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Nu am pe nimeni!...
(Ioan 5 )

Din când în când, fiecare om se îmbolnăveşte, iar boala poate dura, la unii câteva zile, la alţii câteva luni, la alţii câţiva 
ani. La foarte puţini boala devine incurabilă, iar omul ce primeşte vestea imposibilităţii vindecării lui devine adesea 
„rob” al durerii şi al deznădejdii.

Dar nu numai atât, ci devine, de obicei, dependent de soţ/soţie, copii, rude, prieteni.

După ani de suferinţă, puţini mai rămân lângă un astfel de suferind. El rămâne singur cu neputinţa lui.

În Sfânta Scriptură aflăm despre un om, sărac, neputincios, plin de bube. Era atât de neputincios, încât nu putea nici măcar 
alunga câinii ce veneau lângă el (Luca 16).

Dar mai aflăm şi despre un om bolnav, paralizat, de 38 de ani (Ioan 5).

Pentru un om bolnav, în opinia mea, nopţile sunt cel mai greu de suportat. Ziua, poate, mai are pe cineva pe lângă el, dar 
noaptea rămâne singur cu el însuşi, cu suferinţa trupului, dar mai ales cu suferinţa din sufletul lui, izvorâtă din prea multe 
întrebări fără răspuns.

Perseverenţa slăbănogului ne uimeşte. Stătea întins pe „patul suferinţei” celei fără vindecare, aşteptând.

Dar în cazul lui, era o aşteptare fără de final. De ce? Deoarece, chiar din spusele lui înţelegem că nu avea nici cea mai mică 
speranţă că un „CINEVA” îl va ridica în braţe – era paralizat – şi îl va coborî în apă, primul de la tulburarea ei. Speranţă fără 
conţinut! Nimeni nu ar fi făcut aşa ceva!

Omul nu era singur în pustiu, ci într-o mulţime de oameni. Dar toţi de acolo căutau vindecarea lor, nu a altuia, doreau să plece 
ei de acolo, nu alţii. Dar şi mai trist, mulţimea de oameni de acolo părea a fi într-un „pustiu spiritual” caracterizat de suferinţă, 
boală, deznădejde, competiţie, lipsă de compasiune şi milă pentru cei din jurul ei.

Atunci, de ce mai stătea acolo şi aştepta? Poate nu mai avea pe nimeni la cine să se ducă, sau nu mai era nimeni gata să îl (re)
primească. Casa lui era Bethesda, patul lui era patul suferinţei celei îndelungate.

Î
n acelaşi timp, omul acesta bolnav de 38 de ani, în plan spiritual se aseamănă cu poporul Israel. În cartea Deuteronomul, 
capitolul 2, versetul 14, găsim din nou amintită cifra „38” de ani, cu referire la o generaţie ce a pierit în pustie. Asemănare? 
Coincidenţă? Cu siguranţă nu! Omul acesta în plan spiritual reprezintă „o generaţie” de israeliţi care, din cauza păcatului, 
erau nu doar bolnavi trupeşte, cât mai ales sufleteşte.

Bethesda era aşezată lângă Poarta Oilor, locul prin care şi Domnul Isus a intrat. Pe acea poartă, erau aduse în Ierusalim oile ce 
urmau să fie jertfite la Templu. Dar a venit ziua când prin Poarta Oilor a intrat Isus, Mielul lui Dumnezeu! Simbolică intrare!

Domnul Isus nu a căutat faimă, nu a dorit aprobarea oamenilor. El a venit să caute „ce era pierdut”. Acolo, la Bethesda, El a 
vindecat numai pe unul, dar prin el S-a descoperit pe Sine multora!

continuare la pag. 8
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? David CIUCUR

„Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara...  
şi a înnoit altarul Domnului” (2 Cronici 15:8).

Înnoiţi
altarele!
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În istoria poporului evreu sunt amintiţi, în mod repetat, 
doi împăraţi care reprezintă, în ochii lui Dumnezeu, 
extremele în ceea ce priveşte binele şi răul cu privire 
la slujirea faţă de Dumnezeu: împăratul David, care este 

numit om după inima lui Dumnezeu şi împăratul Manase, care 
a făcut mai mult rău decât oricare alt împărat. Cum a putut 
să fie numit David ”om după inima lui Dumnezeu” când şi el 
a păcătuit ? Şi încă ce păcate a făcut: adulter şi complicitate  
la ucidere? Domnul Dumnezeu a ţinut seama de pocăinţa lui 
profundă şi L-a iertat primindu-l din nou în părtăşia cu Sine. 
David va rămâne permanent recunoscător lui Dumnezeu 
pentru iertarea primită, iar păcatul lui era înaintea feţei sale, 
tocmai pentru a aprecia iertarea primită: „Păcatul meu stă 
necurmat înaintea mea”(Ps. 51:3).

