegii în vieţile indivizilor; cu 
toate că predic terminarea păcatelor şi săvârşirea ispăşirii pentru fărădelege şi aducerea neprihănirii 
veşnice în viaţa individului şi totuşi nu o predic împreună cu sanctuarul şi curăţirea sa, aceasta nu 
este solia îngerului al treilea. Marea zi nu poate veni până când sanctuarul nu este curăţat. 
Sanctuarul nu poate fi curăţat până când fărădelegea nu este încheiată în viaţa ta şi a mea, până când 
nu se va pune capăt păcatelor în viaţa ta şi a mea şi până când nu este făcută ispăşirea pentru sfinţi; 
şi atunci, oh, atunci, în locul a toate acestea, este adusă neprihănirea veşnică pentru a ne menţine cu 
tărie pe calea neprihănirii. 

Cunoaşteţi dificultăţile pe care le-am întâmpinat în păstrarea neprihănirii în viaţă. O iubim; ne 
dăm pe noi înşine ei, ne predăm; însă intervine asta şi aia şi cealaltă şi slăbim, cădem şi pierdem 
puterea acelei neprihăniri din viaţă, singura care o poate face neprihănire veşnică. Oh, atunci, în 
această Biserică adventistă de ziua a şaptea, printre aceşti oameni care stau ca aparţinând bisericii, 
este nevoie de o astfel de curăţire a sanctuarului, o asemenea idee a curăţirii sanctuarului care va 
aduce terminarea fărădelegii în viaţa fiecărui adventist de ziua a şaptea, care va aduce un sfârşit al 
păcatelor acolo, care va face ispăşire pentru toate păcatele care au fost vreodată acolo, şi care va 
aduce, oh, neprihănirea veşnică – o neprihănire care vine pentru a rămâne, o neprihănire care vine 
pentru a zăbovi, o neprihănire care vine pentru a călăuzi, pentru totdeauna şi pentru a ne menţine în 
acel veşnic caracter şi care ne va aduce locuinţele veşnice! 

Inimile şi minţile voastre mărturisesc că numai aceasta poate fi adevărata curăţire a sanctuarului. 
Şi inimile şi minţile voastre vor mărturisi de asemenea despre aceasta, că dacă va avea loc o 
asemenea consacrare, o asemenea predare ca aceasta, dacă va avea loc o asemenea curăţire şi o 
asemenea apartenenţă la biserică într-adevăr ca aceasta, proclamarea soliei, terminarea acestei 
lucrări nu va mai întârzia şi poate fi încheiată în timpul care a mai rămas acestei generaţii. 

Şi fraţilor, inimile voastre vor mărturisi de asemenea că fără aceste lucruri putem vorbi, şi vorbi, 
şi vorbi despre toate acestea, şi totul să fie adevărat, dar putem vorbi despre toate acestea şi nu se va 
încheia în timpul rămas acestei generaţii. 

Aceasta este situaţia noastră. Şi atunci, oh, nu ne vom preda cu adevărat pe noi înşine pentru a 
aparţine literalmente bisericii, iubind biserica, dându-ne pe noi înşine pentru ea, dându-ne pe noi 
înşine ei, pentru ca astfel să putem fi curăţaţi în această zi a curăţirii sanctuarului cu spălarea cu apă 
prin Cuvânt, pentru ca Hristos să-Şi poată prezenta Sieşi, aşa cum doreşte, şi doreşte de atâţia ani, o 
biserică glorioasă, fără pată sau zbârcitură sau nimic de felul acesta, ci sfântă şi fără vină? 

 
(Această predică se găseşte în buletinul Conferinţei Generale din 1903.) 
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Organizarea Bisericii 
 
 

Capitolul patru din Efeseni, începând cu versetul al şaptelea: „Fiecăruia dintre noi îi este dat har 
potrivit măsurii darului lui Hristos”. 

Cuvântul ne-a fost dat astăzi, că Dumnezeu cheamă la o reorganizare a Conferinţei Generale, a 
lucrării sale, a procedurilor sale. De aceea, aceasta trebuie să fie tema noastră centrală. 

Conferinţa Generală are loc acum din punct de vedere oficial, prin reprezentare în sesiune, dar 
această reprezentare de aici nu este întreaga Conferinţă Generală. Nu vom găsi toată Conferinţa 
Generală până când nu va fi inclus fiecare adventist de ziua a şaptea din lume. De aceea, o 
reorganizare a Conferinţei Generale presupune o reorganizare a fiecărui adventist de ziua a şaptea 
din întreaga lume. 

Acest lucru nu este aşteptat din partea şi spre beneficiul Conferinţei Generale, ci este cerut 
pentru interesele lui Dumnezeu pe pământ. Lumea a ajuns timpul în care trebuie făcută o lucrare de 
către Domnul, lucrare pe care El nu o poate face până când fiecare dintre noi nu va fi reorganizat, 
reînnoit. De aceea am început cu acest verset şi vom continua cu alte versete din acelaşi capitol, 
căci aceasta este ideea reorganizării. 
 
 

Viaţa, sursa organizării 
 
 

Toată organizarea care nu este de la Dumnezeu, nu este decât un înlocuitor provizoriu de 
moment. Nu există o adevărată organizare în afara aceleia a lui Dumnezeu. Şi numai viaţa 
reprezintă sursa organizării. Organizarea nu reprezintă sursa vieţii. Viaţa produce organizarea. De 
aceea, pentru ca Dumnezeu să reorganizeze numai Conferinţa Generală care este în sesiune aici, 
presupune ca viaţa lui Dumnezeu să ne atingă într-un mod reînnoit şi într-o măsură mai mare decât 
până acum. Şi orice este ceea ce Dumnezeu atinge cu acea viaţă care este a Sa, aceea este 
organizare; şi orice va atinge El cu acea viaţă a Sa într-o măsură mai mare, aceea este organizare. 
De aceea am citit acest verset, căci acesta este începutul vieţii. Toată adevărata organizare vine de la 
Dumnezeu la oameni prin harul lui Dumnezeu care este darul lui Dumnezeu Însuşi pentru oameni. 

