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Recuperarea unității apostolice
„... să fiți uniți, în chip desăvârșit...” (1 Corinteni 1.10)
n lumea actuală, cuvântul de ordine
este „prezentul”. De câte ori ne raportăm la anumite situații, nici trecutul,
nici viitorul nu pot lua locul prezentului.
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care
S-a descoperit pe Sine omului în trecut, în
prezent și se va descoperi și în viitor. Din trecut învățăm, în prezent ne consolidăm relația
cu Dumnezeu și, cu gândul și încrederea în
viitor, ne bucurăm de făgăduințele Domnului
nostru Isus Hristos.
Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, El însuși fiind o Ființă personală și relațională. După căderea în păcat, oamenii au
pierdut mult din înțelegerea adevăratului
caracter al lui Dumnezeu și a relației cu El.
Odată cu venirea Domnului Isus Hristos în
lume, relația omenirii cu Dumnezeu se restabilește, iar modul de raportare la Divinitate capătă noi dimensiuni. În urma Jertfei
de la Golgota, omul ajunge mântuit (izbăvit
de o stare de fapt) în Numele și prin jertfa
Domnului Isus Hristos.
Tema prezenței lui Dumnezeu este crucială, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul
Testament. În Vechiul Testament, prezența
lui Dumnezeu este experimentată în Tabernacol (locul întâlnirii cu Dumnezeu în Cort)
și în Templu, în timp ce în Noul Testament
Îl găsim pe Hristosul întrupat, în care se
atinge apogeul prezenței divine pe pământ,
iar odată cu revărsarea Duhului Sfânt, în ziua
Cincizecimii creștinul devine Templu al Duhului Sfânt: „Nu știți că voi sunteți Templul
lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?” (1 Cor. 3.16). În starea acesta
se poate experimenta prezența, lucrarea și
ascensiunea spirituală deosebită, asemănătoare aceleia din vremea apostolilor.
Duhul Sfânt, odată revărsat în om realizează pe deplin acea stare despre care vorbea
Pavel: „Căci dragostea lui Hristos ne strânge...”
(2 Cor. 5.14). Credem că strângerea despre
care vorbește apostolul se referă la unitatea
creștinilor și la apropierea lor de Dumnezeu
și a unuia de celălalt, rezultatele fiind că: „Prin
mâinile apostolilor se făceau multe semne
și minuni în norod. Toți stăteau împreună
în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce
credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea
tot mai mult; până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și
pe așternuturi, pentru ca, atunci când va
trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste
vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, aler-
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„Mă rog ca toți să fie
una, cum Tu, Tată, ești
în Mine, și Eu în Tine;
ca și ei să fie una în Noi,
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”

(Ioan 17.21)

ga la Ierusalim, din cetățile vecine, și aducea
pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri
necurate: și toți se vindecau.” (Fapte 5.12-16).
Nu ne surprinde faptul că toate lucrările
de mai sus erau determinate de unitatea
apostolilor - „Toți stăteau împreună în același loc...”, o caracteristică foarte importantă
a creștinismului, începând cu perioada apostolică și până astăzi. John Piper definea unitatea spirituală ca fiind: iubire, sacrificiu, acceptarea autorității, a viziunii și a planului
comun în Biserică. În mod laic, unitatea mai
poate fi definită ca fiind: omogenitate, coeziune, solidaritate, tot unitar indivizibil.
Mântuitorul Isus Hristos nu Și-a asumat
niciodată de Unul singur succesul, ci întotdeauna invoca unitatea cu Tatăl: „Eu și Tatăl
Meu una suntem” (Ioan 10.30); „Eu nu pot
face nimic de la Mine însumi...” (Ioan 5.30);
„...Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu
poate face nimic de la Sine; El nu face decât
ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl
face și Fiul întocmai...” (Ioan 5.19); „Isus i-a
zis: «De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai
cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a
văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: «Arată-ne
pe Tatăl»? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, și
Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le
spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care
locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale
Lui” (Ioan 14.9-10). La stabilirea formulei
pentru botez, Mântuitorul scoate din nou în
evidență unitatea cu Tatăl și cu Duhul Sfânt:
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28.19).
Înainte de patimile, moartea și învierea
Sa, convins fiind că I-a sosit ceasul, Fiul Lui
Dumnezeu rostește o rugăciune deosebită
pentru ucenicii Săi, în care cere Tatălui, de
două ori, unitate pentru aceștia: „Eu nu mai
sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la
Tine. Sfinte Tată, păzește în Numele Tău, pe
aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie
una, cum suntem și Noi” [...] „Mă rog ca toți
să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu
în Tine; ca și ei să fie una în Noi, pentru ca
lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17.
11,21).
Mai mult ca oriunde în altă parte, unitatea trebuie să se vadă în Biserică. Totalitatea
credincioșilor născuți din nou și mântuiți prin
Jertfa Domnului Isus Hristos formează Biserica (gr. Ekklesia), poporul lui Dumnezeu.
Biserica primară creștea și se înmulțea
cu ajutorul Duhului Sfânt, dar în fața lumii,
în cadrul caracteristicilor vieții creștine, ea

crare și că n-a făcut ceea ce trebuia să
facă. Când acest om a strigat: „Ah! domnul meu!”, bănuiesc că toți colegii lui
s-au oprit din lucru ca să vadă ce se întâmplă. Adevărata pocăință e văzută de
cei din jur. Când s-a rugat, a lăsat să
vadă toți ce greșeală a făcut, nu i-a fost
rușine să facă lucrul acesta. Așa este
pocăința, o recunoaștere a vinei pe care
o avem înaintea lui Dumnezeu.
Ca să putem recupera valorile pierdute, haideți să înțelegem că trebuie să
ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune de pocăință, să cerem ajutor și să
zicem: „Doamne, ajută-ne să putem
recupera ceea ce am pierdut”. Dacă
venim la Domnul cu o rugăciune de pocăință, Domnul este gata să ne ierte nepăsarea de altădată – care a dus la pierderea valorilor –, este gata să ne primească și să ne redea ceea ce am pierdut.
De asemenea, este o rugăciune a
dependenței – atunci când se roagă, el
arată că depinde de unul singur, care
poate să îi rezolve problema. Numai așa
vom putea recupera ce am pierdut, când
vom arăta dependență totală de Dumnezeu. Când ești dependent de Domnul,
Îl onorezi pe Dumnezeu. Pentru recuperarea valorilor pe care le-am pierdut
nu pot să mă uit nici în stânga, nici în
dreapta, nici la mine însumi, ci mă uit
la El, pentru că depind de El!
Dar nu numai atât, o rugăciune a
pocăinței, o rugăciune a dependenței
este și o rugăciune a credinței. A zis:
„Ah! domnul meu era împrumutată!”
și apoi a stat să vadă ce va zice Elisei,
adică s-a încrezut pe deplin în Elisei.
Elisei avea soluția și după ce a aflat unde
a căzut fierul, a tăiat o bucată de lemn,
a aruncat-o în locul acela, și fierul de
la secure a plutit pe apă! Văd credință
în omul acesta care a zis: „Ah! domnul
meu”. Chiar dacă i s-a părut ciudat ca
omul lui Dumnezeu să arunce un lemn
în apă, el a crezut că Dumnezeu, prin
omul Său, are o soluție pentru el. Așa
trebuie să ne fie rugăciunea, dacă vrem
să recuperăm ceea ce am pierdut. Să ne
ducem înaintea Domnului cu rugăciunea pocăinței, dependenței și credinței.