Fiecare împărat, prin modul lui de cârmuire şi raportare la 
Dumnezeu, a dezvăluit adevăratul lui caracter. Caracterul 
este mai mult decât o afirmaţie sau alta, o faptă bună sau mai 
puţin bună, o aparenţă construită artificial, caracterul arată 
adevărata relaţie cu Dumnezeul Cel adevărat.

Despre împăratul Asa, se spune că a făcut ce este bine şi 
plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său. Totuşi, în slujirea 
lui a existat un „dar” pe care-l vom vedea puţin mai tărziu. 
A face bine înseamnă a face ceva în concordanţă cu voia lui 
Dumnezeu: „Binele este Unul singur” spune Domnul Isus 
şi Binele acesta este Dumnezeu. Nu tot ceea ce numim noi 
bine, este bine în ochii lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce vorbim 
noi, sau facem noi, este plăcut lui Dumnezeu. Dar a face 
ceva, care să fie plăcut lui Dumnezeu, este un lucru deosebit, 
este un lucru unic pentru noi. Aceasta reprezintă, de fapt, 
adevărata fericire: „Să faci ce este bine şi plăcut înaintea lui 
Dumnezeu, ca să fii fericit” (Deut. 6:18). Binele îşi are originea 
în Dumnezeu, El este Cel care a plantat pomul cunoştinţei 
binelui în grădina Eden. Dumnezeu însuşi îi spune lui Cain: 
„dacă faci binele, vei fi bine primit” (Gen. 4:7). Ca să faci binele, 
ai nevoie de a putea discerne, de a deosebi, binele de rău. 
Binele înseamnă să slujeşti lui Dumnezeu aşa cum doreşte El. 
Orice bine, care vine din Dumnezeu, este plăcut înaintea Lui. 
Să faci ce este plăcut lui Dumnezeu, este o mare provocare 
pentru om, dar şi o satisfacţie deosebită. Este o mare 
onoare pentru o persoană să facă ce este bine şi plăcut lui 
Dumnezeu. 

Ce a făcut Asa de au rămas consemnate în Scriptură, ca 
lucruri bune şi plăcute înaintea lui Dumnezeu?

Lupta împotriva idolatriei. 

Î
n primul rând, Asa a îndepărtat din Iuda tot ceea ce 
ajuta sau îndemna poporul să se închine dumnezeilor 
străini, să se închine idolilor. Idolatria a fost cel mai mare 
păcat al poporului lui Dumnezeu, iar practicarea acestui 

păcat, a fost cauza principală a nimicirii poporului, a robiei 
lui, a distrugerii Templului. Asa a distrus toate locurile de 
închinare idolatre: altare ale idolilor, stâlpi idoleşti, înălţimi 
unde se aduceau jertfe păgâne, stâlpii Astarteei. Distrugere 

obiectelor închinării idolatre, distrugerea idolilor, desfiinţarea 
acelor înălţimi, a fost un lucru bun şi plăcut lui Dumnezeu, dat 
nu suficient. Poţi să distrugi locuri de închinare, dar dacă nu ai 
scos şi din inimă închinarea idolatră, constaţi că, după un timp, 
oamenii îşi construiesc altele noi, ceea ce s-a şi întâmplat 
după un număr de ani. 

Dar Asa dorea acest lucru, ca închinarea la idoli să fie scoasă 
din inimă şi pentru aceasta a făcut şi al doilea pas.

b) Asa porunceşte poporului să caute pe Domnul 
Dumnezeul părinţilor lor, şi să împlinească legile şi poruncile 
Lui.

c) În al treilea rând, Asa face în aşa fel încât poporul să se 
simtă în siguranţă în închinarea lui faţă de Dumnezeu: Asa 
zideşte cetăţi, pe care le înconjoară cu ziduri, pentru 
ca închinarea lor să nu mai fie zădărnicită de ameninţările de 
afară.

