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Recuperarea valorilor pierdute ale Bisericii
(2 Împărați 6:1-7)

C

Suntem parte din marea lucrare a lui Dumnezeu și, conștienți de faptul că Duhul Sfânt a
ales ca în aceste zile să ne facă o chemare specială fiecăruia dintre noi, vă îndemn să ne uităm
înapoi spre valorile pe care Dumnezeu le-a dat Bisericii și apoi să ne uităm la noi înșine. Să ne
facem un inventar și să vedem – mai avem ce ne-a dat Domnul? Pentru că Dumnezeu a dat
mari valori Bisericii Sale!
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Regionale Penticostale Arad
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„Omul lui Dumnezeu
a zis: «Unde a căzut?»
Și i-a arătat locul.
Atunci Elisei a tăiat
o bucată de lemn, a
aruncat-o în locul
acela, și fierul de la
secure a plutit pe apă.
Apoi a zis: «Ridică-l!»
Și a întins mâna
și l-a luat.”
(2 Împărați 6.6-7)

M

ă uit la dumneavoastră, cei care
sunteți prezenți în acest loc și văd
bărbați pe care Dumnezeu îi folosește, bărbați pe umerii cărora Dumnezeu a așezat
responsabilități mari în ceea ce privește Împărăția Lui și lucrul acesta mă face să zic „Lăudat
să fie Domnul!”
Mi-e dragă imaginea aceea din Geneza 24,
în care Avraam, deja bătrân, îngrijorat de viitorul fiului său Isaac, l-a trimis pe robul său într-o
țară îndepărtată să-i găsească mireasă. Și spune
Scriptura că robul acela a luat cu el din avuțiile
stăpânului său, s-a dus, a găsit mireasă pentru
fiul stăpânului și, când a găsit-o și a fost sigur
că ea este aleasa, a scos din valorile acelea, din
ceea ce avea mai prețios și le-a dat miresei, ca să
o însoțească în călătorie. Poate fi o ilustrație a
faptului că, tot așa, Domnul a dat Bisericii Sale,
prin Duhul Sfânt, daruri de mare valoare, menite să ne facă mai frumoasă călătoria către
Mirele iubit. Dumnezeu a dat mari valori Bisericii Sale. Întrebarea este: le mai avem?
Avem experiențe minunate cu Dumnezeu,
L-am văzut pe Domnul lucrând și poate trăim
nostalgia vremii trecute. Nu știu cum este generația de acum, dar știu un lucru: Isus Hristos
este același ieri, astăzi și în veci. Și de aceea, Cel
ce a dat valori nespus de mari Bisericii primare, dă
valori nespus de mari și Bisericii de azi. Suntem
chemați să ne facem bine socotelile, fiecare
dintre noi. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm
cu valori nespus de mari. Dumnezeu ne-a încredințat o părticică din Biserica Sa, care este
neprețuită, pentru că Domnul a vărsat pentru
ea sângele prețiosului Său Fiu. Întrebarea este:
cum ne raportăm la aceste valori?
Astăzi, față în față cu acest cuvânt din care
vom învăța câteva lucruri, aș vrea să înțelegem
că există pericolul de a pierde ceea ce este valoros. Mi-e greu să afirm aceste cuvinte, dar ele
sunt o realitate crudă și tristă.
Pasajul din 2 Împărați 6 ne prezintă o adunare de demult, din Vechiul Testament, când
oamenii lui Dumnezeu s-au adunat în jurul lui
Elisei și acolo stăteau să învețe Cuvântul lui
Dumnezeu, să cunoască voia Lui, probabil să
se roage lui Dumnezeu. La un moment dat, acel

Examinează-ți inima!