REVENIREA
După ce tăietorul de lemne s-a rugat
și a zis: „Ah! domnul meu”, omul lui
Dumnezeu a întrebat: „Unde a căzut?”
Parcă îl văd pe acest tăietor de lemne,
fiu de proroc, că trebuie să se întoarcă
înapoi, acolo unde a pierdut fierul, unde
a făcut greșeala. Trebuia să revină.

Dacă vrem să recuperăm valorile pierdute, voia lui Dumnezeu este să ne întoarcem acolo unde le-am pierdut.
În Apocalipsa 2.5, Cuvântul spune:
„Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut;
pocăiește-te și întoarce-te la faptele
tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți
voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu
te pocăiești.” Asta vrea Dumnezeu de
la noi, să ne întoarcem înapoi. Oare de
ce face Dumnezeu asta cu noi? Pentru
că întotdeauna asta ne dă ocazia unei
analize serioase. Ne dă ocazia să ne analizăm starea și greșelile ca să nu le mai
facem niciodată. Dumnezeu vrea să ne
întoarcem la locul unde am pierdut ceea
ce era scump. De ce? Ca să ne vedem
greșelile, să luăm angajamente noi și
să zicem: „Doamne, de acum vom învăța
să prețuim altfel valorile Tale.”
Dar nu numai că a trebuit să revină
la locul pierderii, a revenit și la circumstanțele pierderii, pentru că întorcându-se la locul acela, trebuia să-și aducă
aminte cum a dat el cu securea, ce s-a
întâmplat. Dumnezeu vrea să revenim
la circumstanțele pierderii. De ce? Ca să
vedem ce am făcut rău, ce nu ar fi trebuit să mai facem, care sunt situațiile
care au condus la pierderea valorilor
spirituale. Toate acestea ca să învățăm
că trebuie să evităm situațiile compromițătoare care ne fac pagubă.
Revenire la locul pierderii, la circumstanțele pierderii și apoi revenire
la soluția salvatoare. Soluțiile lui Dumnezeu sunt uneori ciudate. Erau amare
apele de la Mara și Moise, omul lui Dumnezeu a aruncat un lemn în apă și apele
s-au făcut dulci. Și în cazul nostru, Elisei aruncă un lemn în locul unde a fost
pierdut fierul de la secure. Adică lemn
în schimbul valorii pierdute. În schimbul neprihănirii pe care oamenii au pierdut-o în Eden a fost nevoie tot de un
lemn: cel al crucii. Ca să recuperăm valorile pierdute, trebuie să ne întoarcem
la crucea lui Hristos, pentru că acolo s-a
plătit prețul pentru pierderile noastre.
Ca să recapete fierul valoros care era pe
fundul Iordanului, au dat ce au avut.
Vrem să recuperăm ceea ce e valoros?
Soluția lui Dumnezeu este să dăm ce
avem. Elisei avea în jurul lui lemne, a
tăiat un lemn și l-a aruncat în apă. Și
Dumnezeu a dat înapoi fierul. Dacă ai
putere și energie în tine, dă-le pentru
Domnul și El va onora alegerea ta. Ai
sănătate, pune-o la dispoziția Domnului
și El îți va răsplăti!
Să recapitulăm, deci: recunoaștere,
rugăciune, revenire.

REPARAȚIA
Reparația este atât de necesară în
această situație. Uitați-vă cum începe
reparația. Omul lui Dumnezeu a zis:
„Unde a căzut?” și fiul prorocului i-a
arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în acel loc și
fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi
a zis: „Ridică-l!”. Reparația începe cu
ascultare. Dacă asculți în totul de Domnul, El îți va da înapoi ceea ce ai pierdut.
„Ridică-l!”, ia zis Elisei și tăietorul
de lemne l-a ascultat îndată. Reparația
începe cu ascultare și continuă cu aplecare, cu smerenie. Nu poți recupera valorile pe care le-ai pierdut decât într-o
atitudine de ascultare și smerenie. Poate
că tocmai de aceea ai pierdut, că nu ai
fost smerit, că nu ai ascultat. Deci, reparația începe cu ascultare, continuă cu
aplecare, smerenie, dar uitându-mă cu
atenție în acest text, reparația mai înseamnă un efort conjugat. Tăietorul de
lemne, fiul unui proroc nu a putut singur să recupereze. A fost nevoie de ajutorul lui Elisei și de implicarea lui, a

celui ce a greșit, care a trebuit să ridice
fierul din apă și s-ar putea să mai fi fost
nevoie și de alte persoane.
Reparația înseamnă efort conjugat,
adică trebuie să ne dăm mâna cu Domnul și unii cu alții și atunci vom putea
vedea reparată pierderea cea mare de
care am avut parte.
Apoi, reparația obligă la punerea
fierului în coadă. Mi-l imaginez pe acel
tânăr cum a luat fierul, și primul lucru
pe care l-a făcut, a fost să-l pună la loc pe
coadă. O reparație adevărată înseamnă
să fixezi fierul înapoi pe coadă, dar lemnul cozii trebuie udat. Să ne ajute Domnul să ne rugăm în așa fel, încât să ascultăm, să ne smerim și să lăsăm lacri(continuare în pag. 16)
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meargă la Elisei, singurul care putea să-l
ajute să-și recupereze fierul de la secure.
Frați păstori, cine este Acela Unul singur
care ne poate da înapoi valorile pe care
le-am pierdut? Domnul este singurul care
ne poate ajuta să căpătăm înapoi valorile pierdute, de aceea dacă am pierdut
valorile pe care Dumnezeu ni le-a dat
altădată, mai întâi trebuie să recunoaștem că le-am pierdut și, în al doilea rând,
trebuie să ne întoarcem spre El, spre
Domnul, singurul care ni le poate da
înapoi.

Dacă am pierdut valorile pe
care Dumnezeu ni le-a dat
altădată, întâi trebuie să
recunoaștem că le-am
pierdut și, în al doilea
rând, trebuie să ne întoarcem spre El, spre
Domnul, singurul care ni
le poate da înapoi.
Să nu ne întoarcem spre colegi, nici
spre strategii, practici, programe care ar
putea să ne dea înapoi ce am pierdut…
Soluția este să ne întoarcem spre acel
Unul singur care ne poate da înapoi ceea
ce am pierdut, să ne întoarcem spre Domnul. Când ne vom întoarce spre programe și strategii, nu vom face altceva decât
să prelungim agonia pierderii și a lipsurilor. Voia lui Dumnezeu este să căpătăm
înapoi ceea ce am pierdut, de aceea trebuie să începem cu recunoașterea. Întâi