Astfel deci, „fiecăruia dintre noi îi este dat har potrivit măsurii darului lui Hristos”. Atunci, de 
vreme ce harul lui Dumnezeu este izvorul tuturor lucrurilor bune pentru oameni şi acel har este dat 
fiecăruia dintre noi potrivit măsurii lui Hristos, rezultă că aici este susţinerea, aici este sursa, izvorul 
abundenţei harului pentru a împlini lucrul la care Dumnezeu ne cheamă astăzi. 

Care este măsura darului lui Hristos? – „În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. 
Astfel, fiecăruia dintre noi îi este dat harul potrivit acestei măsuri a întregii plinătăţi a Dumnezeirii 
trupeşte. Iar El S-a dat pe Sine – nu S-a împrumutat pe Sine, ci S-a dat, S-a dat într-un dar veşnic pe 
Sine – pentru noi. 

Aceasta este măsura darului lui Hristos. Nu există nici o limită în el. Este nemărginit asemenea 
plinătăţii lui Dumnezeu; şi ne este dat fiecăruia dintre noi – NOI! Mie şi ţie. Oh, atunci, când 
Dumnezeu deschide (nu voi spune izvorul) nemărginita mare a harului Său către tine şi către mine 
individual şi apoi ne spune că Dumnezeu ne cheamă la o reorganizare, ce ne va reţine? Nu este 
perspectiva suficient de măreaţă pentru a ne da pe noi înşine la o parte pentru a accepta oferta Sa, 
pentru a plonja în acea nemărginită mare a harului Său, care lucrează numai mântuire pentru toţi cei 
care o primesc? Oh – 

 

„Există o deschidere a milei lui Dumnezeu 
Asemenea mărimii mării; 
Există bunătate în dreptatea Sa 
Care este mai mult decât libertatea.” 
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Atât de mare este darul; atât de puternic este îndemnul, atât de multe calităţi pe care El le dă 
fiecăruia dintre noi pentru a le desăvârşi peste noi, pentru a le desăvârşi în noi şi pentru a le 
desăvârşi pentru noi; şi atunci, avându-le desăvârşite peste noi şi în noi şi pentru noi, să împlinească 
prin noi scopul Său minunat în această zi, de a-L preamări pe Dumnezeu pe pământ şi de a termina 
lucrarea care ne este dată. 
 
 

Scopul darului harului 
 
 

Acum să vedem ce Îşi propune să facă prin acel har pe care îl oferă fără limită fiecăruia dintre 
noi. 

În primul rând, acest har este dat „pentru desăvârşirea sfinţilor”; şi toate celelalte scopuri în 
vederea cărora este oferit acest har nu pot fi niciodată realizate până când acest prim scop pentru 
care este oferit, nu va fi recunoscut, urmărit şi ţintit – desăvârşirea sfinţilor. 

Următorul scop este: „pentru lucrarea de slujire”; următorul, „pentru zidirea trupului lui Hristos”. 
Dar ce poate face Dumnezeu cu un predicator care nu doreşte să recunoască desăvârşirea sfinţilor? 
Ce poate face Dumnezeu în vederea zidirii bisericii Sale, când harul lui Dumnezeu în desăvârşirea 
sfinţilor care compun biserica nu este recunoscut? 

Astfel, El a aşezat în mod corect fundamentul; în mod corect El a aşezat în prim plan întâiul 
adevăr. Desăvârşirea sfinţilor este atunci cea dintâi lucrare a harului lui Dumnezeu. Şi de vreme ce 
El a dat tot harul pe care îl are şi a dăruit întreaga plinătate a lui Dumnezeu în darul harului – tot 
ceea ce Dumnezeu este, întreaga Sa putere, întreaga Sa desăvârşire sfinţitoare şi Spirit – toate 
acestea sunt date, făgăduite celui care primeşte harul, pentru ca acel har să împlinească scopul lui 
Dumnezeu în aducerea sa la perfecţiune. 

Atunci nimeni din cei care rostesc numele lui Hristos, nici unul dintre cei care mărturisesc că au 
primit harul lui Dumnezeu nu trebuie să fie mulţumit vreodată cu ceva mai puţin decât desăvârşirea 
aşa cum este văzută de Dumnezeu – aşa cum ne-a descoperit-o în Isus Hristos. Şi El este Cel care 
trebuie s-o realizeze; nu noi să ne desăvârşim pe noi înşine, nu noi să facem lucrarea, ci Cel care S-a 
dat pe Sine pentru a o realiza. Aceasta este temelia încrederii noastre! Aici este aşezată temelia 
credinţei noastre – că El este Cel care trebuie s-o îndeplinească; şi atunci ştim că va fi împlinită cu 
siguranţă. 
 
 

Lucrarea Evangheliei 
 
 

Următorul lucru în vederea căruia este oferit nemărginitul dar al harului lui Dumnezeu, este 
„lucrarea de slujire”. Lucrarea Evangheliei reprezintă cea mai înaltă chemare şi a fi un predicator al 
Evangheliei înseamnă a deţine cea mai înaltă poziţie din întregul univers. Acesta este adevărul. 
Vreau să spun cea mai înaltă dintre creaturi, evident. 

