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CONFERINȚA PASTORALĂ 2016

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!

Pastor IOAN FILIP
Președintele Comunității
Regionale Penticostale Arad

Mesaj la Conferința
Națională a păstorilor
Sovata, 2016

„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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Recuperarea valorilor
pierdute ale Bisericii
(urmare din pag. 11)

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!
ADI FLORA

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 această predică 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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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
„... 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-

Î

Pastor Pavel Riviș Tipei
Biserica Penticostală Betania, Arad

„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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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!
ADI FLORA

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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