să recunoaștem ce am pierdut, apoi să
Îl recunoaștem pe Acela Unul singur care
ne poate da înapoi ceea ce am pierdut și
ne poate ajuta să recuperăm ce am pierdut și apoi trebuie să recunoaștem vina
noastră în această pierdere. Trebuie să
înțelegem că dacă există valori pe care
le-am pierdut există și o vină a noastră,
personală, în pierderea acestor valori.
Avem o vină personală. Trebuie să stăm
înaintea lui Dumnezeu și să spunem:
„Doamne, ne pocăim” – pentru că așa
declară Dumnezeu: „…dacă poporul Meu,
peste care este chemat Numele Meu se
va smeri, se va ruga și va căuta fața
Mea, și se va abate de la căile lui rele
– îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara” (2 Cron. 7.14).
Așadar, trebuie să ne recunoaștem
vina pe care o avem în această pierdere.
Dar nu-i ușor să recunoști că nu
mai ai ceea ce ai avut altădată.
Nu-i ușor să spui: „Cândva Domnul m-a
folosit în felul acesta, dar acum El nu mă
mai poate folosi.” Trebuie să fii smerit
pentru asta. Nu este ușor să recunoști că
nu ai fost destul de preocupat pentru
lucrarea lui Dumnezeu și de aceea s-a
pierdut marea valoare pe care ți-a dat-o
Dumnezeu. Nu e deloc ușor să recunoști
că nu mai poți face nimic ca să recuperezi ceea ce ai pierdut și că te bizuiești
întru totul pe Domnul.
Frați slujitori, Domnul știe ce am
pierdut fiecare dintre noi, El știe ce au
pierdut bisericile în care slujim noi toți.
Dar așteaptă să vadă onestitatea noastră,
mărturisirea noastră cu care să venim
înaintea Lui și să Îi zicem: „Doamne, noi
suntem vinovați”. Numai așa vom ajunge

să recuperăm ceea ce s-a pierdut. Întâi,
prin recunoaștere. Doamne, ajută-ne
să recunoaștem că am pierdut, că
avem o vină în aceasta și că numai
Tu ne poți ajuta în această situație!

RUGĂCIUNEA
Când și-a pierdut fierul de la secure,
în modul cel mai simplu, cel vinovat a zis:
„Ah! domnul meu, era împrumutată!”
– o rugăciune simplă și directă. Nu ne
putem aștepta să recuperăm valorile
pierdute ale bisericii dacă nu înțelegem
că trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu cu rugăciune.
Marile treziri spirituale au avut la
temelie rugăciunea, marii oameni pe care
i-a folosit Dumnezeu, au fost oameni care
au stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și s-au rugat nespus de mult.
Rugăciunea însăși este o valoare pe
care mă tem că am pierdut-o pe drum,
dar ca să putem recupera orice valoare
pe care am pierdut-o, trebuie să facem
apel la rugăciune. Deci, rugăciunea
este a doua cheie importantă pentru recuperarea valorilor pierdute.
Mă uit la rugăciunea simplă și directă pe care o face acest fiu de proroc
și văd în ea o rugăciune a pocăinței. Nu
poți recupera ceea ce ai pierdut dacă nu
te apropii de Dumnezeu cu o rugăciune
a pocăinței.
Când se apropie el zice: „Ah! domnul meu, era împrumutată!”. Prin asta
își asumă vina și cere ajutor. Este o rugăciune care denotă smerenie, recunoaștere
a faptului că nu s-a pregătit pentru lu-

punea accent pe unitate așa cum sfinții
apostoli au propovăduit și au trăit: „Ei
stăruiau în învățătura apostolilor, în
legătura frățească, în frângerea pâinii
și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică,
și prin apostoli se făceau multe minuni
și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își
vindeau ogoarele și averile, și banii îi
împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la
Templu în fiecare zi, frângeau pâinea
acasă și luau hrana cu bucurie și curăție
de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau
plăcuți înaintea întregului norod. Și
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți” (Fapte
2.42-47).
Diavolul a luptat împotriva Bisericii
de la început, dar nu a avut reușită pentru că Domnul Isus Hristos a zis: „...voi
zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței
morților nu o vor birui” (Matei 16.18).
În spiritul învățăturii Mântuitorului,
apostolii îi îndeamnau pe creștini la o
viață cât mai sfântă, iar rezultatele erau
pe măsură. Unitatea, dragostea și spiritul de sacrificiu al Bisericii erau uimitoare și de dorit. Apostolul Pavel scrie
fraților din Filipi o epistolă, îndemnându-i la unitate în fapte bune: „...faceți-mi
bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând” (Filipeni 2.2).
În ciuda tuturor prigonirilor, unele
mai draconice ca altele, Biserica creștea
numeric, creștea spiritual, rămânea tare
și era unită, așa cum Se ruga Mântuitorul să fie.
Cele trei metafore folosite de Domnul
Isus Hristos pentru urmașii Săi și evidențiate de evanghelistul Matei (Sarea
pământului – „Voi sunteți sarea pământului...” (Matei 5.13); Lumina lumii – „Voi
sunteți lumina lumii...” (Matei 5.14); O
cetate așezată pe vârf de munte – „...O
cetate așezată pe un munte...” (Matei 5.14)
i-a determinat chiar și pe dușmanii Bisericii să recunoască impactul deosebit
al celor care Îl urmau pe Hristos, prin
unitate, în viața societății necreștine.
Aristide, filozof atenian care a trăit
în sec. II, scria despre trăsăturile creștinilor, remarcând faptul că sunt uniți
și se deosebesc de restul populației. El
scria: „Creștinii sunt modele de fidelitate, veracitate, mulțumire, respect pentru
părinți, dragoste de oameni, castitate,
răbdare în fața persecuțiilor și bunătate
cu străinii. Se îngrijesc de văduve și de
orfani, chiar și pe sclavi îi tratează cu o
nemaipomenită bunătate. Dacă unul sau
altul dintre ei are robi, îi conving cu dragoste să devină creștini, iar când fac acest

lucru îi numesc frați, fără să facă vreo
deosebire. Tot astfel, în unitate sunt gata
să slujească săracilor, adesea sacrificându-se pe ei înșiși. Dacă se află printre ei
sărac sau nevoiaș, iar ei nu au mâncare
în plus, postesc două sau trei zile, dând
celui în nevoie mâncarea lor.”
Fiecare membru din Biserică este responsabil de a veghea asupra unitații bisericii din care face parte.
Când ne referim la cuvântul „unitate”
avem în vedere două dimensiuni:
1. Unitatea spirituală: „faceți-mi
bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând” (Filipeni 2.2)
într-un cuvânt o CĂLĂUZIRE „Căci
toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu!”
(Romani 8.14)
2. Unitatea administrativă: o
învățătură, o locație, o administrație, o
organizație - adică o RÂNDUIALĂ:
„Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu
al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate
bisericile sfinților”. [...] „Dar toate să
se facă în chip cuviincios și cu rânduială” (1 Corinteni 14.33;40).
În unitatea dorită de Dumnezeu în
Biserică, simțurile tuturor devin unanime și identice cu ale Domnului Isus
Hristos și se reflectă în toate segmentele vieții (gânduri, vorbă, fapte) „Dar
acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați
prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea
noastră care din doi a făcut unul și a
surpat zidul de la mijloc care-i despărțea...” (Efes. 2.13-14).
În această perioadă postmodernistă,
foarte mulți slujitori și lideri ai bisericilor sunt mulțumiți că se pot bucura în
biserici de o unitate administrativă. Membrii vin toți în aceeași locație, contribuie
la susținerea lucrării prin aport financiar, dar s-ar putea ca, în bisericile mai
mari, mai ales, membrii să nu se cunoască unii pe alții, să nu agreeze același tip
de predică, să nu agreeze același mod de
închinare (rugăciune, cântare), unde
sunt mai mulți slujitori, fiecare membru
să aibă simpatia lui; unii membri să participe numai la anumite servicii divine
etc.
Se prea poate ca în cadrul unității
administrative și înțelegerea mântuirii
să fie diferită, fiecare membru încercând
să aibă interpretarea lui și, astfel, se ajunge atât la o răceală spirituală, dar și
la rătăcire. Domnul Isus Hristos ne spune: „...Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu” (Matei 22.29).
Datorită situației existente, era ne-

