CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

DOCTRINE BIBLICE

(urmare din pag. 5)

Separarea nu are de-a face cu a nu vorbi
cu ceilalți oameni sau de a nu conviețui
într-o familie mixtă, ci se referă la pasiunile extraprofesionale și la ceea ce
trece dincolo de îndatoririle familiale.
Așa se explică sfatul apostolic: „Nu
iubiți lumea, nici lucrurile din lume.
Dacă iubește cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2:15). În
relațiile interumane, orice unitate spirituală care permite și unitatea cu Dumnezeu este recomandată, dar orice unitate
spirituală care afectează comuniunea
cu Dumnezeu este vinovată. De altfel,
logic analizând lucrurile, nu se poate să
fie cineva și cu cei ce sunt cu Dumnezeu
și cu cei ce L-au părăsit sau încă nu L-au
întâlnit. Sfatul practic este renunțarea
și îndepărtarea de tot ceea ce este dezonorant și degradant și căutarea valorilor
sfinte și eterne în compania celor ce merg
pe același drum al întoarcerii spre slava
originii noastre, conform planului etern
de salvare a creației căzute în păcat. „Fugi
de poftele tinereții și urmărește credința,
dragostea, pacea, împreună cu cei ce
cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată” (2 Timotei 2:22). În analiza conceptului de separare, trebuie să înțelegem compatibilitatea dintre separarea
de lume și de păcat și trimiterea noastră
în lume cu scop evanghelistic, în condiția
existenței noastre naturale, fizice, în
lume, potrivit afirmațiilor Domnului
Isus Hristos din rugăciunea Sa (Ioan 17).
Apostolul Pavel îl sfătuia pe Timotei și

În ziua de 29 ianuarie a.c.,
în Biserica Penticostală
„Betezda” din Livada, județul
Arad, a avut loc ordinarea
fratelui Dan Rus în slujba de
prezbiter și a fratelui Narcis
Gligor în slujba de diacon.
Serviciul de ordinare a fost
condus de pastorii Pavel
Riviș-Tipei și Simion Vădean,
pastorul bisericii. Tot ei au
rostit și rugăciunile de
consacrare cu punerea mâinilor,
împreună cu prezbiterii
bisericii.
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pe toți cărora li se adresează epistolele
pastorale, potrivit cu chemarea și statutul unui slujitor, să interacționeze cu
toți cei din tabăra subjugată a diavolului,
pentru a-i atrage de partea adevărului
și a vieții (2 Timotei 2:24-26). El scria
colaboratorului lui cel mai apropiat, care
lucrase împreună cu el „ca un rob...
pentru înaintarea Evangheliei” (Filipeni 2:22), rugându-l „fierbinte, înaintea
lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos
Isus... (să) facă lucrul unui evanghelist”
(2 Timotei 4:1-4). Aceste eforturi de
evanghelizare și ucenicizare nu implică
profanare, ci numai sfințire, după cum
a scris și Iuda, fratele Domnului: „Mustrați pe cei ce se despart de voi; căutați
să mântuiți pe unii smulgându-i din
foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică,
urând până și cămașa mânjită de carne”
(Iuda 1:22-23) Cei de afară nu înțeleg
dimensiunea relației sfinte și pun problema rațional, când zic: „Noi am venit
la voi la nuntă în adunare, veniți și voi
la nunta noastră (în lume) și vă vom
pune la o masă fără băutură.” Numai
că nu ne vor putea pune într-un local
fără muzică profană și fum de țigară
sau vorbe din cauza cărora vine „mânia
lui Dumnezeu peste oamenii neascultători” (Efeseni 5:6). Ori, în aceste condiții, apostolul scria, în continuarea
acelei epistole: „Să nu vă întovărășiți
dar deloc cu ei” (Efeseni 5:7). Cel mai
greu este accceptată și înțeleasă nevoia
de separare spirituală în interiorul unei
organizații religioase, așa cum am amintit, în partea de prezentare istorică, des-

pre separările cerute de Dumnezeu în
granițele poporului Israel. Există diferite
activități de colaborare confesională sau
interconfesională, la nivel național, regional sau local, care presupun cooperarea dintre diferite formații muzicale,
prin reuniuni sau vizite reciproce, activități sociale, sau, ceea ce este cel mai de
substanță, acceptări de slujiri ale unor
învățători cu concepte și practici diferite
și chiar opuse. Ce ne învață Biblia despre astfel de relații ecumenice? Cum
aplicăm cele enunțate până aici sau alte
referințe biblice care credeți că ar putea
contraargumenta cele indicate în favoarea
păstrării relației cu Dumnezeu și neafectarea poporului în care ne-a rânduit
Domnul să fim și să slujim, fiecare „după
puterea pe care i-o dă Dumnezeu”
(1 Petru 4:11)? Trebuie să recunoaștem,
chiar cu riscul ruperii unor prietenii,
care tot nu pot rămâne veșnice, că nu
putem să acceptăm participarea unor
formații din biserici cu orientări foarte
diferite, ca de exemplu: o formație cu
accente rock (din mediul evanghelic din
România) să vină să slujească, pe motiv
că o astfel de muzică stârnește poftele,
prin efectul cunoscut al muzicii asupra
trupului, în loc să favorizeze starea de
smerenie sau bucurie sfântă. Nu va fi
edificator ca un predicator liberal, pentru
care activitățile lumești ca: sport, plajă,
filme etc. sunt acceptate în practica lui
personală, să vină să conferențieze pe
niciun subiect biblic, căci va „strecura
pe furiș erezii nimicitoare” (2 Petru 2:1).
(continuare în pag. 8)

