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Egoismul sau auto-centrismul este
rădăcina stricăciunii omului, fiecare vrea
să fie numărul unu. Dacă o persoană a
intrat în biserică și nu a fost născută din
nou, încă mai are acele tendințe egoiste.
Când persoanele egoiste vin în contact,
conflictul este inevitabil, dorințele și idealurile lor ducând la lipsa de armonie
și unitate. „Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în
Duhul va secera din Duhul viața veșnică” (Galateni 6.8).
2. Lipsa de discernământ cu
privire la modul de aplicare
a învățăturilor
În cazul acesta sunt foarte multe persoane care se bazează pe opinii personale și pe considerente de înțelepciune
umană și nicidecum pe ceea ce scrie
Iacov: „Înțelepciunea care vine de sus
este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă,
ușor de înduplecat, plină de îndurare
și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace”
(Iacov 3.17-18).
Omul firesc nu poate înțelege lucrurile duhovnicești de aceea se ajunge la
disconfort spiritual și lipsă de unitate.
3. Mândria
În biserici apar unele grupări separatiste a căror rădăcină este mândria.
Acestora, apostolul Pavel le spune: „Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri,
în icoană de vorbire, cu privire la mine
și la Apolo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste «ce este scris»:
și niciunul din voi să nu se fălească deloc
cu unul împotriva celuilalt” (1 Cor. 4.6).
Rezultatul mândriei este o atitudine
împotriva spiritului lui Hristos. Solomon
scrie în proverbe că „Prin mândrie se
ațâță numai certuri ...” (Prov. 13.10).
Mândria duce la complexul de superioritate. Doamne, ferește-ne de mândrie, cum se ruga și David: „Păzește, de
asemenea, pe robul Tău de mândrie,
ca să nu stăpânească ea peste mine!
Atunci voi fi fără prihană, nevinovat
de păcate mari” (Ps. 19.13).
4. Atitudini greșite față de
lucrarea Domnului și lucrători
- Să îți ațintești ochii la oameni și nu
la Hristos;
- Să te încrezi în oameni și nu în Dumnezeu; „Așa vorbește Domnul: blestemat

să fie omul care se încrede în om, care
se sprijinește pe un muritor și își abate
inima de la Domnul!” (Ieremia 17.5);
- Să confunzi lucrarea lui Dumnezeu
cu lucrarea oamenilor; „Nimeni să nu se
fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie
Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie
moartea, fie lucrurile de acum, fie cele
viitoare; toate sunt ale voastre” (1 Corinteni 3.21-22);
- Să compari un slujitor cu altul, ba
unii își permit chiar să facă clasamente.
- Predicatorii care folosesc fraze pompoase, dar în loc de predici au discursuri din care lipsește Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce dă valoare și putere predicii
este Cuvântul (Luca 1.37).
- Să nu înțelegi că rugăciunea întreține viața spirituală: „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5.17);
- Să desconsideri practica primilor
creștini: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni” (Fapte 2.42).
- Să nu înțelegi că Domnul Isus este
unicul Mântuitor și că în toată slujirea
noastră El trebuie să fie centrul atenției;
- Să îți pierzi sensibilitatea spirituală,
neglijând faptul că în viața creștină și
bisericească ai nevoie de Duhul Sfânt;
„Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul
lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”
(Romani 8.14).
Toate aspectele de mai sus dăunează
Bisericii în îndeplinirea însărcinării date
de Domnul Isus Hristos, o dezbină, o dezmembrează, iar Domnul este trist de
acestă stare.

SOLUȚII PENTRU A
REVENI LA UNITATEA
DORITĂ DE DOMNUL
ISUS HRISTOS ȘI
PROPOVĂDUITĂ DE
APOSTOLI
1. Viața de rugăciune - „Rugați-vă
neîncetat!” (1 Tes. 5.17).
2. Punerea unui accent deosebit în propovăduire pe Cuvânt:
„Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu
este lipsit de putere” (Luca 1.37).
3. Prezența membrilor la adunare și în mod deosebit la Cina Domnului să fie urmărită de aproape:
„Ei stăruiau în învățătura apostolilor,
în legătura frățească, în frângerea
pâinii și în rugăciuni” (Fapte 2.42).
4. Să se urmărească spiritul
unității în Biserică, pornind de la
vorbire, slujire, acțiune, avându-L tot-