Repet: lucrarea Evangheliei reprezintă cea mai înaltă chemare; a fi un predicator al Evangheliei 
înseamnă a ocupa cel mai înalt loc şi a deţine cea mai înaltă poziţie care poate fi deţinută sau 
ocupată în universul lui Dumnezeu. 

De aceea, sfătuiesc orice suflet care s-a gândit vreodată la lucrare să nu-şi îngăduie să nutrească 
vreun gând despre lucrarea Evangheliei care este inferior celui pe care l-am spus. Căci pentru 
oricine care îşi va permite să se gândească la lucrarea Evangheliei lui Hristos într-un grad inferior, 
în orice măsură cu putinţă de imaginat, înseamnă că a ratat adevărata lucrare a Evangheliei. Oricine 
care priveşte lucrarea Evangheliei la un standard inferior celui pe care l-am numit, a ratat adevărata 
idee a lucrării Evangheliei. Atunci, fie ca Domnul prin Spiritul Său şi prin abundenţa lucrării 
harului Său asupra minţilor şi inimilor noastre, să mărească abilitatea noastră de înţelegere şi să ne 
ridice la acea înălţime la care a aşezat standardul lucrării Evangheliei lui Hristos. 
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Gândiţi-vă pentru un moment la ce presupune a fi un predicator al Evangheliei! 
Ce este Evanghelia? 
Este puterea lui Dumnezeu. Romani 1:16. Atunci lucrarea Evangheliei este lucrarea puterii lui 

Dumnezeu. Voi şi cu mine, fraţilor, suntem împuterniciţi de Dumnezeu să mergem şi să oferim 
oamenilor puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu trebuie să fie oferită oamenilor de noi în 
asemenea manieră încât să lucreze mântuirea lor. 

Dar unde este puterea lui Dumnezeu care este Evanghelia? De ce este Evanghelia puterea lui 
Dumnezeu? Următorul verset răspunde (Romani 1:17). „Căci în ea” – în ea – „este descoperită 
neprihănirea lui Dumnezeu.” 

Neprihănirea lui Dumnezeu este chiar esenţa caracterului Său; şi aceasta este sursa puterii 
Evangheliei. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru că în ea – în Evanghelie – se găseşte 
neprihănirea lui Dumnezeu. Lucrarea Evangheliei este lucrarea caracterului lui Dumnezeu. Vouă şi 
mie, ca predicatori ai Evangheliei, Dumnezeu ne-a dat prin harul Său însărcinarea de a predica 
Evanghelia, de a predica puterea lui Dumnezeu, de a predica oamenilor chiar esenţa caracterului lui 
Dumnezeu; astfel încât ei să găsească esenţa caracterului lui Dumnezeu; şi în aceasta să găsească 
mântuirea pe care Dumnezeu o lucrează în vieţile oamenilor, în trupul omenesc. 

Şi cum veţi putea voi, cum voi putea eu, cum vom putea noi să împărţim puterea lui Dumnezeu 
până când nu vom avea noi înşine puterea lui Dumnezeu? Cum vom împărţi puterea lui Dumnezeu 
până când Dumnezeu nu ne va înveşmânta cu puterea lui Dumnezeu pentru ca cuvintele 
Evangheliei pe care le rostim să ajungă la inimile oamenilor într-o asemenea manieră încât ei să ştie 
că Dumnezeu vorbeşte inimilor lor, pentru ca ei să recunoască faptul că Dumnezeu este prezent şi 
pentru ca să-I răspundă lui Dumnezeu pentru ceea ce vor face ca răspuns la cuvântul pe care El li l-a 
dat? Însă Dumnezeu îi înveşmântează astfel pe cei pe care-i trimite: „El m-a înveşmântat în hainele 
mântuirii, El m-a acoperit cu haina neprihănirii.” Isaia 61:10. 

Şi pe calea neprihănirii este viaţa – viaţa lui Dumnezeu. Nu este adevărat că El a spus că în 
timpurile trecute noi, ca neamuri, am fost înstrăinaţi, despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu? Dar în 
Hristos noi ne-am alăturat vieţii lui Dumnezeu; şi aceasta este viaţa veşnică. Şi astfel este scris, în 
Ioan 5:24: „Adevărat adevărat vă spun că cel care aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a 
trimis, are viaţa veşnică.” O are – nu o va avea, ci o are. Cât despre viitor, este scris: „Nu va fi 
condamnat”. Dar cât despre prezent – „ci a trecut de la moarte la viaţă.” Astfel, credinciosul în Isus 
s-a alăturat vieţii lui Dumnezeu, aşa cum este scris: „La Tine este izvorul vieţii”. Atunci această 
viaţă a lui Dumnezeu devine viaţa noastră. Şi aici este descoperirea puterii Sale, căci Isus Hristos 
este făcut un Mare Preot „după puterea unei vieţi veşnice”. Iar El ne-a făcut „o preoţie regală” cu 
aceeaşi putere a unei vieţi veşnice; căci nimic mai puţin decât puterea unei vieţi veşnice nu poate 
vreodată să facă din cineva un preot şi predicator al lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Dumnezeu. 
„Veţi fi numiţi preoţi ai Domnului; oamenii vă vor numi predicatorii Dumnezeului vostru.” Isaia 
61:6. 

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru că în ea este descoperită neprihănirea lui 
Dumnezeu, iar „pe calea neprihănirii este viaţa”. Şi acolo este ascunzătoarea puterii Sale, infinita 
putere a unei vieţi nemărginite. Şi această viaţă nemărginită a lui Dumnezeu care vine în 
nemărginita neprihănire a lui Dumnezeu, este descoperită în Evanghelia pe care El ne-a dat-o s-o 
predicăm. 
 
