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Recuperarea valorilor
pierdute ale Bisericii
(urmare din pag. 15)

mile noastre să ude lucrarea pe care o facem, iar unealta pe
care o ținem în mână să fie udată cu lacrimi, să se umfle acolo,
în fierul de la secure, ca să fim siguri că stă bine.
Imaginați-vă cum a tăiat lemne acest tânăr după ce și-a văzut
securea la locul ei. Cred că a tăiat lemne cu multă grijă. Suntem
datori să lucrăm cu multă grijă cu valorile lui Dumnezeu și dacă
s-a întâmplat să le pierdem, vestea bună pe care o am este că Domnul este deasupra noastră și El este gata să ni le dea înapoi.
Dar să nu uităm recunoașterea, rugăciunea, revenirea
și reparația. Acestea sunt cheile prin care putem să recuperăm
aceste valori. Dumnezeu vrea să ne dea înapoi ceea ce s-a pierdut. Suntem noi gata? Nu vom căpăta înapoi valorile spirituale pe care ni le-a dat Dumnezeu decât dacă ne va durea profund
după ele, dacă vom sta plini de durere înaintea Domnului. Să
facem tot ce ne stă în putință pentru aceasta și vreau să vă
asigur că Dumnezeu nu s-a schimbat. El este gata să ne dea
înapoi ce am pierdut.
Ești tu gata să faci uz de aceste chei despre care am vorbit
ca să capeți înapoi ceea ce ai pierdut? Sunt gata bisericile penticostale să facă lucrul acesta? Avem mai puțin de 100 de ani
de istorie și stau de vorbă cu oameni mai în vârstă care îmi
spun: „O, s-au pierdut multe valori pe drum”.

Doi ani de har și
binecuvântări la
Trossingen
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul
Lui de biruință...” (2 Cor. 2:14)

n data de 13 noiembrie a.c., Biserica Penticostală
Română „PHILADELPHIA” din Trossingen, Germania a sărbătorit 2 ani de la deschidere. La eveniment au fost prezenți pastorul Moise Ardelean, președintele Cultului Penticostal din România, pastorul Liviu Apolzan, secretarul Comunității Regionale Penticostale Oradea
și pastorul coordonator al Bisericii PHILADELPHIA, fratele Silviu Cuc din Oradea și alți musafiri din Germania
și Italia.

Î

Găsim surogate în locul valorilor pe care ni le-a dat Domnul
și ne mulțumim cu ele. Frați păstori, vă chem în Numele Domnului Isus să nu ne mulțumim cu surogate. Isus Hristos este
același ieri, astăzi și în veci. Valorile Lui sunt aceleași, El
este cu mâna întinsă să le dea, așa cum le-a dat în Ziua Cincizecimii, așa cum le-a avut Biserica primară, dar este datoria
noastră să recuperăm, prin recunoaștere, prin rugăciune, prin revenire și prin reparație.
Doamne, ajută-ne! Amin.