voie ca apostolii să călătorească prin biserici sau să scrie epistole, încercând să
îi aducă pe creștini la un numitor comun
și bisericile să ajungă la o uniformitate
în învățătură. Epistolele pauline sunt
pline de astfel de învățături.
Din cauza lipsei de unitate spirituală,
apostolul Pavel i-a criticat pe frații din
Corint, scriindu-le: „Căci, fraților, am aflat
despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt
certuri. Vreau să spun că fiecare din voi
zice: «Eu sunt al lui Pavel!» – «Și eu, al
lui Apolo!» – «Și eu, al lui Chifa!» – «Și
eu, al lui Hristos!» – Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi?
Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați?” (1 Corinteni 1.11-13).
Pentru că înțelegerea Scripturilor
și a învățăturilor apostolilor lăsau de
dorit, apostolul Pavel este nevoit să facă
ordine în biserica din Corint, cu privire
la exercitarea darurilor spirituale, în 1
Corinteni cap. 14. Membrii bisericii din
Corint se credeau mai inspirați unii decât
alții și se priveau cu superioritate unii
pe alții, lăsând la o parte dragostea și
spiritul de unitate. În 1 Corinteni 13,
apostolul Pavel subliniază adevărurile
necesare pentru a pune ordine în biserica din Corint în așa fel ca Dumnezeu să
fie glorificat, iar Biserica să fie zidită.
Învățăturile contradictorii dintr-o biserică îi distrug unitatea, dinamica și
viața spirituală. Din dorința de a fi deosebiți, unii așa ziși învățători au încercat să învețe pe credincioși lucruri pe
care apostolii nu le-au propovăduit și
care știrbeau unitatea în biserică.
În epistola către Coloseni, Pavel atrage din nou atenția asupra unora, care,
de data aceasta au căzut într-o altă extremă, părăsind unitatea și învățătura
apostolilor, încearcând să își impună învățătura lor, pretinzând că pentru mântuire este necesară și supunerea la unele
porunci omenești.
Pavel zice: „Dacă ați murit împreună
cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi
încă în lume, vă supuneți la porunci ca
acestea: «Nu lua, nu gusta, nu atinge
cutare lucru!»? Toate aceste lucruri, care
pier odată cu întrebuințarea lor și sunt
întemeiate pe porunci și învățături omenești, au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu
sunt de niciun preț împotriva gâdilării
firii pământești” (Coloseni 2.20-23).
Lista separărilor și a opiniilor diferite dintre membri, chiar dacă erau în
(continuare în pag. 18)
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Recuperarea unității apostolice
(urmare din pag. 15)

același loc, ar putea continua. Unitatea
reală, spirituală, apostolică și de dorit
pentru toate bisericile creștine a fost,
este și rămâne cea stabilită de Pavel,
cuprinzând „o simțire, o dragoste, un
suflet și un gând” (Filipeni 2.2), principii care duc la unitatea spirituală.
Majoritatea celor care formau Biserica primară puneau un accent deosebit
pe învățătura apostolilor, pentru că aceștia au primit Evanghelia prin descoperire
dumnezeiască, după cum mărturisește
Pavel: „Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de
obârșie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om,
ci prin descoperirea lui Isus Hristos”
(Galateni 1.11-12). Cu toate acestea, biserici ca cea din Corint aveau să creeze
multe frământări apostolilor pentru că
deviau de la învățătura primită și în sânul
lor se știrbea unitatea.

PRINCIPIILE UNITĂȚII
SPIRITUALE (Filipeni 2.2)
A. O SIMȚIRE
Apostolul Pavel, preocupat de viața
spirituală destul de contrariată a bisericii din Corint le scrie: „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” (1 Cor. 1.10).
Ca mădulare în trupul lui Hristos,
credincioșii trebuiau să simtă unii cu
alții în toate împrejurările. Apologetul
Tațian, autorul Diatessaronului (cel
mai proeminent material armonizat din
Evanghelii. Apologetul Tațian a căutat
să combine materialul textual găsit în
cele patru Evanghelii într-o singură
narațiune coerentă a vieții, morții și
învierii Domnului Isus ) ) vorbește în
paginile 120-180 despre deschiderea
și simțurile Bisericii în relațiile cu cei
care intrau în rândurile ei, scriind: „Biserica părea dispusă să primească pe
oricine, fără să facă deosebiri după rang,
ținută exterioară, sau bogăție și educație, nici după vârstă sau sex. Creștinii
păstrau legături strânse cu familia, cu
prietenii, cu vecinii, cu colegii de muncă,
ceea ce lărgea mult plaja pentru potențialii noi convertiți, care considerau
atractivă noua și micuța mișcare.

Prietenia era mult depășită de simțul
lor de unitate și de apartenență la același Dumnezeu și la același organism
numit Biserică.”
Atenagora Atenianul, scriitor și filosof creștin, care a trăit și el în sec.al
II-lea, susținea că așteptarea Judecății
de apoi, îi făcea pe creștini responsabili
de simțurile și conduita lor zilnică. O
viață transformată de Cuvânt și de Duhul Sfânt se caracterizează prin simțiri
cumpătate.
Simțirea este o stare de trăire afectivă, o stare în care omul este pe deplin
conștient de ceea ce se petrece în jurul
lui, fiind stăpân pe simțurile și facultățile lui intelectuale.
Cumpătarea în simțire se reflectă
în toate segmentele vieții, inclusiv la
modul de relaționare cu ceilalți membri
din Biserică. În Epistola către romani
ni se spune că: „Prin harul care mi-a
fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi
să nu aibă despre sine o părere mai
înaltă decât se cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu
măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12.3).
A avea o simțire înseamnă a decide
împreună, a ne învoi asupra aceluiași
„crez”. De aici înțelegem că, pentru menținerea unității în biserici, în adevărurile de bază ale creștinismului, este imperios necesar să spunem același lucru
sau să fim în măsură să spunem „AMIN!”
la ceea ce se propovăduiește în biserică.
O simțire se referă și la decizia luată
în scopul învoirii asupra aceleiași convingeri comune sau corespondentul a
ceea ce trebuie făcut tot împreună. „Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă
facă să aveți aceleași simțăminte unii
față de alții, după pilda lui Hristos
Isus” (Rom. 15.5).
„Să aveți același fel de vorbire” se
referă la a avea aceleași convingeri, ceea
ce este opusul vorbirii contradictorii
și rezultatul simțului ce vine dintr-o
înțelepciune curată, pașnică, blândă
și ușor de înduplecat, așa cum ne învață apostolul Iacov, în capitolul 3.17.

B. O DRAGOSTE
Dragostea este principiul dominant
al vieții de credință. Dacă unitatea este
o caracteristică principală a Bisericii,
dragostea este viața Bisericii. Ioan scrie
că: „Cine nu iubește n-a cunoscut pe
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este
dragoste ” (1 Ioan 4.8).