spațiu a devenit neîncăpător pentru ei și au zis:
„Trebuie să facem un spațiu mai larg, haideți
să mergem cu toții la lucru”. S-au dus, au luat
uneltele, s-au dus să taie fiecare câte o bârnă.
Acest pasaj ne vorbește despre un incident.
Unuia dintre cei de acolo i-a sărit din coadă
fierul de la secure.
De ce am ales acest pasaj? Pentru că, în vremea aceea, fierul era un material foarte prețios.
În 1 Sam. 13.19-22 veți vedea că filistenii au avut
grijă ca în Israel să nu fie nici fier, nici fierar.
Fierul era la mare căutare, căci era o valoare și
unuia dintre cei ce lucrau din greu acolo i-a sărit fierul din coadă și a căzut în apa Iordanului,
care era plină de mâl la fundul ei și, astfel, omul
acela a pierdut fierul de la secure.
Aș vrea să încercăm să înțelegem ceva. Ce
o fi fost cu acest fiu de proroc că și-a pierdut
fierul de la secure? Simplu, am zice noi – nu
era bine fixat în coadă. Dar oare de ce nu era
bine fixat în coadă? Pentru că, atunci când s-a
apucat de lucru, n-a fost destul de atent să verifice dacă fierul de la secure stă bine în coadă
sau nu.
Satan nu se bucură deloc de lucrarea pe care
o facem. Interesul lui este să ne facă nefolositori.
Să știți că diavolul nu se supără că avem biserici mari, catedrale adevărate, numai să nu se
facă lucruri cu folos în ele. Acesta este interesul
lui. Nu se supără nici că ne pregătim predicile
bine, doar să le facă nefolositoare. Nu se supără
nici că avem mari cântăreți și talentați, doar să
nu fie cu folos cântarea. Acesta este scopul lui.
Semnalul de alarmă pe care vreau să-l trag în
Numele Domnului Isus Hristos este acela că nu
putem sta nepăsători față de darul pe care ni
l-a dat Domnul. Față de valorile lui Dumnezeu
nu putem să fim nepăsători.
Tânărul acesta care și-a pierdut fierul de la
secure a fost nepăsător, n-a verificat înainte de
a începe lucrul dacă este bine fixat, chiar dacă
știa că este împrumutată și, cu siguranță, a dat
cu securea cât a putut de tare. Nepăsarea față
de secure e un lucru grav. Apostolul Pavel spune:
„Nu fii nepăsător de darul care este în tine”
(1 Tim. 4.14). Dumnezeu a pus în noi valorile Lui
neprețuite. Ne-au fost date nouă și Bisericii ca