 

Adevărata viaţă creştină 
 
 

Un alt cuvânt despre acea viaţă. Viaţa lui Dumnezeu este în Isus Hristos. El este sursa vieţii. 
Fraţilor, există o gândire mai înaltă pentru noi decât să credem că noi drept creştini primim viaţa 
prin intermediul respiraţiei de aici, aşa cum toţi oamenii respiră şi prin intermediul hranei pe care o 
mâncăm, aşa cum mănâncă toţi oamenii. Toate acestea le aveam înainte de a fi creştini. Am fi avut 
toate acestea chiar dacă nu am fi fost creştini. Dar când Dumnezeu ne cheamă la Sine pentru a 
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deveni legaţi de viaţa Lui, suntem înălţaţi deasupra locului în care ne găseam înainte şi ne alăturăm 
acelei nemărginite mări a vieţii lui Dumnezeu. Şi acolo este sursa vieţii noastre drept creştini. 
Dumnezeu Şi-a propus să ne lege de Sine pentru ca noi să fim conştienţi zi de zi; şi tot timpul există 
un aflux al vieţii de la tronul viului Dumnezeu către inima şi viaţa celui care crede în Isus. Şi când 
ne lăsăm să fim ridicaţi în acel loc şi să primim revărsarea vieţii lui Dumnezeu în vieţile noastre zi 
de zi – oh, atunci puterea lui Dumnezeu va fi asupra noastră! Atunci puterea lui Dumnezeu va fi 
manifestată în lucrarea noastră, chiar puterea nemărginită care aparţine nemărginitei vieţi a lui 
Dumnezeu. Acesta este adevărul. 

Este la fel de reală, în comparaţie este mai mult, bineînţeles, pentru că este mult mai substanţială, 
dar de fapt, din punct de vedere al tangibilului, revărsarea vieţii lui Dumnezeu în vieţile noastre zi 
de zi este la fel de reală ca şi primirea vieţii zi de zi prin respiraţie atunci când trăiam în lume. 
Aceasta este realitatea divină. Aceasta este adevărata viaţă mai înaltă. Aceasta este adevărata viaţă 
creştină. Viaţa care se revarsă spre noi de la Isus Hristos, o primim din cer zi de zi, prin credinţă, la 
fel cum respirăm; astfel, acea credinţă este respiraţia vieţii spirituale la fel cum aerul este respiraţia 
vieţii naturale. O respirăm direct de la Isus Hristos, Dătătorul de viaţă. Aceasta este viaţa creştină. 
 
 

Predicatorii unei vieţi nemărginite 
 
 

Dar de ce ne este dată aceasta nouă? – Oh, pentru lucrarea de slujire. Dar pe cine trebuie să 
slujim? Omenirea. Ce trebuie să răspândim? – Oh, Isus Hristos ne-a adus astfel la Izvorul vieţii şi 
ne-a legat de acesta pentru ca noi să fim cu adevărat cei care să stea între vii şi morţi, pentru a 
transmite morţilor viaţa care îi va face să trăiască. Pentru aceasta suntem în lume. Pentru ca Isus 
Hristos, Cel viu, să poată, prin noi, să ajungă la cei morţi cu viaţa care este cât viaţa lui Dumnezeu. 

Astfel noi suntem predicatorii vieţii. Suntem numiţi, în mod corect, pe bună dreptate, predicatori 
ai lui Hristos. Dar ce este Hristos? – El este „viaţa noastră” şi „Autorul vieţii”. 

Să citim un minunat pasaj în 1 Ioan: „Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii 
noştri, ceea ce am privit şi ce au pipăit mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii.” Şi aceste 
lucruri vor fi adevărate despre voi şi despre mine astăzi. Este adevărat; Ioan a vorbit despre 
timpurile când ei L-au privit pe Isus în trup, dar Ioan nu s-a oprit la asta. Ioan L-a privit pe Isus 
Hristos în Spiritul după ce a părăsit trupul şi S-a înălţat la cer. Şi voi şi cu mine astăzi putem să-L 
privim pe Isus Hristos, să-L privim cu ochii noştri aşa cum este El azi la dreapta lui Dumnezeu, 
pentru a oferi pocăinţa, iertarea de păcate, pentru a oferi viaţa celor morţi. 

„Ceea ce am contemplat şi ce au pipăi mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii (căci Viaţa s-
a manifestat şi noi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa veşnică, ce era împreună cu Tatăl şi 
ni s-a arătat), ca ceea ce am văzut şi am auzit să vă vestim vouă, pentru ca să aveţi şi voi comuniune 
cu noi; şi comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos.” 

Cine este El? – Viaţa. Când suntem predicatorii lui Hristos, suntem numai predicatorii acelei 
vieţi nemărginite, „viaţa veşnică”. Oh, atunci, cum pot fi predicator al vieţii lui Hristos, un 
predicator al vieţii lui Dumnezeu, când lucrarea mea este atât cât viaţa mea, dacă nu sunt legat de 
izvorul vieţii, pentru ca viaţa veşnică să fie viaţa mea? Numai aşa pot deveni un predicator al vieţii; 
şi aceasta este viaţa veşnică, ştiţi cu toţii, „să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi 
pe Isus Hristos pe care L-ai trimis”. Vedeţi chemarea voastră, fraţilor? Suntem predicatorii lui 
Hristos şi prin aceasta suntem predicatorii vieţii veşnice pentru cei morţi. Ce chemare! Şi ce măreţie 
este în chemare! 