Semnul dominant al creștinismului
nu este peștele, nici crucea, ci este dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste. Porunca Domnului Isus Hristos
pentru ucenici și, mai târziu, pentru apostoli era aceea de a trăi în dragoste.
„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți
unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa
să vă iubiți și voi unii pe alții” (Ioan
13.34). „Și porunca Lui este să credem
în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și
să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El” (1 Ioan 3.23).
Modelul suprem în dragoste nu este
Pavel, nici Petru, nici Ioan, ci Domnul
Isus Hristos. Dragostea nu este un simplu sentiment sau o emoție. Ea derivă
din Dumnezeu și este văzută în acțiune,
sacrificiu, comportament etc, după
pilda Mântuitorului Isus Hristos. În 1
Ioan 3.18 apostolul ne îndeamnă: „Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici
cu limba, ci cu fapta și cu adevărul”.
Dragostea Domnului a fost dovedită, așa cum spune Ioan în cap.13.1:
„Înainte de praznicul Paștilor, Isus,
ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să
plece din lumea aceasta la Tatăl, și,
fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în
lume, i-a iubit până la capăt”. Dragostea Domnului a fost dovedită prin moartea Lui pentru noi și încă moarte de
cruce.
Dumnezeu nu ne iubește pentru
ceea ce facem, ci pentru ceea ce suntem:
„Dar Dumnezeu Își arată dragostea
față de noi prin faptul că, pe când eram
noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5.8).
Modelul dragostei perfecte rămâne
Domnul Isus Hristos. Acolo unde există
dragoste între frați, sigur există și unitate și acolo pe tronul vieții este Mântuitorul Isus.

C. UN SUFLET
Atunci când apostolul Pavel le recomandă filipenilor să fie un suflet, avea
în vedere cea de-a treia dimensiune a
ființei umane (duh, trup și suflet).
Sufletul nu este doar o componentă
specifică ființei umane, ci și principiul
formator unitar și dinamic al personalității. Sufletul este „Entelehia” trupului, (elementul substanțial și rațional,
care dă forma individuală și personală
ființei omenești, prin care se distinge,
atât de Dumnezeu, cât și de celelalte
creaturi.) În suflet se află originea tuturor sentimentelor umane.

Anii vieții noastre

O, om, ce mari
răspunderi ai!

n Psalmul 103.5, David îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Cel care „îți satură de
bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul”. Biblia ne prezintă
multe personaje de care Dumnezeu S-a folosit până la adânci bătrânețe. „În cei
din urmă ani ai săi, mult încercatul Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări
decât primise în cei dintâi …” Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a murit „bătrân
și sătul de zile” (Iov 42.12-17).
Dar exemplul cel mai elocvent îl avem în Caleb, fiul lui Iefune, trimis de Moise să
iscodească împreună cu Iosua țara Canaanului (Numeri 13.7). Dintre cele 12 iscoade,
numai ei doi au avut un raport pozitiv, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Poporul a ales în
pripă să fie de partea celorlalți 10 și au tras consecințele, pribegind 40 de ani prin pustie.
Dumnezeu a dat atunci un cuvânt lui Moise pentru Caleb: „Țara în care a călcat
piciorul tău, va fi moștenirea ta pe vecie … pentru că ai urmat în totul voia Domnului,
Dumnezeului meu” (Iosua 14.9). Și când peste decenii a venit vremea împărțirii țării,
Caleb declară: „Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise
… și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani și sunt tot așa de tare ca
în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere ca atunci.” (Iosua 14.6-15). O mărturie pe care ne-am bucura s-o auzim și astăzi de pe buzele octogenarilor din biserică.
Căci „El dă tărie celui obosit, mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și
ostenesc, … dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea … aleargă și nu obosesc,
umblă și nu ostenesc.” (Isaia 40.29-31)
Despre John Wesley din Anglia se spune că a ținut peste 40.000 de predici, a scris
233 de cărți, continuând activitatea intensă și la 83 de ani, când a fost avertizat să nu scrie
mai mult de 15 ore pe zi (!), dacă nu vrea să-și piardă ochii. Revista germană „Stimme
der Wahrheit” menționa că Julia Maradiaga – pantofar de meserie – chiar și la vârsta
de 104 ani predica Evanghelia în jungla din Nicaragua.
Desigur, de-a lungul istoriei, sunt menționați diferiți oameni care au trăit peste 100 de
ani, renumiți mai ales pentru dieta lor din timpul vieții. Am găsit și istoria unui englez
care a trăit 152 de ani, dar care a murit tocmai datorită dietei.
În cunoscuta catedrală din Londra, Westminster Abbey, se găsesc morminte ale regilor
Angliei, a unor renumiți poeți și savanți, dar și rămășițele pământești ale țăranului Thomas
Parr, cu epitaful: „Thomas Parr din comitatul Sailop născut în anul 1483. A trăit sub
domnia a zece regi … a trăit 152 de ani și a fost îngropat aici, la 15 noiembrie 1635.”
Regele Carol I s-a interesat de moșneagul Parr când acesta avea 152 de ani și l-a invitat
la Palat. Constatând că are de-a face cu un om cu memoria încă bună, a vrut să-i ofere o
ședere confortabilă în incinta palatului, dar Parr a murit în timpul unei mese copioase.

Trăiești o viață … viața ta
e una, numai una,
oricum ar fi, tu nu uita
cum ți-o trăiești vei câștiga
ori fericire-n veci prin ea
ori chin pe totdeauna.

Î

***
Revenind la longevivii credincioși, menționez pe dr. Melvin Pollner, de la Universitatea
din Los Angeles, S.U.A., care, într-un studiu efectuat pe 3000 de persoane a arătat că o
bătrânețe fericită include și relația cu Dumnezeu, relație extrem de importantă pentru
bunăstarea psihică și fizică, relație care poate fi experimentată zilnic.
„Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, pentru cei mai tari, la optzeci de
ani” – spunea omul lui Dumnezeu Moise (Ps.90-10) – concluzionând: „Învață-ne să
ne numărăm bine zilele” (v.12).
Traian Dorz își încheie poezia „O, om, ce mai răspunderi ai!” cu următoarea strofă:
„O, nu uita! … fii credincios / cu grijă și cu teamă / să lași în urmă
luminos / un semn, un gând, un drum frumos / căci pentru toate
ne-ndoios / o dată vei da seama.
Ajută-ne Doamne, ca la cumpăna dintre ani, să ne cercetăm
cu adevărat cum stăm cu viața de credință și să luăm hotărârile
cele bune după Cuvântul Tău divin.

Pastor pensionar CRISTIAN VASILE ROSKE,
Biserica Vestea Bună, București

O, om, ce mari răspunderi ai
tu vei pleca din lume
dar ce scrii azi, ce spui în grai
ce lași prin pilda care-o dai
pe mulți, pe mulți, mereu, spre rai
sau iad o să-i îndrume.
O, nu uita! … Fii credincios
cu grijă și cu teamă
să lași în urmă luminos
un semn, un gând, un drum frumos
căci pentru toate ne-ndoios
o dată vei da seama.
TRAIAN DORZ

Bătrânețe,
școală-naltă
Bătrânețe, școală-naltă
de-povară și de scrum...
Cale aspră și ciudată,
pe-unde n-am fost niciodată,
niciodată pân'acum...
Bătrânețe, traistă spartă
de-unde toate cad și toate pier...
cade orice faptă moartă,
cade slava cea deșartă
și rămâne cea din Cer!
Bătrânețe, daltă bună,
care taie cu folos,
taie fala ce se-adună,
taie firea cea străbună
din Mireasa Lui Cristos!
Bătrânețe, tren de seară...
fără bani, fără bilet...
U-u-u!... ce iute zboară
Și te duci din gară-n gară
către tainicul magnet...
Dar la urmă... Domnul știe!...
Colo-n slavă, la hotar...
vom sări de bucurie
și cu Domnul în vecie
vom fi tineri, tineri iar!...
COSTACHE IOANID
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Colindul
E totul cuprins de albul veșmânt Și câmpuri, și case, și piscuri mărețe,
Liniștea parcă e de mormânt,
Când mama, la sobă, cu glasul ei blând
De Domnul ne spune, și ne dă povețe.
Afară e frig și-n sobă troznește
Jăratic încins în pară de foc,
Desprins și el, parcă, din poveste,
Motanul ochii abia mai mijește...
Și-apoi între noi se-ncinge un joc.
Pe-un vreasc de alun, cu vârful la grindă
Mama, senină, atârnă de zor
Fuioare de lână rămase prin tindă,
C-apoi fir subțire din ele să-ntindă
Pe fusu-i ce-aleargă tare cu spor.
Din codrii cei falnici coboară și tata,
Ce-aduce cu el simbria-n desagi În munte e iarnă și lucrul e gata.
Deodată, se-aude bătaie în poartă
Colindu-i adus de prieteni dragi.
Deschide roșteiul la drum, cu grăbire,
Georgică al nostru, mezinu-ntre frați.
Colindători dau năvală într-o simțire,
Acum, casa-i plină, răsună colinde,
Iar noi ascultăm cu toții, mirați.