Sărbătoarea a avut
loc în sala de concerte a
orașului, fiind prezent și
domnul Maier Clemens,
primarul orașului Trossingen.
Au slujit prin cântare
grupul Elim Harmony
din Timișoara și cântăreți din biserica locală.
Înființată în data de
14 noiembrie 2014 pe baza
Sfintei Scripturi, Mărturisirii de credință și a Statutului de organizare și funcționare a Cultului Creștin
Penticostal din România,
biserica PHILADELPHIA
a început cu cca. 70 de
membri care se adunau în
lăcașul Bisericii Evanghelice păstorită de fratele
Krammer. La începutul
lunii aprilie 2015, biserica a primit autorizația de funcționare din partea Cultului Penticostal din România și, în prezent, Biserica Penticostală Română
PHILADELPHIA numără 236 de membri, la care se adaugă 156
de copii și aparținători. Putem spune din toată inima că „Până
aici Domnul ne-a ajutat!” (1 Samuel 7.12).
Mulțumim Domnului pentru această sărbătoare și ne dorim
ca harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste toți credincioșii penticostali, de pretutindeni!
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să putem să facem bine lucrarea la care
ne-a chemat Domnul.
Ca să amintesc doar câteva, Domnul
ne-a dat o viziune. Este o valoare ce ți-a
dat-o Domnul. Nu-i a ta, e împrumutată de la Domnul. Domnul ți-a dat
cândva pasiune, ți-a dat misiune sau
compasiune pentru cei pierduți. Unde
sunt aceste valori? Să ne punem în mod
serios întrebarea: Doamne, mai avem
valorile pe care ni le-ai dat altă dată?
Să ne facem un inventar. M-aș bucura
ca în această seară, în care am văzut că
Domnul ne-a dat duh de rugăciune, să
încheiem cu o rugăciune a pocăinței în
care să stăm înaintea lui Dumnezeu și
să zicem: „Doamne, dă-ne înapoi ceea
ce am pierdut”. M-aș bucura ca zilele
următoare să putem auzi aici chemarea la recuperare a acelor valori pe care
le-a dat Dumnezeu Bisericii Apostolice
și să zicem: „Doamne, vrem din toată
inima să căpătăm înapoi ceea ce am
pierdut datorită nepăsării noastre”.

„Doamne, vrem din toată
inima să căpătăm înapoi
ceea ce am pierdut datorită nepăsării noastre”.
Câteodată, mă gândesc că poate
Domnul îngăduie să avem pierderi de
felul acesta. Deși sunt mari și grave,
Domnul îngăduie uneori să trecem prin
astfel de situații, să gustăm din frustrarea aceea a pierderii, pentru că se poate
ca tendința păcatului primordial să vină
spre fiecare dintre noi și să zicem: „O,
eu tai lemne ca nimeni altul, la nimeni
nu merge mai bine securea ca la mine”
și să începem să credem că noi suntem
cineva. Domnul îngăduie să ne mai
zboare fierul de la secure datorită nevegherii noastre, ca să gustăm din lucrurile acestea, din frustrarea pierderii,
care este cu adevărat dureroasă. Dacă
cineva are succes în lucrare, dacă unul
taie lemne foarte bine cu securea lui,
meritul nu-i al lui, ci este datorat faptului că are fier la secure, iar meritul
este al Celui care a dat fierul. Trebuie
să înțelegem că, dacă se întâmplă ceva
în lucrarea pe care o facem în biserici
mari sau în biserici mici, meritul este
al Domnului. Dacă Dumnezeu ne-a dat
valori spirituale – și ne-a dat, slavă Lui!
–, aceste valori trebuie folosite cu multă
înțelepciune și cu multă grijă, trebuie
să ne raportăm la ele cu o mare atenție.
Doamne, ajută-ne să nu pierdem
niciodată valorile pe care Tu ni le-ai
dat!

Tema conferinței noastre este
„Recuperarea valorilor pierdute
ale Bisericii”. Dacă descoperim că am
pierdut pe drum din valorile pe care ni
le-a dat Domnul, ce e de făcut? Vestea
bună este aceasta: există posibilitatea
de a recupera valorile pierdute. Să ne
uităm la fierul pierdut de la acea secure
și care a fost recuperat și să învățăm.
Doresc ca acest pasaj să fie un mesaj
care să ne motiveze pe fiecare dintre noi
și aș vrea să vedem patru chei care sunt
folosite ca să putem recupera aceste
valori pierdute.