Fraţilor, să-I cerem lui Dumnezeu să ne ducă la această înălţime; şi acolo să rămânem. Să 
rămânem acolo şi să nu cerem niciodată să coborâm. Să stăm acolo la acea înălţime, privind faţa 
Lui, primind de la El viaţa, lumina, slava, ceea ce desăvârşeşte sfinţii şi îi face eficienţi pentru 
lucrarea Evangheliei. 

Acesta este lucrul cel mare. Trebuie să urmăm fiecare dintre aceşti paşi, altfel nu vom putea să-l 
facem pe următorul. De aceea implor din nou, mă rog din nou, ca Domnul, în abundenţa harului 



95 
 

Său, să îl aşeze asupra fiecărui suflet, pentru că nu ne vom găsi adevărata poziţie în viaţa creştină 
până când nu vom şti că de la tron se revarsă în mod constant către noi torentul de viaţă care ne va 
face să trăim cu adevărat; şi ne va transforma în canale de viaţă către cei morţi. 

„Pentru zidirea trupului lui Hristos”, biserica lui Dumnezeu. În primul rând, desăvârşirea 
sfinţilor, apoi lucrarea de slujire, apoi zidirea bisericii. Biserica are nevoie să fie ridicată! De aceea 
Dumnezeu cheamă la reorganizare. Atunci să recunoaştem ceea ce Dumnezeu a aşezat înaintea 
noastră ca adevăratul standard – nimic mai puţin cu privire la perfecţionarea şi desăvârşirea 
sfinţilor, adevărata înălţime a lucrării Evangheliei, lucrării lui Hristos. 
 
 

Lucrarea îi include pe toţi 
 
 

Acum, încă un cuvânt sau două înainte de a ajunge la final, şi anume, că această lucrare îi 
cuprinde pe toţi: „După cum fiecare om a primit darul, slujind cu el unii altora, ca buni 
administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu.” Oricine a primit harul lui Dumnezeu, a primit în 
aceasta darul lucrării acelui har, lucrarea lui Hristos, lucrarea Evangheliei. 

Al cincilea capitol din 2 Corinteni spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine şi 
că ne-a încredinţat nouă lucrarea de împăcare. Oricine găseşte împăcare, împăcarea lui Dumnezeu 
în Hristos, în aceasta găseşte lucrarea aceleiaşi împăcări pentru cei care nu au găsit-o. Astfel că 
lucrarea, această lucrare, este universală. Dar, fraţilor, până când noi care suntem chemaţi la 
lucrarea de predicare nu apreciem ceea ce este această lucrare, cum pot acei cărora le predicăm să o 
aprecieze vreodată? 

Şi toate acestea sunt oferite „până când vom ajunge cu toţii în unitatea credinţei şi la cunoştinţa 
Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit”. Un om desăvârşit. Câţi dintre noi? – Până când toţi. 
Alăturaţi cele două. Fiecăruia dintre noi îi este dat harul potrivit măsurii darului lui Hristos, până 
când toţi vom ajunge la omul desăvârşit. Mulţumim Domnului! „Până când toţi vom ajunge la 
unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii 
plinătăţii lui Hristos.” 

Apoi, binecuvântata răsplată care decurge din aceasta: „Ca să nu mai fim prunci, plutind încoace 
şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin înşelăciunea oamenilor, prin abilitatea lor şireată 
prin care aşteaptă să înşele.” Fraţilor, Dumnezeu are aceasta pentru noi spre a ne face stabili. 
Dumnezeu are aceasta pentru noi spre a ne face, cu adevărat – în neprihănire, şi în principiile 
neprihănirii – la fel de tari ca şi Stânca Veacurilor Însăşi. 
 
 

Organizarea de la Cap 
 
 

Mai mult. Citiţi din nou în acel verset şi în următorul (Efeseni 4:14,15): „Ca să nu mai fim 
prunci, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin înşelăciunea oamenilor, 
prin abilitatea lor vicleană prin care aşteaptă să înşele, ci spunând adevărul în dragoste, să creştem 
în toate privinţele în El care este Capul, Hristos.” 

Aici este adevărata organizare şi nu există alta; „spunând adevărul în dragoste, să creştem în 
toate privinţele în El care este Capul, Hristos, de la care tot trupul, îmbinat împreună şi strâns legat 
prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, făcând 
creşterea trupului spre zidirea sa în dragoste”. 

Aici este reorganizarea; şi nu este o altă cale. Orice organizare care nu vine de la Isus Hristos nu 
este deloc organizare; este numai o maşinărie. 

Observaţi că această organizare, această reorganizare, vine de la CAP. Organizarea nu vine de la 
membre, ea vine de la Cap. Să recitesc acest lucru acum şi voi mai adăuga un verset. „Spunând 
adevărul în dragoste” – acesta este trupul lui Hristos – „spunând adevărul în dragoste” – aceste 
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membre – „să crească în toate privinţele în El care este Capul, Hristos”; de la cine? – de la Hristos – 
„tot trupul” – adică toate membrele. „Tot trupul, îmbinat împreună şi strâns legat prin ceea ce dă 
fiecare încheietură de întărire, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei” – aceasta de la Cap – 
„făcând creşterea trupului spre zidirea sa în dragoste.” Şi atunci nu vedeţi că numai aceasta este 
organizarea în biserica lui Hristos? Întreaga reorganizare trebuie să vină de la Hristos Însuşi prin 
Spiritul lui Dumnezeu. El o poate face; şi numai El. 