Prin versul ce-l cântă vorbesc de-un Isus,
Ce-a fost întrupat prin sfânta Maria.
Apoi, ea și Iosif la Templu L-au dus,
Ca Domnul să lase-ndurare de sus
Și harul bogat peste pruncul Mesia.

Isus,
Prunc
și
Rege

Simțeam cum din ceruri coboară-n căsuță
O pace cum numai la sfinți o-ntâlnești.
Apoi, cu grăbire, draga măicuță,
Întinde bucate pe-a noastră măsuță
Și-i cheamă pe tineri să stea la povești.
Iar eu, dus de gânduri la micul Copil,
Mă strădui să-L văd prin ochi de credință,
Apoi mă apropii de tata, tiptil,
Și el, când mă vede cât sunt de umil,
La pieptul își strânge iubita ființă.

D. UN GÂND

Din seara aceea, cu drag L-am primit
Pe pruncul Isus în sufletul meu.
De-a lungul vieții, mereu L-am simțit,
Cu-a Lui bunătate cum M-a ocrotit
Și-a Lui îndurare de sfânt Dumnezeu.
Un dor mă cuprinde și tare aș vrea
Ca toți să-L primească ca dar pe Hristos.
Adu-ți azi la Domnul povoara cea grea
Tu liber vei fi, scăpa-vei de ea,
Și-apoi, împreună, trăi-veți frumos.
Nu-i vremea să stai mereu la răscruce
Și nici să respingi al Său har ceresc!
O, vino smerit astăzi la cruce,
Primește-L pe Isus, ce pace-ți aduce
Și spune-I cu drag:,,Ce mult Te iubesc“!
MINODOR ȘUTEU

Prin Duhul Sfânt
Prin Duhul Sfânt aud cântare,
Un imn măreț și glorios.
E-un cor de îngeri... Bucuroși,
Ei cântă: S-a născut Hristos!
Ascult cântarea ce răsună,
Și mă-nfior, e minunat,
Vibrez și, plin de bucurie,
Îl laud pe-al meu Împărat!
Cu îngerii ce cântă-n ceruri,
Cu oastea sfinților de sus,
Mă plec și eu cu bucurie,
Și cânt spre slava lui Isus.
Spre slava Lui, spre-a Lui onoare,
Îl laud și-I spun: Bun venit!
Mă plec la ieslea Sa umilă,
Privindu-I chip desăvârșit.

În Hristos, creștinii ajung la o asemănare deosebită în ce privește principiile formatoare ale personalității.
Dumnezeu ne-a creat după chipul
și asemănarea Lui și ne străduim să copiem acest chip dumnezeiesc în viețile
noastre. Pavel simțea o durere atunci
când constata în viața galatenilor lipsa
chipului lui Hristos, de aceea le scrie:
„Copilașii mei, pentru care iarăși simt
durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi” (Galateni 4.19).
Avându-și originea în suflet, emoțiile și sentimentele ne influențează
într-un fel sau altul acțiunile și faptele.

Isus S-a născut
Odată, demult…
Dar azi nu mai e prunc,
Ci Rege preasfânt!
Nu ieslea-i divină,
Ci Pruncul e sfânt.
Azi, darul de smirnă
E plin de pământ…
Mai e rugăciunea
Tămâie spre cer?
Vai, aurul zace
Uitat în ungher!
Isus nu mai este
Un prunc, cum vor mulți.
El azi este Rege
Și vrea să-L asculți!
În inima ta,
Ce chip a luat?
Să crească în ea
Oare L-ai lăsat?
De-I încă doar prunc
Neajutorat,
Primește-L, cu lacrimi,
Spre-a fi Împărat!
Hristos a-mbrăcat
Veșminte smerite
Dar azi e-nălțat
În slăvi strălucite!
Cei mulți azi Îl caută
La iesle, o zi…
La cruce - nu-i nimeni
Cu El a muri…
Isus, azi, te-așteaptă
La cruce să vii.
Mai urcă o treaptă,
Cu El să învii!
LIDIA DUCIUC

O, Prunc preasfânt venit din ceruri,
Te laud și Îți mulțumesc
Și vreau viața mea întreagă,
Cu drag doar Ție să-Ți slujesc!
ICA DRĂGOI

A fi un gând înseamnă a avea aceeași
perspectivă asupra convingerilor doctrinare – a ceea ce credem (împreună).
Înțelesul expresiei este că fiecare membru al trupului lui Hristos trebuie să
fie dispus să colaboreze cu ceilalți pe
baza voinței mutuale și în armonie frățească. Cuvântul nu se referă atât de
mult la intelect, cât la ceea ce este înlăuntrul intelectului: gânduri, planuri etc.:
„Căci, cine a cunoscut gândul Domnu-

lui, ca să-I poată da învățătură? Noi
însă avem gândul lui Hristos” (1 Corinteni 2.16). Se poate ajunge la gândul
lui Hristos luptându-ne să ajungem la
ceea ce scrie în 2 Corinteni 10.5: „Noi
răsturnăm izvodirile minții și orice
înălțime, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gând
îl facem rob ascultării de Hristos.”
Preocupările Domnului Isus și ale
sfinților apostoli pentru întărirea unității bisericești trebuie să fie preocupările tuturor slujitorilor de astăzi.
Am ales ca motto al acestei teme
versetul care spune „Să fiți uniți în chip
desăvârșit” (1 Corinteni 1.10). Principiile care au stat la baza unității bisericii în perioada apostolică și în perioada
primelor secole sunt aceleași și în
această vreme post-modernistă.
Adevărul este că, și astăzi, Domnul
trebuie să le spună unora ce îi spunea
bisericii din Efes: „...Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi...” (Apocalipsa 2.4).
Dragostea, unitatea și buna înțelegere lipsesc din multe biserici locale.
În măsura în care am înțeles că
unitatea dintre noi nu trebuie știrbită

crește și părtășia și unitatea noastră
cu Hristos.
Aceste patru caracteristici ale unității spirituale, existente în viața bisericii, conduc la o unitate deplină, atât
în Hristos, cât și, în același timp, între
membrii bisericii.