deauna în centru pe Domnul Isus Hristos.
„Vă îndemn, fraților, pentru Numele
Domnului nostru Isus Hristos, să aveți
toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți, în chip
desăvârșit, într-un gând și o simțire”
(1Cor. 1.10). Sub deviza: „Noi predicăm
pe Hristos cel răstignit.”
5. Rugăciuni speciale (stăruințe)
pentru Botezul cu Duhul Sfânt. „Ci
voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea,
în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1.8).
Puterea dată de Duhul Sfânt conduce
la mărturie, dar mai înainte la trăire în
dragoste și unitate. „Roada Duhului,
dimpotrivă, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Gal. 5.22-23).
6. Lucrarea în Biserică trebuie
făcută întotdeauna în echipă. Pavel
le spunea corintenilor: „Eu am sădit,
Apolo a udat, iar Dumnezeu a făcut să
crească” (1 Cor. 3.6). „Căci noi toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu …”
(1 Corinteni 3.9).
Când în Biserică slujește unul singur,
există riscul ca el să se transforme într-un
dictator, iar unde este dictatură, unitate
spirituală nu poate fi.
7. Biserica este unită atunci
când fiecare membru îl privește
pe celălalt mai presus decât pe sine.
Atunci nu ne vom revendica meritele
noastre în comparație cu ale fraților noștri, iar unitatea este viabilă.
8. Chiar din perioada începutului,
Domnul Isus avertizează că au apărut
uzurpatorii spirituali când zice: „Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi
îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii
struguri din spini sau smochine din mărăcini?” (Matei 7.15-16); „Se vor scula
mulți proroci mincinoși și vor înșela pe
mulți. Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va
răci” (Matei 24.11-12); „Căci se vor scula
hristoși mincinoși și proroci mincinoși;
vor face semne mari și minuni, până
acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși” (Matei 24.24).
Și în Bisericile de astăzi diavolul încearcă să falsifice lucrarea lui Dumnezeu
și cei lesne încrezători, slabi în credință
și nespirituali cad victime.
Mai periculoși decât proorocii mincinoși sunt predicatorii și învățătorii min-

Având în minte problematica întrupării Sale, Mântuitorul a făcut o afirmație despre Sine pe care niciun om nu o
poate face: „Nimeni nu a urcat în cer,
afară de Cel ce a coborât din cer, adică
Fiul omului [Care este în cer]” (Ioan 3:13).
Contextul acestei declarații denotă că singurul care poate vorbi cu autoritate și
exactitate despre adevărurile cerești este
Fiul omului, a Cărui origine este cerească.
Niciun alt om nu a urcat vreodată la cer,
respectiv nu a pătruns în intimitatea lui
Dumnezeu în felul în care acest lucru
este adevărat pentru Hristos, pentru a
se califica astfel și să transmită apoi cu
exactitate adevărurile divine sau să vorbească cu autoritate despre lucrările și
tainele divine. Desigur, de-a lungul istoriei au mai fost și alții care au avut viziuni asupra realităților cerești sau chiar
au fost ridicați la cer (Enoh, Moise, Ilie,
Daniel, Ezechiel), însă Fiul Omului cunoaște realitățile cerești/dumnezeiești
ca Unul care este părtaș la ele, Unul care
a împărtășit gloria divină în prezența
lui Dumnezeu înainte de a fi lumea, conform cu limbajul pre-existenței din

Ioan 17:3-5, 24. Nu este exclus ca în semnificația acestor afirmații din Ioan 17
să fie cuprins într-un mod voalat și mesajul despre Fiul Omului, care, deși S-a
născut din om, a venit totuși din cer,
din sfera dumnezeirii. Privind realitatea din această perspectivă, nașterea
Fiului lui Dumnezeu din om a implicat
de fapt o coborâre din cer, ceea ce potrivit
lui Pavel, se poate înțelege ca o dezbrăcare
de Sine a Celui ce avea natura lui Dumnezeu, pentru a deveni asemenea oamenilor
(vezi Filipeni 2:6-11). Raționamentul trimite la doctrina întrupării, respectiv la
doctrina dublei origini a persoanei Isus
Hristos – umană și cerească sau divină.
Indiferent dacă vor fi considerate sau
nu ambele perspective ca parte a mesajului inițial, este clar că Isus Hristos a
fost deplin conștient de originea Sa cerească și de adevărul tainic al întrupării și nașterii Sale din fecioara Maria.
Considerând aceste câteva observații preluate din mărturia textelor sacre,
devine evident de ce, într-un mesaj atât
de scurt trimis de Dumnezeu oamenilor
prin îngeri, a fost accentuat un singur

