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Biserica nou-testamentală în pribegie
Textul de Bază: Josua 1: 1 - 3 și 3: 1 - 17

Sarcina unei biserici nou-testamentale
Este de a lăsa urme în mijlocul acestei lumi
• Urme de binecuvântare, urme de valoare veșnică
• Ele trebuie să fie vizibile pentru toți din jur
• Și dacă suntem pe acest drum: ca străini pe acest pământ - și ca biserică
nou-testamentală Iosua 1: 3

„Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am
spus lui Moise.“

Dumnezeu schimbă conducători, dar jurământul Lui de
credință rămâne
Moise nu mai este, e mort!
Iosua 1: 1 - 2

„După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul
lui Nun, slujitorul lui Moise: „Robul Meu Moise a murit: acum, scoalăte, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care
o dau copiilor din Israel.“
• Pentru ce întrebuințează Biblia această expresie aspră „a murit“?
• „Moartea“ a fost și va fi întotdeauna ceva definitiv
• Ceva, ce nu se mai poate corecta
• Dumnezeu a vrut ca poporul Lui să înțeleagă, că Moise nu mai este, și nu
va mai fi
Numai dacă privim spre Dumnezeu, El ne poate conduce
• Privirile noastre sunt în cazul unui deces foarte tulburate
• Mii de întrebări ne preocupă, și nu avem răspunsuri
• În această situație de dezamăgire, Dumnezeu vrea să ne limpezească
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privirea
• El vrea ca să privim la noul nostru Conducător, la o nouă speranță
• Ceea ce nu a fost atunci este astăzi: noi avem pe Domnul nostru Isus
Cristos
Nu plângeți după trecut, Eu vreau să vă conduc într-un viitor nou!
• Iosua trebuie să preia conducerea poporului Lui Dumnezeu
• Dumnezeu l-a chemat!
• El îl înzestrează cu înțelepciunea necesară
• El L-a însărcinat cu această funcție
• Nu poporul, sau prietenii lui
• Nu el din propria lui inițiativă
El a fost ales de Dumnezeu, pentru-că a slujit ca serv (1:1)
• Numai cel care a fost „serv“ al bisericii, primește binecuvântarea la
„conducerea“ ei.
• Principiul lui Dumnezeu este: Eu vă înzestrez !
• Așa a fost cu poporul Israel în Vechiul Testament
• Așa a fost cu apostolii în Noul Testament
• Așa este și astăzi cu servii Lui, și cu noi
O întrebare a epocii de astăzi: mai avem nevoie de conducatori? Nu ne
ajunge, sau conduce Duhul Sfânt?
1 Cor. 12: 28 - 29

„Și Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al
treilea, învățători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au
darul tămăduirilor; ajutorarilor, cârmuirilor, și vorbirii în felurite limbi.
Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt
făcători de minuni?“
Poate că Iosua nu s-a simțit potrivit pentru această mare funcție
• Poate că unii din poporul israelian nu au fost de acord cu alegerea aceasta
• Poate că au împrăștiat zvonuri de îndoială în popor
• Dar Dumnezeu confirmă această chemare!
Iosua 1: 5

„Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine,
cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.“
Iosua 3: 7

„Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalț înaintea
întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise“.
Principiul lui Dumnezeu rămâne același:
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• Dumnezeu cheamă, înzestrează și împuternicește servii Lui
• Ei sunt aceia, care conduc poporul lui Dumnezeu, și astăzi
• Înainte de a-i înălța în fața popoarelor din jur, Dumnezeu îi înalță în fața
propriului popor.

Dumezeu însoțește poporul Lui
Prin trecerea Iordanului a început pentru poporul lui Dumnezeu o epocă
nouă
• Ei au pășit pe un drum până atunci necunoscut
• Au intrat într-o țară necunoscută
• În așteptarea unui viitor necunoscut
• Cum a fost posibil lucrul acesta?
• Chivotul („Dumnezeu este în mijlocul vostru“) a mers înainte
• „Vă arăt un drum nou, pe care încă nimeni dintre voi n-a mai pășit“
• „Eu“ (chivotul) vă voi păzi:
• Înainte de a intra în apă (frica necunostului)
• În mijlocul apei (primejdiile înconjurătoare)
• Și până ce stai pe pământ uscat (până ce ești în siguranță)
Dar pentru aceasta poporul israelian (și biserica nou-testamentală) trebuia
să îndeplinească câteva condiții:
• Prezența lui Dumnezeu (chivotul vizibil) nu ajunge (de pildă sub formă
de cruce într-o biserică)
• Chivotul (crucea cu cel răstignit în colțul camerei) ca un fel de talisman,
sau mărțișor iar nu ajunge
• Nici așa numitele „locuri sfinte“, temple sau catedrale nu ajung!
• Nici tradiția noastră așa-zisă creștină, de la strămoși la strămoși nu ajunge
Poporul lui Dumnezeu trebuie să se sfințească „așa cum pretinde Domnul
Dumnezeu“
Iosua 3: 5

„Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul
vostru.“
• Promisiunea lui Dumnezeu pentru biserica Lui:
Luca 12: 32

„Nu te teme, turmă mică; pentru-că Tatal vostru vă dă cu plăcere
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Împărăția.“

Cine vrea să meargă în frunte, trebuie să aibă încredere în
conducerea lui Dumnezeu
O situație dramatică:
• Poporul așteaptă la Sitim
• 100.000 de oameni pornesc spre Iordan
• Nici un cercetaș nu a fixat locul de trecere
• Iordanul ducea apă mare (Iosua 3: 15)
• „Iosua, știi tu unde trecem apa?“
• „Nu. Dumnezeul nostru ne-a promis că ne conduce“
• „Iosua, oare nu te faci de rușine înaintea poporului?“
o „Uite că mai este numai 1 kilometru“
o „Mai sunt numai 500 de metri, 200, 100, 50, 1 metru!“
o „Uite, picioarele preoților sunt ude ! ! !“
Dumnezeu cere de la Iosua, dar și de la poporul Său o încredere neclintită
în făgăduința Lui
• Gândurile lui Dumnezeu nu corespund cu gândurile noastre
• Noi pretindem întâi o înzestrare spirituală perfectă, abea atunci ne
decidem pentru o colaborare în cadrul Bisericii noastre
• Dar Dumnezeu cere tocmai contrariul: întâi devotarea - și atunci
binecuvântarea Lui prin înzestrare
• Dacă poporul israelian ar fi așteptat oprirea apei, ar fi și astăzi pe acelaș
loc
• Curajul în viața de toate zilele are ca baza: speranța în noroc
• Curajul în credință are ca bază: încrederea în conducerea lui Dumnezeu
• întrebare: corespund dorințele noastre (și cele ale Bisericii noastre) cu
gândurile Tatălui nostru Ceresc?
“Dacă o biserică se ține numai după propriile ei decizii,
atunci lipsește binecuvântarea Domnului prin Duhul Lui cel Sfânt.”
Filipeni 4: 7

„Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile
și gândurile în Cristos Isus.“
Amin
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