CAUZELE CARE CONDUC LA ȘTIRBIREA
UNITĂȚII ÎN BISERICI
1. Lipsa nașterii din nou
Dezbinările vin din natura firii păcătoase a omului. Scriptura ne arată clar
că „sursa” tuturor neînțelegerilor și a dezbinărilor dintre frați este firea cea veche,
pământească a omului: „Și faptele firii
pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria,
vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile,
neînțelegerile, dezbinările, certurile de
partide” (Gal. 5.19-20); „De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare
din poftele voastre, care se luptă în
mădularele voastre?” (Iacov 4.1).
(continuare în pag. 20)

Reușite românești internaționale
„Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus,
și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului
Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le
vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la
toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți
dumnezei și să le slujiți.”
(Deuteronomul 28.13-14)

D

espre Andreas Onea, membru în Biserica Penticostală „Elim” din Viena, cititorii noștri au citit
în numărul 1/2014 al revistei Cuvântul Adevărului. Anul acesta, Andy a participat la Jocurile Paralimpice (pentru persoane cu dizabilități) de la Rio de
Janeiro, Brazilia, ca reprezentant al Austriei, țara unde
s-a născut și unde trăiește. Iată ce scria înaintea probei
de 100 metri brat SB8: „M-am antrenat 4 ani la greu
pentru aceasta probă și știu că totul este posibil cu ajutorul Domnului!” Credința și munca i-au fost răsplătite,
Andy câștigând medalia olimpică de bronz! „În sfârșit,
mult așteptata medalie la Jocurile Paralimpice! Bronz
la 100 m brat! Încă nu pot să cred că am reușit acest
lucru! Este o minune din partea Domnului pentru mine!”
scria Andy după concurs. „Vă mulțumesc pentru susținere și pentru rugăciunile voastre!”

Laura Bretan (14 ani), câștigătoarea concursului „Românii
au talent” ediția 2016, a ajuns
până în finala concursului
„America's Got Talent”, unde
a interpretat magistral aria „O
mio babbino caro”, de Puccini,
însă a ratat premiul cel mare,
câștigat de o altă adolescentă,
de numai 12 ani.
Născută pe 7 aprilie 2002, în
Chicago, în familia Rahela și
Petru Bretan, originari din
Hațeg, respectiv Vama, Satu
Mare, Laura mai are o soră,
Estera (10 ani), și un frate,
Petru (9 ani), fiind membri în
Biserica Penticostală „Elim”,
din Chicago.
Înterpretările excepționale ale
Laurei au fost apreciate atât
de telespectatorii din lumea
întreagă, cât și de juriul AGT,

care au laudat atât calitățile vocale, cât și
modestia tinerei interprete.
Domnul să le dea har Laurei și lui Andy
și Numele Lui să fie glorificat în continuare
prin mărturia lor!
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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.
Nici un 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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Întruparea Mântuitorului – o mare bucurie
ntr-o vreme marcată de crize și provocări
care se succed cu repeziciune, amplificate de obicei de știrile diseminate prin
mass-media, ne vedem adeseori în așteptarea
unor vești mai bune care să ne facă să privim
mai liniștiți viitorul. Preocuparea pentru o perspectivă realistă, biblică, asupra viitorului acestei
lumi ne va conduce mereu la Dumnezeu și la
soluțiile Sale. El ne-a oferit și cea mai importantă și mângâietoare știre din toate timpurile
transmisă de îngerul Său unor păstori pe câmpiile Betleemului: „...vă aduc o veste bună care
va fi o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi,
în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.” (Luca 2: 10-11).
De ce nașterea Domnului Isus Hristos urma
să fie o mare bucurie pentru oameni?
Deoarece în Fiul întrupat al Tatălui Ceresc,
Dumnezeu a dăruit umanității Mântuitorul perfect.
Deși părtaș cu Tatăl la divinitate și participant
împreună cu Tatăl la actul creației, El este și
„Unul de-al nostru” prin faptul că a devenit părtaș naturii umane, creaturii, așa că nu Îi este rușine să ne numească frați (Evrei 2:11-12). Unicitatea (monogenēs) lui Isus Hristos în calitatea
Sa de Fiu al lui Dumnezeu este evidențiată prin
calități și roluri pe care nicio ființă umană sau
angelică nu le poate însuma. Astfel, potrivit începutului evangheliei ioanine, Cel ce S-a născut
prin fecioara Maria este Cuvântul dumnezeiesc
(Logosul), Care era de la început cu Dumnezeu.
El este Dumnezeu, este Agentul prin Care Tatăl
a creat toate lucrurile, este Sursa vieții și Lumina
adevărată (Ioan 1:1-10). Cel Care a fost portretizat
prin aceste calificative S-a întrupat (lit. a devenit
carne) venind să trăiască și să locuiască între
oameni și împreună cu oamenii, așa încât Gloria
Sa a devenit vizibilă în plinătatea harului și
adevărului revelate în Persoana și lucrarea Sa:
„Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi
plin de har și de adevăr, iar noi am privit slava
Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl”
(Ioan 1:14). El este singurul și unicul Fiu de
la/din Tatăl fiind la sânul Tatălui, adică aproape
de inima Tatălui, o expresie care denotă o comuniune foarte intimă, cea mai intimă (Ioan
1:18). Această intimitate cu Tatăl este unică
din moment ce în situația în care nimeni nu L-a
văzut vreodată pe Dumnezeu, Fiul L-a putut
revela, prin El Însuși, umanității. Așadar, întruparea Fiului lui Dumnezeu, nașterea Sa din
fecioara Maria, este cea mai directă manifestare a prezenței lui Dumnezeu între oameni, asumarea naturii umane din partea Fiului făcând
ca Persoana Lui să devină locusul prezenței și
gloriei divine în mijlocul oamenilor.
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„«Nu vă temeți: căci vă aduc
o veste bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David,
vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.
Iată semnul, după care-L veți
cunoaște: veți găsi un Prunc
înfășat în scutece și culcat
într-o iesle.» Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând
pe Dumnezeu și zicând: «Slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte și pace pe pământ
între oamenii plăcuți Lui.”
(Luca 2.10-14)

Și concepția paulină urmează aceeași perspectivă când se afirmă că în Omul Isus „locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii”
(Coloseni 2:9), o expresie ce reformulează admirabil semnificația ebraicului Immanuel - cu
noi e Dumnezeu.
Vorbind despre harul nemăsurat care li se
acordă oamenilor în Persoana Sa, Domnul Isus
a declarat în dialogul Său cu Natanael că de acum
încolo există posibilitatea ca oamenii să vadă
„cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu înălțându-se și coborându-se peste Fiul Omului”
(Ioan 1:51). Este greu de stabilit cu certitudine
ce anume a dorit să transmită Hristos ucenicilor prin aceste cuvinte. Mulți comentatori (de
ex. Calvin, Brown, Kruse, Blum) sunt de acord
că pentru o înțelegere adecvată ar trebui considerată intenția unei corelări cu viziunea lui
Iacov de la Betel relatată în Geneza 28:12-19.
Plecând de la o astfel de legătură, dincolo
de orice detalii ale interpretării, imaginile corelate ale celor două texte sugerează că acum,
potrivit textului ioanin, „scara” dintre pământ și
cer sau calea de acces a oamenilor spre Dumnezeu este Însuși Hristos Isus, ca locus al comuniunii, revelației și gloriei lui Dumnezeu. „Isus,
în calitate de Fiul Omului, a devenit locusul
gloriei divine, punctul de contact dintre cer și
pământ” (Raymond E. Brown, The Gospel
According to John, Anchor Bible, Geoffrey
Chapman Publishers, NewYork, 1975, p. 91).
Mesajul și oferta divină a cerului deschis,
accesibil oamenilor, „veți vedea” este numai în
conexiune cu Persoana Fiului Omului peste
Care se manifestă gloria lui Dumnezeu simbolizată de imaginea îngerilor care se înalță și coboară. Potrivit lui Jean Calvin, printr-o astfel
de imagine „este avută în vedere o comunicare
reciprocă între Dumnezeu și oameni … oferită
în Hristos” (Jean Calvin, Ioan, trad. Ștefan
Gugura, Logos, Cluj-Napoca, 2011, p. 55),
deoarece îngerii urcă și coboară „pentru a fi
slujitorii bunătății lui Dumnezeu față de noi”
(Jean Calvin, Ioan, p. 55). Prin acest limbaj se
poate înțelege o prezicere a unui nou veac în
contextul Noului Legământ, la care ucenicii
începeau să fie martori, în timp ce pluralul,
veți vedea, ar putea avea o semnificație mult
mai largă incluzându-i pe toți creștinii (ucenicii erau grupul reprezentativ) în calitatea lor
de participanți la Noul Legământ. Altfel spus,
în noul veac eshatologic care a început deja,
creștinii aflați în comuniune cu Hristos vor
putea vedea manifestându-se gloria lui Dumnezeu care se revelează specific numai în sfera
personalității și activității lui Hristos.