e știi despre starea inimii tale?Ai nevoie de o examinare a inimii din
partea lui Dumnezeu? Îl vei lăsa pe Dumnezeu să-ți cerceteze inima?
Poate ai nevoie de un transplant?! Atitudinea inimii este importantă.
Magii, Irod și Iosif și-au dovedit atitudinea inimii prin felul în care s-au raportat
la Împăratul de curând născut al Iudeilor.
Magii nu au avut suficientă informație despre Pruncul născut în Betleem, dar o
stea – lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu (o putem considera primul sistem
de navigare GPS dedicat!) – i-a călăuzit. Magii nu au înțeles multe lucruri, dar au
răspuns la ce cunoșteau și după cât le-a fost descoperit. Cum răspunzi tu și care este
atitudinea ta, pe măsura cunoștințelor și experienței tale cu Domnul? Dacă nu ai
cunoștințe biblice, vei aprecia oportunitatea de a cerceta acum Biblia? Îți vei face
timp în fiecare zi să citești și să te rogi?
Biblia spune despre magi că atunci „Când au văzut ei steaua, n-au mai
putut de bucurie” (Matei 2.10). Magii L-au căutat pe Domnul Isus și L-au găsit.
Apoi I s-au închinat. Cei ce-L caută cu toată inima Îl găsesc pe Regele, se
bucură și I se închină. Când ai experimentat o mare bucurie în prezența Domnului? Câtă bucurie te caracterizează? Câtă umilință și reverență se vede în relația ta
cu Domnul și cu alții?
Darul magilor a fost o extensie a închinării lor. Au dăruit cu bucurie. Este generozitatea ta un act al închinării tale ? Cât de bucuros ești când se face colecta în biserica ta? Cu câtă bucurie te închini Domnului cu darurile tale financiare? Timpul tău
este un dar. Câtă bucurie este în inima ta, să petreci timp cu familia, cu frații la închinare sau în studierea Bibliei ? Socotești aceste lucruri ca o închinare cu bucurie
înaintea Domnului ? Adevărata închinare descoperă atitudinea inimii. O
atitudine bună în închinare reflectă o inimă care înțelege caracterul lui
Dumnezeu. Magii au înțeles cine este Hristos și cine erau ei și au ales să Îl glorifice
pe Dumnezeu prin ceea ce ei I-au dăruit Pruncului Isus.
Scopul nostru în viață este ca prin tot ceea ce facem să Îl glorificăm pe
Dumnezeu. Dacă atitudinea inimii este bună, noi Îl glorificăm pe Dumnezeu prin
tot ceea ce facem. Câtă ușurare există în faptul că nu trebuie să ne luptăm pentru
lucruri și poziții, ci prin tot ceea ce Dumnezeu trimite în viața noastră, să avem o
atitudine corectă a inimii, pentru că înțelegem caracterul lui Dumnezeu!
Te-ai gândit să-L cauți pe Domnul ca să-I cunoști caracterul, frumusețea, voia,
valorile, promisiunile și să I Te închini zilnic prin tot ce faci și ești? Cunoști tu cea
mai adâncă bucurie și satisfacție care vine din cunoașterea lui Dumnezeu?
ANA TĂTAR ANDRAȘ, Hickory, NC

„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele
împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la
Ierusalim și au întrebat: «Unde este Împăratul de curând
născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit și am
venit să ne închinăm Lui.»” (Matei 2.1-2)

Nevoie urgentă
...de alb
Mi-e, oare, ochiul inimii bolnav,
În cușca pesimismului ostatic?
Sau văd corect un diagnostic grav:
Planeta este în declin cromatic.
E tot mai rar în lume albul cast,
Alb de iubire, alb de armonie,
Iar cenușiul, pe un spațiu vast,
Aduce a-nnoptare și urgie.
E, oare, ochiul meu întunecat
Și lumii nu-i mai recunosc paleta?
Sau adevăru-i de necontestat:
Păcatul e mai greu decât... planeta!
Oricât ar fi povara lui de grea,
Cu rădăcini înfipte-adânc în ere,
Un lucru-i cert, pentru-al îndepărta
E de ajuns o singură-'Nviere!
E de ajuns spre Jertfă a privi,
Uitând de căutările năuce,
Și a zidi în fiecare zi
Orientând ferestrele spre Cruce.
Și când Lumina ne va inunda
Din Cel ce ne-a spălat de orice vină,
Cu albul ce în noi va triumfa
Vom da planetei straie de lumină.
Apelul meu este înflăcărat,
Chiar dacă inima mi-e încă tristă:
Să dăm planetei albul meritat,
Căci unitatea-n dragoste există!
SIMION FELIX MARȚIAN

Cugetări despre
ÎNTRUPARE
„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era
Dumnezeu. [...] Și Cuvântul S-a făcut
trup și a locuit printre noi, plin de har
și de adevăr. Și noi am privit slava Lui,
o slavă întocmai ca slava Singurului
născut din Tatăl.”
(Ioan 1.1,14)
***
„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu,
totuși n-a crezut ca un lucru de apucat
să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un
om, S-a smerit și S-a făcut ascultător
până la moarte, și încă moarte de cruce.”
(Filipeni 2.6-8)
***
Domnul Isus Hristos, ca să ne facă ceea ce
este El însuși, potrivit nemăsuratei Lui iubiri, S-a făcut ceea ce suntem noi. Irineu
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