efect în legătură cu nașterea Mântuitorului – bucuria, o mare bucurie.
Tot ceea ce a realizat Dumnezeu prin
întruparea Fiului Său, reprezintă imaginea dragostei absolute care L-a motivat pe Dumnezeu să acționeze uimitor
în scopul salvării oamenilor. Contemplând și meditând la dimensiunea
planului divin salvator ajungem copleșiți de măreția faptelor lui Dumnezeu
care este atât de hotărât să ne salveze
pentru Sine. Ne întrebăm împreună cu
Pavel, ce ar mai putea acum să ne despartă de dragostea Lui? Cu adevărat,
marea bucurie a celor care înțeleg realitatea de care le-a făcut parte Dumnezeu,
definește noua lor existență în Hristos,
împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Fie ca Sărbătoarea nașterii umane
a Fiului dumnezeiesc să inunde cu o
mare bucurie inimile tuturor credincioșilor Săi, bucurie izvorâtă dintr-o
înțelegere obiectivă a ceea ce Dumnezeu a realizat pentru noi în Persoana
și lucrarea Fiului Său, devenit om ca să
ne mântuiască!

Botez în apă oficiat în data de 10 octombrie a.c. la Biserica Penticostală „Elim” din Timișoara, sub coordonarea
pastorului Dumitru Moț, prin care 55 de persoane au încheiat legământ cu Domnul. Mesajul biblic la acest
eveniment a fost prezentat de pastorul Ioan Moldovan, președintele Comunității Regionale Penticostale Oradea.
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MĂRTURIE

Salvat de două ori

N

umele meu este Ionel
Florian. M-am născut în
1953 în localitatea Uivar,
judeţul Timiş. Sunt căsătorit cu Raveca
şi avem împreună 12 copii, şase băieţi
şi şase fete. Toţi au făcut legământ cu
Domnul.
Slujesc ca prezbiter în Biserica „Emanuel” din Vinga, judetul Arad, păstorită
de fratele Dănuţ Crişan.
În anul 2014, în luna iulie, am avut o
prorocie prin sora Mia Moş de la Pecica,
care mi-a spus că voi merge într-o călătorie foarte lungă şi în această călătorie va trebui să trec peste o punte foarte
îngustă, iar la capătul ei mă va aştepta
Domnul cu braţele deschise. Când am
avut lucrarea, nu eram programat să
merg în America.
La sfârşitul lunii august m-am hotărât împreună cu soţia să vizităm S.U.A.
timp de două luni. Am găsit bilete foarte
ieftine, dus-întors, pentru ultima săptămână din septembrie 2014 și am plecat în America, în statul Michigan. După
o săptămână de şedere în oraşul Grand
Rapids, pe 29 septembrie, la ora 12:00
trebuia să mă întâlnesc cu pastorul
Iosif Frânc din Detroit. Pe când mă pregăteam să merg la locul întâlnirii, mi
s-a făcut rău şi cumnatul meu a chemat
Salvarea. Nu mai ştiam de mine şi mă
sufocam, căci nu primeam aer suficient.
M-am întins pe duşumea, ca să nu cad.
În 7-10 minute a venit Salvarea şi mi s-a
făcut o cardiogramă. Paramedicul care
se ocupa de mine avea lipsă antebraţul
stâng, palma lui fiind ataşată direct de
cot, iar eu, chiar şi în situaţia în care mă
aflam, l-am judecat „Omul acesta a venit
să mă salveze pe mine?”
Când a văzut cât sunt de grav, a venit pe la spatele meu, m-a luat de subsuori şi m-a dus în Salvare. În câteva
minute am ajuns la spitalul particular
Metro Healt Hospital şi am fost dus la
urgenţă, unde am fost luat în primire de
doctori. Din momentul acela mi-am
pierdut cunoştinţa, aflând ulterior că
inima mea s-a oprit de trei ori. Doctorul
care s-a ocupat de mine, începuse să îşi
piardă speranţa şi încrederea că mă va
mai putea salva. Pe când lucra doctorul
la inima mea, a intrat pastorul Iosif
Frânc şi l-a întrebat: „Ce puteţi să-mi
spuneţi despre pacientul din faţa dvs.?”
Acesta a răspuns: „Este un pacient fără