Deschideţi de asemenea la Coloseni, la versetul corespondent celui asupra căruia v-am atras 
atenţia (Coloseni 2:18,19): „Nimeni să nu vă facă să vă pierdeţi premiul, făcându-şi voia lui însuşi 
în smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în cele pe care nu le-a văzut, îngâmfat zadarnic 
prin mintea sa carnală şi neţinându-se strâns de CAPUL din care tot trupul hrănit şi strâns unit prin 
încheieturi şi legături creşte cu creşterea de la Dumnezeu.” 

Aceasta spune că acest trup este clădit de la Cap şi că cei care nu se ţin de Cap îşi pierd premiul. 
Se umilesc, lucrează, se roagă şi aşa mai departe, dar ce contează toate acestea? Sunt numai fapte. 
Şi toate acestea pentru că nu recunosc Capul, „nu se ţin strâns de Cap”. 

Astfel, corpul este organizat de la Cap. Energia vieţii, revărsându-se prin Spiritul lui Dumnezeu 
de la Cap către toate membrele – fiecare membru pus în mişcare de la Cap, fiecare membru călăuzit 
de voinţa care locuieşte în Cap – aceasta este desăvârşirea organizării. 

Trupul uman este la fel; şi aceasta este ilustrarea pe care Scriptura o foloseşte pentru aceasta. Iată 
trupul uman – multe membre, dar este un singur trup. Fiecare membru al acestui trup al nostru pe 
care Dumnezeu ni l-a dat, este pus în mişcare şi călăuzit de către cap. 

Apropo; să rămânem puţin asupra acestui gând. În trupurile noastre pe care le avem mereu cu noi 
şi pe care le-am dirijat astăzi, de ce în toate îndemnurile Spiritului Profetic către reorganizare, 
reforma în sănătate apare mereu? De ce, aşa cum a fost citat în mod clar astăzi: „Sunt făcut într-un 
mod grozav şi minunat”? Pentru că în această organizaţie în care noi înşine suntem, prin trupurile 
noastre pe care Dumnezeu ni le-a făcut, El ne-a prezentat o ilustraţie veşnică a organizării bisericii. 
Şi este o mare nepăsare şi de aici, orbire, faptul că nu se poate vedea organizarea bisericii – ceea ce 
aceasta trebuie să fie – când în fiecare zi, fiecare poartă cu el şi foloseşte mereu acest trup care este 
format din mai multe membre. Fiecare dintre aceste membre este pus în mişcare de către cap şi nici 
unele nu ajung să se certe, chiar dacă ar exista diferenţă de opinie sau ar acţiona în sensuri contrare. 

Pur şi simplu nu puteţi avea o schismă în trupul pe care l-a organizat Dumnezeu de la Cap. De 
aceea, de vreme ce Dumnezeu cheamă la o reorganizare, să nu-i fie nimănui teamă că va exista 
confuzie, schismă sau ceva de genul acesta. Nu există nici un pericol – cu excepţia acelora care nu 
se ţin strâns de Cap. 

Cine compune biserica? Cei care privesc la Cap, cei care caută Capul, cei care s-au alăturat 
Capului. Nu contează câte membre sunt, chiar dacă suntem unul de o parte a pământului şi altul de 
cealaltă parte a pământului, cele două membre se vor mişca împreună şi vor acţiona împreună, 
deoarece Capul, Hristos Isus, Domnul, îi organizează pe amândoi, voinţa Sa îi pune în mişcare pe 
ambii, El este Cel care lucrează prin amândoi. 
 
 

„Căutaţi oameni” 
 
 

Apoi ajungem la aceasta: trebuie să existe o reorganizare. Dumnezeu o cere. Acum, în această 
reorganizare, Dumnezeu cere un lucru în plus faţă de ce a cerut înainte şi aceasta este o schimbare a 
oamenilor. Aceşti ceilalţi oameni pe care îi cheamă Dumnezeu şi pe care Dumnezeu îi va chema – 
să repet: pe care Dumnezeu îi va chema – aceştia trebuie să vină din această adunare. Ei trebuie să 
vină dintre noi, trebuie să vină din biserica lui Dumnezeu de undeva. Atunci, aceasta aşază asupra 
voastră şi a mea, asupra fiecăruia dintre noi, responsabilitatea cerească de a fi reorganizat fiecare 
dintre noi din Cer de către directa putere şi influenţă a Capului. 

Aceşti oameni trebuie să fie aleşi pentru locuri. Scriptura spune şi a spus tot timpul: „Căutaţi 
oameni”. În căutarea după aceşti oameni, după ce ne uităm? Cum trebuie să privim şi cum trebuie 
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să procedăm pentru a afla omul potrivit care să ocupe un anumit loc? Trebuie să-L rugăm pe 
Dumnezeu să ne deschidă ochii şi să ni-i ungă cu alifia cerească pentru a-i putea vedea pe aceşti 
oameni pe care Dumnezeu i-a chemat deja. Aceasta este adevărata cale de a „căuta oameni”. 

Nimic altceva nu poate reprezenta calea corectă de a căuta oameni. Trebuie căutaţi oameni dintre 
noi. Dumnezeu îi are. El i-a pregătit. Ei sunt deja pregătiţi. El ne-a spus acest lucru. Atunci, ceea ce 
trebuie noi să facem este să cerem ca ochii noştri să fie deschişi, ca Dumnezeu să ne ungă ochii cu 
alifia cerească, pentru a fi capabili de a vedea şi de a cunoaşte că acesta este omul pe care 
Dumnezeu l-a chemat pentru acest loc, la acea lucrare. 