cinoși. Spre deosebire de proorocii mincinoși aceștia pot fi deosebiți mult mai
greu. Cu învățături iscusite și forțând
unele texte biblice, ei atrag oameni de
partea lor, ducându-i pe o cale a rătăcirii.
Despre ei apostolul Pavel zice: „Oamenii
aceștia sunt niște apostoli mincinoși,
niște lucrători înșelători, care se prefac
în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de
mirare, căci chiar Satana se preface
într-un înger de lumină. Nu este mare
lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac
în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor
va fi după faptele lor”(2 Cor. 11.13-15).
Nu trebuie să îi căutăm mult pe
acești uzurpatori și distrugători pentru
că îi găsim și astăzi înfiltrați în unele așa
zise biserici.
Cu toate că există riscul să fim etichetați ca nespirituali sau ca slujitori care
nu acceptăm lucrările supranaturale sau
ca lideri care nu înțeleg vremea în care
trăiesc și dimensiunea noii revelații, nimeni nu ne poate absolvi de responsabilitățiile pe care le avem.
Apostolul Petru le spune prezbiterilor pe un ton imperativ să păzească
turma lui Dumnezeu care este sub paza

lor (1 Petru 5.2) În imperativul „să păziți”
Petru avea în vedere păzirea de învățături mincinoase, proorocii mincinoase,
practici omenești specifice unor grupări
(nu lua, nu gusta, nu atinge) iar astăzi,
cred că bătrânul pescar, prin descoperirea
ce a primit-o de la Învățătorul său ne-ar
atrage atenția și asupra aspectelor de
extremă stângă (aspecte lumești care
conduc la sciziuni și pierderea unității
în Biserică.)
9. Adeseori greșim pentru că
nu suntem destul de selectivi la
primirea membrilor în bisericile
noastre. Uneori, din dorința de a avea
un număr cât mai mare de membri, nici
măcar nu suntem interesați dacă cei care
se botează au avut o întâlnire reală cu
Domnul Isus Hristos și dacă sunt născuți
din nou. Pavel recunoaște că și în Corint
erau unii lumești și trăiau în felul celorlalți oameni, dar faptul acesta nu era de
dorit și îl întrista pe apostol. Cred că ar
trebui să învățăm de la Ioan Botezătorul
să le spunem celor ce vor să se boteze,
dar nu dovedesc că viața lor este schimbată: „Pui de năpârci, cine v-a învățat
să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar,

roade vrednice de pocăința voastră”
(Matei 3.7-8).
Oricât de bine am fixa o mână sau
un picior artificial unui om infirm, acele
mădulare nu vor simți niciodată ce simte
trupul, pentru că sunt doar atașate, nu încorporate. Oricât de bine ni se pare nouă
că unii se adaptează rânduielilor bisericești și încearcă să țină pasul, nu uitați,
ei sunt atașați. Ca să fie membre în trupul lui Hristos trebuie să fie născuți din
nou. Cu atașați nu se poate vorbi de unitate.
10. În Biserică nu se fac separatisme, toți suntem frați și surori,
împreună formăm Trupul Domnului Isus Hristos și El este Capul.
Trupul lui Hristos nu este dezmembrat,
ci, așa cum scrie Pavel, „Din El tot trupul,
bine închegat și strâns legat, prin ceea
ce dă fiecare încheietură, își primește
creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei
părți în măsura ei, și se zidește în
dragoste” (Efeseni 4.16).
Să nu uităm: voia lui Dumnezeu
este prezentată de apostolul Pavel:
„SĂ FIȚI UNIȚI ÎN CHIP DESĂVÂRȘIT!” (1 Corinteni 1:10)
Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin.

Sărbătoare la Bătești, TM
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uminică, 21 august 2016, Biserica Penticostală „Eben-Ezer” din Bătești, Timiș, a
consacrat Domnului noua Casă de Rugăciune, această zi fiind una de mare sărbătoare, mulțumire, bucurie și împlinire.
Cu o istorie de peste 50 de ani, Biserica Penticostală
„Eben-Ezer” din Bătești a început de la doar câteva suflete care s-au adunat de-a lungul timpului din casă în
casă până în anul 1982, când creștinii penticostali au
zidit o biserică unde au funcționat până în prezent.
Datorită creșterii numerice, în anul 2009 s-a luat
hotărârea construirii altei Case de Rugăciune, mai mari,
lucru absolut necesar având în vedere condițiile de
funcționare.
Lucrarea de construcție a durat aproape șapte ani,
timp în care am văzut la lucru mâna bună a Domnului.
Am plecat pe acest drum al construirii prin credință,
care a fost onorată de Dumnezeu. Putem mărturisi și
proclama cu tărie că Dumnezeu este bun și că ascultă
rugăciunile. Pe această cale dorim să încurajăm și să
îmbărbătăm pe cei ce construiesc spre slava Domnului.
Fiți tari în Domnul!
Mulțumim lui Dumnezeu că a vegheat asupra comunității noastre și a binevoit să ne dea un viitor și o
nădejde. Suntem provocați de această mare lucrare
făcută de Dumnezeu pentru noi și suntem deciși să ne
păstrăm credința și să Îl mărturisim pe Domnul nostru
Isus în localitatea noastră și nu numai, cu nădejdea că
se vor mântui multe suflete.
Serviciul divin de consacrare a fost condus de pastorul bisericii, Nelu Șereu, iar cu această ocazie au slujit

Domnului și foștii
pastori ai bisericii
„Eben Ezer”, Petru
Brazovan și Valeriu
Mureșan
Printre invitații la eveniment s-au numărat proiectantul lăcașului de
cult, pastorii Ioan Filip – președintele Comunității Regionale Penticostale
Arad, Samoil Fedur, Gigi Munteanu și alți slujitori din zona Făgetului.
Predica de bază a fost rostită de fratele președinte Ioan Filip, iar rugăciunile de consacrare au fost înălțate de pastorii Petru Brazovan și Nelu
Șereu.
Suntem datori și se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul,
paza și călăuzirea oferite pe parcursul acestei lucrări de construcție –
și putem și noi să spunem ca omul lui Dumnezeu, Samuel: „Eben-Ezer
– piatră de ajutor – până aici Domnul ne-a ajutat”.
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