speranţă.” Atunci pastorul
a pus mâinile pe capul meu
şi s-a rugat pentru mine.
A fost inspirat să se roage
şi pentru doctor punând o
mână pe umărul lui. S-a
rugat în limba engleză ca
Dumnezeu să-i dea înţelepciune şi putere să lucreze
la inima mea. După a treia
resuscitare, inima mea a început să bată, totuşi eu am
rămas cinci zile şi cinci nopţi
în comă. În ziua a cincea,
după-amiaza, când m-am
trezit, am văzut-o pe soţia
mea lângă mine, cu ochii
înlăcrimaţi. Eram intubat,
legat de mâini şi de picioare.
I-am şoptit soţiei mele, cu
eforturi mari: „Scuză-mă,
te rog, am dormit puţin”.
Ea mi-a răspuns: „Am să-ţi
spun eu ce s-a întâmplat,
cele mai grele zile din viaţa mea au fost
aici, în America”. Am fost mutat într-un
salon privat, unde mi s-au oferit toate
condiţiile. Cam la o oră după aceasta,
a intrat în salon un bărbat îmbrăcat în
alb, a cerut tableta prin care conversam
prin traducere din limba engleză în
limba română şi mi-a scris următoarele:
„Eu sunt doctorul Larry Diaz (în medalion), te-am preluat la urgenţă, tu ai fost
pentru mine un pacient fără speranţă.
A venit un domn care s-a rugat pentru
tine în limba voastră, apoi a pus mâna
pe umărul meu şi s-a rugat şi pentru
mine în limba engleză. După rugăciune
am simţit că am o altă dăruire să lucrez
la inima ta. Pe când te operam, am văzut că peste mâinile mele s-au aşezat
două mâini albe şi atunci am înţeles că
Dumnezeu îţi dă viaţă. Consideră că eu,
ca şi doctor am făcut tot ce s-a putut
pentru tine, dar viaţa ţi-a dat-o Dumnezeu.”
În următoarele trei zile de spitalizare am fost sfătuit să accept o implantare de defribrilator. Am acceptat şi în
ziua a zecea am fost dus ca să mă pregătească pentru operaţie. Pregătirea a durat
două ore. Fiecare doctor se prezenta cine
este şi ce va face pentru mine şi îmi cereau acordul pentru aceasta. A venit un
translator oficial al spitalului şi am avut
o convorbire înregistrată. M-a întrebat

dacă sunt informat despre ce urmează
să se întâmple, şi că s-ar putea să îmi
pierd vederea sau să nu mai pot vorbi
sau chiar ca operaţia să nu reuşească.
Am spus da, am fost informat. M-a pus
să semnez o hârtie în care mi-am dat
acordul. După ce am semnat, m-a întrebat dacă am o dorinţă, căci ei sunt
gata să mi-o îndeplinescă. Am răspuns
că nu am nicio dorinţă şi m-au întrebat
dacă doresc să-mi sărut soţia care era
lângă mine. Ea a spus: „Nu-l sărut acum
deoarece ştiu că vine înapoi”.
Am fost dus la sala de operaţie, unde
doctorul Matthew Sevensma (în fotografie, alături de mine) m-a operat două
ore şi jumătate. M-am trezit în salonul
de unde m-au luat. Acolo am fost pansat,
am primit de mâncare şi m-am odihnit.
Mâna stângă era legată şi nu aveam
voie să o mişc. A doua zi mi-au desfăcut
pansamentul şi m-au trimis la baie ca
să-mi spăl rana de la operaţie. M-am
uitat în oglindă şi nu-mi venea să cred,
nu aveam nicio cusătură, iar rana era
închisă. M-am îmbrăcat şi m-au externat. După-amiază am ajuns la locuinţa
cumnatului meu. Mergeam greu, fiindcă
eram slăbit. Seara mi-a fost frică să
adorm, temându-mă că nu mă voi mai
trezi. Era ora 12 noaptea şi i-am spus
soţiei mele: „Spune trei versete, eu deschid Biblia şi dacă este un cuvânt de
încurajare, mă voi culca în pace”. S-a

deschis Biblia la pagina 629 şi am citit
versetele 7 la 9 din Psalmul 122 şi, pe
aceeaşi pagină, versetele 7 şi 8 din Psalmul 124. Aceste versete m-au încurajat
şi am dormit liniştit şi în noaptea aceea
şi tot timpul şederii mele în America,
asta însemnând încă şase săptămâni.
Am scris o scrisoare de mulţumire
către Metro Healt Hospital şi doctorii
care s-au ocupat de mine, în care mi-am
exprimat mulţumirea şi faţă de Dumnezeu și felul minunat în care a lucrat.
Cumnatul meu era îngrijorat cu
privire la plata spitalizării şi operaţiei.
Zicea că va trebui să vândă o casă ca să
plătească datoriile către spital.
A doua zi a sosit poştaşul cu un plic
care conţinea 12 pagini din partea spitalului, iar pe una dintre ele erau trecute
cheltuielile: Salvare, medicamente, operaţii, aparate, 11 zile de spitalizare –
total de plată: 276.000 de USD!
De asemenea, se menţiona că două
companii au achitat totul, respectiv una
dintre ele a achitat 166.000 USD şi cealaltă 110.000 USD. În dreptul turistului
Florian Ionel din România era trecut
rest de plată: 0,00 USD! Slăvit să fie
Domnul!
Numai Dumnezeu a lucrat la inima
acelor oameni ca să plătească acele sume
imense şi vreau să menţionez că nici
acum nu cunosc cine sunt oamenii din