locuiești. Du-te la unsul meu și spune-i:
Așa vorbește Domnul. Focul se va încinge
și mai tare. Cuptorul va arde și mai puternic, ba încă voi îngădui să te cobori
până în valea umbrei morții. Și după ce
vei coborî acolo, te voi ridica ca să te folosesc cu mai mare putere.»”
Și soția mea le-a spus doctorilor:
„Domnul l-a coborât în valea umbrelor
morții, căacumesteacolo, deaceea spuneți
că va muri soțul meu. El nu va fi nici în
stare vegetativă, nici nu va muri, pentru
că Dumnezeu îl va ridica.”
În a cincea zi de când mă aflam pe
patul de spital, în starea aceasta, la 1600
de km distanță de mine, în Denver, Colorado, era o Conferință pastorală a păstorilor români din Biserica lui Dumnezeu
(Church of God). S-au rugat pentru mine
de joi până sâmbătă seara, la fiecare serviciu divin. Însă sâmbătă seara, la 7.30,
doctorul Denis McGuire, care era liderul
nostru în vremea aceea, predica Evan-

ghelia. El s-a oprit din predică și a zis:
„Duhul Domnului mă oprește să-mi continui predica. Am auzit pe Duhul Domnului vorbindu-mi:«Oprește-te șiroagă-te
din nou pentru pastorul Gog. Și trebuie
să ascult de Duhul Domnului, vreau să ne
rugăm pentru pastorul Gog.» A zis: „Ne
vom ruga diferit de cum ne-am rugat până
acum. Și uitați cum ne vom ruga.” Unul
dintre asistenții mei era acolo la conferință. Și a continuat spunând: „Dacă
pastorul Cui, asistentul pastorului Gog,
acceptă să-l înlocuiască pe pastorul Gog,
să vină în față ca eu să-l ung cu untdelemn în Numele Domnului Isus Hristos.
Dar eu îl ung pe pastorul Gog cu untdelemn, nu pe pastorul Cui, pentru că el doar
se substituie pastorului Gog și apoi, împreună cu restul păstorilor ne punem
mâinile peste el și ne rugăm.” Pastorul
Cui a ieșit în față, iar dr. McGuire l-a uns cu
untdelemn și a spus așa: „Pastore Gog, te
ung cu untdelemn în Numele Domnului

Isus Hristos.”
Frați și surori, sunt un om educat și
știu ce vă vorbesc. În momentul în care
pastorul McGuire l-a uns cu untdelemn
pe pastorul Cui și s-a rugat împreună cu
ceilalți păstori acolo, în Denver, Colorado,
la 1600 km distanță de mine, eu m-am
trezit din comă în Los Angeles!! M-am
trezit și am început să vorbesc cu soția și
cu copiii mei și eram nedumerit, pentru
că nu știam unde mă aflu. Soția se temea
să-mi spună ce se întâmplase, ca nu cumva
să intru din nou în șoc.
Astăzi sunt în viață și mărturisesc
cu bucurie și credință minunea pe care
Domnul a făcut-o în viața mea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare și
puternic! Nevoile noastre sunt prea
mici pentru atotputernicia Lui. Mântuitorul nostru Isus Hristos este Domnul
vieții, și este singurul care are toată puterea în cer și pe pământ, glorie Lui în
veci! Amin!

Sărbătoare la Elim,
Atlanta, SUA

D

uminică, 11 septembrie 2016, în cadrul
Bisericii Penticostale Române ELIM
din Atlanta, SUA a avut loc ordinarea
în slujba de prezbiter a fratelui Ilie Berende și în
slujba de diacon a fratelui Flavius Margău.

Serviciul divin a fost condus
de fratele Corneliu Olan, pastorul
senior al Bisericii Elim, iar predicile de bază au fost rostite de
pastorii Pavel Pop din Detroit,
MI și Cornel Avram din Phoenix,
AZ, învitați la sărbătoarea
bisericii.
Rugăciunile de consacrare în
slujbă au fost înălțate de pastorii
Florian Lucaciu, Cornel Avram,
Florian Șanta, Pavel Pop și
Corneliu Olan.
Domnul să fie slăvit pentru
harul Său!
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