RECUNOAȘTEREA
Prima cheie pe care trebuie s-o folosim pentru a recupera valorile pierdute este recunoașterea. Cu asta începe procesul de recuperare. Uitați-vă
la tânărul acesta, la tăietorul de lemne.
Când a realizat pierderea, s-a oprit,
disperat. M-am gândit că ar fi putut să
continue să mimeze că lucrează. Avea
încă în mână coada de la secure. Putea
să se ducă și el printre ceilalți tăietori
de lemne și să lovească cu forță. Dar ar
fi avut eficiență? Categoric nu. Fără fier
nu este nicio eficiență, nu este niciun
rezultat. Fără valorile pe care ni le-a
dat Dumnezeu, nu există rezultat în
lucrare. Când a dat daruri credincioșilor
Săi, Dumnezeu le-a dat tocmai ca lucrarea bisericilor să fie eficientă. Dacă
lipsește fierul de la secure, lipsește esențialul. Ținem noi coada de la secure,
dar nu ne ajută la nimic.
Când zic recunoaștere, în primul
rând aș vrea să știm că trebuie să recunoaștem că am pierdut o valoare sau
alta. Uitați-vă la tăietorul de lemne, a
strigat în gura mare, s-a oprit din lucru
și a recunoscut că a pierdut fierul. Aici
este marea problemă pentru care nu
putem să recuperăm valorile pe care
le-am pierdut, pentru că, de multe ori,
nu recunoaștem că le-am pierdut.
Lucrarea omenească nu o egalează
niciodată pe cea a lui Dumnezeu. Degeaba mimez lucrările Domnului și Îi
zic Domnului, ca Biserica din Laodiceea:
„Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc
lipsă de nimic...” căci în realitate sunt
„...ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol…”
(Apoc. 3.17). Interesant, când vorbim
despre bisericile noastre, fiecăruia dintre noi ne place să vorbim cel mai mult
despre ceea ce avem în biserică. Prea
puțini sunt pastorii aceia care vin și zic:
„Frate, asta nu avem, asta ne lipsește”.
Dacă totuși zicem că ceva ne lipsește,

ne plângem de cărămizi, de tencuieli,
de aer condiționat – pe astea zicem că
nu le avem. Dar prea puțini sunt aceia
care zic: „Frate, nu mai avem pasiunea
aceea pe care am avut-o altădată pentru
Domnul” sau „Nu mai avem viziunea
de altădată, nu mai avem dragostea de
altădată pentru Domnul.”
Dacă vrem să recuperăm valorile
spirituale pe care le-am pierdut pe drum,
vom începe recunoscând că le-am
pierdut. Să nu vorbim doar despre
ceea ce avem, să începem să vorbim și
despre ceea ce nu mai avem. Când recunoaștem că am pierdut ceva, Dumnezeu onorează recunoașterea noastră.
Avem clădiri frumoase, programe bine
pregătite, muzică și formații muzicale,
predicatori cu care ne putem lăuda, dar
oare mai avem ceea ce ne-a dat Domnul
la început? Să ne punem această întrebare. Avem un Dumnezeu care este încă
bun și rămâne bun. Nu ceilalți contează,
nici programele, întrebarea este: mai
ai fierul de la secure, mai ai valorile pe
care ți le-a dat Dumnezeu? Unde este
ungerea, unde este pecetea divină peste
toate cele pe care le avem?

Avem clădiri frumoase,
programe frumoase,
muzică și formații muzicale, predicatori cu care
ne putem lăuda, dar oare
mai avem ceea ce ne-a dat
Domnul la început?
Mă bucur, pentru că această temă
propusă pentru conferință denotă preocupare. Cineva este preocupat de lipsa
valorilor pe care ni le-a dat Dumnezeu.
În Apocalipsa 2, Domnul vorbește
Bisericii din Efes și îi spune: „Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că ai doctrina bună, n-ai
putut să-i suferi pe cei răi. Toate sunt
în regulă, dar ce am împotriva ta este
că ți-ai pierdut dragostea dintâi.”
Este o valoare pierdută. Așadar, întâi
trebuie să recunoaștem ce am pierdut.
În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că este doar Unul singur care
ne poate ajuta să recuperăm pierderea.
Uitați-vă la acest fiu de proroc, acest
tăietor de lemne – când și-a pierdut
fierul de la secure, nu s-a dus la colegul
lui să-i zică: „Mi-am pierdut fierul de la
secure”, nici nu s-a dus să ia o prăjină
ca să scotocească în Iordan cu ea. Nu,
primul lucru pe care l-a făcut a fost să
(continuare în pag. 10)
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