spatele acestei binefaceri. Toată slava
şi gloria este a lui Dumnezeu!
După o săptămână de la externare,
pastorul Iosif Frânc m-a dus la rugăciune
la Biserica „Aleluia” din Detroit, păstorită
de fratele Gabriel Fazecaş. Acolo erau
adunate la rugăciune aproximativ 100
de persoane. La câteva rânduri din faţa
mea a ieşit un bărbat, care, având o lucrare profetică, a venit la mine şi mi-a
spus: „De ce te îngrijorezi de viaţa ta?
Te gândeşti cum vei ajunge acasă? Vei
călători în pace, te vei bucura de familie
şi de biserica unde slujeşti pentru că Eu,
Domnul, ţi-am făcut promisiuni pe care
vreau să le împlinesc, pentru că mai am
de lucru cu tine. Bucură-te de viaţă!”
În biserica aceea nu mă cunoştea
nimeni şi nu ştiau de situaţia mea!
Vreau să menţionez că în prima
noapte când am fost în comă, la spital,
fratele Nuţaş Paul de la Timişoara, la
ora 03:00 noaptea a avut un vis. În acel
vis cineva i-a spus: „Florian moare, trebuie să se roage pentru el fraţii, dar şi
un frate pe nume Dănuţ Crişan”. Necunoscând nici un frate cu numele acesta,
dimineaţa a relatat visul tatălui său,
Sandu Nuţaş, care a sunat la Comunitatea Regională Penticostală Arad şi a
vorbit cu pastorul Nelu Filip, preşedintele Comunităţii, pe care l-a întrebat
dacă cunoaşte pe cineva cu numele

Dănuț Crişan. Ca printr-o minune, fratele Crişan Dănuţ – nimeni altul decât
pastorul Bisericii „Emanuel” din Vinga,
unde slujesc şi eu – se afla tocmai în
biroul fratelui Nelu şi fratele Sandu i-a
relatat la telefon visul.
Vreau să mulţumesc în primul rând
lui Dumnezeu, care a făcut aceste două
mari minuni în viaţa mea (salvarea de la
moarte şi plata miraculoasă a facturilor!).
De asemenea, vreau să mulţumesc slujitorilor din comunitatea Arad, celor din
comunitatea românilor din America şi
credincioşilor din bisericile unde cazul
meu a fost anunţat şi care s-au rugat
pentru mine.
Am mărturisit aceste minuni cu
bucurie şi smerenie, ca dovadă că Dumnezeu lucrează şi astăzi şi că ceea ce
scrie David în Psalmul 65 este adevărat:
„Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi
oamenii vor veni la Tine. […] În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea
tuturor marginilor îndepărtate ale
pământului şi mării!” (Psalmul 65.2, 5).
Să fie onorat şi glorificat numele
lui Dumnezeu!

Brățara purtată pe perioada internării în Metro Healt Hospital.

„Cine va crede şi
se va boteza va fi
mântuit; dar cine
nu va crede va fi
osândit.”
(Marcu 16.16)

Botez noutestamental în Biserica Penticostală din Dobric,
județul Bistrița-Năsăud, oficiat în data de 3 iulie a.c. de
pastorul Cornel Hiticaș și de prezbiterul Beniamin Magda.
Mesajul Evangheliei a fost proclamat de pastorul Virgil Neagu
din Dumbrăveni, Suceava (foto sus).
În data de 23 octombrie a.c., în Biserica Penticostală
„Betel” din Buda-Zvoriștea, județul Suceava, 5 candidați
au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului oficiat
de pastorul Constantin Grig și de diaconul Ionel Cristea.
Au vorbit din Cuvântul Domnului frații Ilie Țăpârdău și
Ursaciuc Gheorghe, conducătorul bisericii (foto dreapta).
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