Se poate realiza acest lucru. Dumnezeu nu face lucrurile într-un colţ sau acoperit, ci în mod 
deschis înaintea ochilor noştri. Dumnezeu va unge toţi aceşti ochi şi îi va deschide pentru a fi 
capabili de a vedea. 
 
 

Poziţia nu conferă nici o autoritate 
 
 

Şi acest lucru trebuie discutat şi anume că poziţia, locul nu conferă niciodată autoritate. 
Autoritate califică pentru loc – atunci când Dumnezeu îl cheamă pe om la o poziţie. 

Voi repeta; acesta trebuie să fie cuvântul de ordine pentru toţi cei din această Conferinţă. Poziţia 
nu conferă niciodată autoritate. Pe oricine Dumnezeu îl cheamă pentru a fi preşedintele Conferinţei 
Generale în următorul mandat – când va fi ales şi va sta înaintea noastră ales – nu va avea mai multă 
autoritate decât are acum; şi noi încă nu ştim cine e. 

Locul, poziţia nu oferă autoritate. Nici o autoritate nu este obţinută din poziţie. Însă autoritate pe 
care un om o are deja de la Dumnezeu, pe care Dumnezeu a aşezat-o asupra sa, îl va califica pentru 
locul la care îl cheamă Dumnezeu; şi dacă el nu are acea autoritate înainte de a ocupa locul 
respectiv, nu o are nici după ce a ocupat locul respectiv. Opinia potrivit căreia locul conferă 
autoritate este în mod sigur principiul infailibilităţii papale. Papa nu este infailibil înainte de a fi 
ales. Nimeni nu pretinde acest lucru. Este un simplu cardinal înainte de a fi ales. Dar de îndată ce 
este ales, atunci el este infailibil, atunci este inspirat de Duhul Sfânt pentru că deţine acel loc. 
Aceasta este papalitatea. 

Creştinismul spune că Dumnezeu le conferă oamenilor autoritate; şi indiferent dacă deţin vreun 
loc sau vreo poziţie, ei au autoritate. Priviţi: Isus Hristos era în această lume, spunând cu adevărat: 
„Toată puterea („toată autoritatea” în ediţia revizuită) Îmi este dată în cer şi pe pământ.” Şi El nu 
avea nici un loc. El nu avea nici o poziţie. Fariseii, preoţii, scribii, judecătorii, ipocriţii aveau 
poziţie, ei aveau loc şi puteau domni peste El şi să-L aducă înaintea lor şi să-L judece. Dar unde era 
autoritatea lor? – Nu aveau nici o autoritate; astfel El le-a spus oamenilor: „Scribii şi fariseii stau pe 
scaunul lui Moise, de aceea, tot ce vă spun să faceţi, să faceţi” – pentru că, atunci când stăteau pe 
scaunul lui Moise, ei citeau cuvintele pe care le-a scris Moise. Toate erau drepte, era cuvântul lui 
Dumnezeu, însă „să nu faceţi ce fac ei, pentru că ei spun, dar nu fac”. 

Când era Moise pe scaun, era autoritate de pe scaun, dar cu un scrib şi un fariseu pe scaun, în 
locul lui Moise, nu era altă autoritate cu excepţia celei a lui Dumnezeu din cuvântul pe care omul se 
întâmpla să îl citească şi care, din cauza ipocriziei sale, nu avea nici o legătură cu el. 

Dar este spus despre Isus: ei toţi „se mirau de cuvintele minunate care ieşeau din gura Sa”. De 
ce? – Oh, „El îi învăţa ca Unul care avea autoritate şi nu ca scribii.” Cu adevărat. Tot ceea ce scribii 
putea spune era împrumutat şi fiecare putea şti că era împrumutat, căci nu exista nici o legătură între 
ei şi ceea ce rosteau. Dar atunci când Isus Hristos a rostit aceleaşi cuvinte pe care scribii şi fariseii le 
rosteau, fiecare a ştiut că El nu le-a împrumutat, ci reprezentau substanţa, că erau despre El Însuşi, 
că acel cuvânt trăia în El, că El Însuşi nu era altceva decât expresia cuvântului pe care îl rostea; şi 
când acel cuvânt era rostit, era rostit cu o greutate care lovea urechile şi rămânea în inimile celor 
care îl auzeau. Rămânea asupra acelor oameni pentru a-i mângâia şi le aducea bucurie. Şi acesta 
este harul cu care Dumnezeu doreşte să înveşmânteze pe fiecare din această adunare şi de pe tot 
pământul. 
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În acest fel avea Isus Hristos autoritate. Şi oamenii ştiau. Iar fariseii care nu aveau autoritate au 
ajuns să fie geloşi pe El, astfel încât nu L-au mai putut suporta. Toată lumea mergea după El, aşa că 
L-au alungat din lume pentru a-şi salva locul. „Dacă nu vom face astfel, ne vom pierde locul. Dacă 
Îl lăsăm aşa, romanii ne vor lua şi locul şi naţiunea.” 

Dar omul care este în legătură cu Capul, cel care Îl slujeşte pe Dumnezeu, cel care trăieşte în Isus 
Hristos, nu-şi poate pierde niciodată locul, căci locul său este împreună cu Isus Hristos sub aripile 
Celui Atotputernic, iar el este în siguranţă. 
 
 

Adevărata sursă a autorităţii 
 
 

Dar unde era autoritatea lui Isus, dacă El nu deţinea nici poziţie şi nici loc? Cum a putut El avea 
autoritate? – Ah! era acolo unde se găseşte mereu adevărata autoritate, în adevărul de la Dumnezeu 
pe care El l-a predicat. Toată autoritatea reală şi dreaptă a vreunui om din biserică vine la el numai 
prin adevărul lui Dumnezeu pe care îl primeşte. Când vom găsi un om în această lume care să aibă 
tot atât de mult adevăr de la Dumnezeu pe cât a avut Hristos, vom fi găsit un om care deţine toată 
autoritatea în cer şi pe pământ, pentru că el are tot adevărul din cer şi de pe pământ. Măsura 
adevărului pe care îl deţine o persoană reprezintă singura măsură a autorităţii pe care o are, 
indiferent cine este această persoană. Şi dacă se găseşte în cea mai înaltă poziţie de responsabilitate 
de pe acest pământ, iar aceasta este preşedenţia Conferinţei Generale, dacă nu are nici un adevăr, nu 
are nici o autoritate. Toată autoritatea pe care o poate avea vreodată în acel loc vine pur şi simplu 
din adevărul care este în el şi care este o parte din el. De aceea a spus Isus: „Conducătorii 
neamurilor exercită stăpânire asupra lor şi deţin o mare autoritatea peste ei. Dar între voi să nu fie 
aşa.” Ce fac conducătorii lumii? Ei exercită autoritate. 

Dumnezeu nu a oferit niciodată vreunui om din biserica Sa autoritatea de a exercita autoritate. 
Aceasta este diferenţa dintre conducătorii lumii şi prinţii lui Dumnezeu, căci noi suntem prinţii lui 
Dumnezeu. Conducătorii acestei lumi în locurile autorităţii exercită autoritate, dar fără a deţine 
adevărata autoritate. Prinţii lui Dumnezeu, având adevărata autoritate, nu exercită niciodată 
autoritate; fiind autoritatea adevărului lui Dumnezeu, ea se exercită pe sine. 

De aceea, nu există stăpânire printre prinţii lui Dumnezeu. Nu există superioritate. Nu există 
nimic din acel spirit regesc care ne-a fost descris. Nu există graniţe printre prinţii lui Dumnezeu – că 
aceasta e Conferinţa mea. Este Conferinţa lui Dumnezeu. Nu este teritoriul meu. Este al lui 
Dumnezeu. Conducătorii acestei lumi care nu deţin o autoritate reală sunt cei care exercită 
autoritate. Prinţii lui Dumnezeu deţin adevărata autoritate, dar nu exercită nici o autoritate. Prinţii 
lui Dumnezeu au autoritate şi aceasta este suficient pentru a-i satisface, iar Dumnezeu are grijă de 
rest, astfel încât nimeni nu este cel mai mare, ci numai Unul este Stăpânul, iar noi toţi suntem fraţi. 

Astfel, să căutăm să fim organizaţi de la Cap. Să căutăm ca autoritatea noastră să vină de la 
Dumnezeu şi să nu exercităm niciodată autoritate şi totuşi vorbind cu toată autoritatea, pentru că 
autoritatea se găseşte în adevărul pe care îl rostim. Numai acolo se află autoritatea noastră. Să citim 
acum din nou pasajul pe care l-am studiat: „Dar fiecăruia dintre noi îi este dat harul potrivit măsurii 
darului lui Hristos. De aceea a spus, când s-a înălţat, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor… 
Şi i-a dat pe unii apostoli şi pe alţii profeţi, pe unii evanghelişti, pe unii pastori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când toţi 
vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura 
staturii plinătăţii lui Hristos, ca să nu mai fim prunci, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt 
de învăţătură, prin înşelăciunea oamenilor, prin abilitatea lor vicleană prin care aşteaptă să înşele.” 

Amintiţi-vă că astăzi suntem chemaţi să renunţăm la lucrurile copilăreşti, să nu mai fim copii, 
plutind încoace şi încolo, neştiind unde suntem, neştiind dacă suntem pe un teren solid. Dumnezeu 
doreşte să clădim pe temelie adevărul care îl face pe om liber şi despre care ştim că este adevăr. 
Atunci nu ne vom teme dacă pământul va fi mutat din locul lui iar munţii vor fi aruncaţi în mijlocul 
mării. „Ci spunând adevărul în dragoste, să creştem în toate privinţele în El care este Capul, Hristos, 
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de la care tot trupul, îmbinat împreună şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, 
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, făcând creşterea trupului spre zidirea sa în dragoste.” 

Ce om, ce adunare de oameni poate alege un lucrător aici şi un altul acolo şi să-i îmbine 
împreună? Bine a fost spus că această lucrare de conducere a cauzei lui Dumnezeu este cea mai 
delicată din întreg universul, pentru că are de-a face cu minţile. Cum putem îmbina suflete vii cu 
viaţa lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu poate face aceasta. Numai Hristos, Capul, poate face 
aceasta. El ne va folosi pentru a ne îmbina, croşetându-ne – nu legându-ne, ci croşetându-ne – 
împreună. Atunci când legi, firele sunt strânse de fiecare parte şi de-a lungul, pentru a putea susţine, 
dar când împleteşti, este un singur fir, fiecare ochi susţinându-le pe toate celelalte. Acesta este 
scopul lui Dumnezeu cu noi. Noi suntem împreunaţi –ţesuţi – şi uniţi prin ceea ce oferă fiecare 
îmbinare, astfel realizând creşterea trupului, bisericii, spre zidirea ei în dragoste, zidind-o de la Cap. 

Aceasta este organizarea. Aceasta este reorganizarea. Veniţi fraţilor, haideţi să fim organizaţi, 
haideţi să fim reorganizaţi! 

 
(Această predică a fost ţinută la Conferinţa Generală de către prezbiterul A.T. Jones, la 

2 Aprilie 1901, 7 p.m.) 
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