Domnul nu rămâne dator, ci răsplăteşte pe cel ce este cu 
toată inima alături de El. Asa obţine o victorie memorabilă, 
pentru o ţară atât de mică, împotriva unei armate de peste 
un milion de ostaşi şi trei sute de care de război, condusă de 
Zerah, etiopianul. Rugăciunea lui Asa, rămâne ca model pentru 
cel care se încrede în ajutorul lui Dumnezeu, şi nu se uită la 
slăbiciunea sa: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutorul celui slab 
ca şi celui tare: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru. 
Căci pe tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva 
acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru, să nu iasă 
biruitor omul asupraTa”!

Domnul continua lucrarea Sa cu împăratul Asa, trimiţând pe 
proorocul Azaria, fiul lui Oded, să-l atenţioneze, prin Duhul 
Sfânt:” Domnul este cu voi, când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, 
Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi. Şi El vă va părăsi”. Îndemnul 
lui Dumnezeu pentru popor, este următorul: „Întăriţi-vă şi 
nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea 
o răsplată!” Împăratul Asa este îmbărbătat de cuvintele 
Domnului, spuse de proorocul Oded (tatăl lui Azaria) şi 
continuă nimicirea prilejurilor de păcătuire pentru întrega 
lui împărăţie, ce cuprindea pe Iuda şi Beniamin. Totuşi, Asa 
nu a îndepărtat înălţimile din Israel, măcar că inima lui a fost 
în totul a Domnului. El îndepărtase înălţimile idolilor, dar 
poporul tot mai aduceau jertfe Domnului pe înălţimi, întrucât 
nu se mai coborau la Casa Domnului. Doar pe vremea lui 
Iosia, toate aceste înălţimi au fost înlăturate total.

Asa face un lucru pe care nu l-a mai făcut nici un împărat 
înainte de el: înnoieşte altarul pe care se aducea jertfă 
Domnului. De ce a simţit Asa nevoia de a înnoi altarul 
care era înaintea pridvorului Domnului? Ajunsese acesta în 
paragină, din cauza nefolosirii lui sau îşi pierduse semnificaţia, 
datorită folosirii necorespunzătoare? Au fost împăraţi care 
şi-au arogat dreptul de a aduce ei înşişi jertfe pe altar, deşi nu 
erau leviţi. Alţii au schimbat chipul altarului, după cel închinat 
idolilor din Damasc şi nu după chipul arătat de Dumnezeu lui 
Moise: „împăratul Ahaz, s-a dus la Damasc... şi văzând altarul din 
Damasc a trimis preotului Urie chipul şi înfăţişarea acestui altar” 

   >>

Calea Credinţei, nr. 429, ianuarie - februarie 2020   5



PE
 C

AL
EA

 C
R

ED
IN

ŢE
I

(2 Împ.16.10). Ahaz a schimbat chiar rânduielile şi aşezarea în 
Casa Domnului, de hatârul împăratului Asiriei (2Împ. 16:18). 
Au putut aduce jertfe pe altar, şi cei care nu erau preoţi, 
dar se puteau face preoţi dacă plăteau 7 berbeci şi un viţel, 
devenind preoţi ”cu acte în regulă” (2 Cron.13.9). Poate s-au 
adus pe altar şi animale care aveau vreun defect, animale 
care nu trebuiau aduse în felul acesta Domnului. Cert este 
că, după înnoirea altarului, a strâns pe tot poporul lui Iuda şi 
Beniamin, dar şi pe oameni din alte seminţii ale lui Israel, care 
veniseră la Iuda, când au văzut că Domnul Dumnezeu este cu 
ei, pentru un scop anume.

Reînnoirea jurământului. 

Asa, împreună cu poporul, au reînnoit jurământul 
cu Domnul Dumnezeul părinţilor lor, de a-L 
căuta din toată inima lor. Cine nu intra în acest 
legământ, trebuia nimicit din Iuda. În ce a constat 

acest jurământ şi cum s-a făcut el? La început, Dumnezeu 
a făcut un legământ cu Adam, apoi cu Noe, un legământ 
personal, legământ extins apoi la întreaga familie, spunând: 
„Cu tine fac un legământ” (Gen. 6:18). Apoi, Dumnezeu face 
un legământ cu Avraam, un legământ cu Moise, legământ care 
se extinde asupra urmaşilor săi, cuprinzând întreg poporul lui 
Dumnezeu. Legământul făcut de Dumnezeu, era un legământ 
de viaţă şi de pace (Mal. 2:5), un legământ de necălcat şi pe 
vecie (Num. 18:19). Dorinţa lui Dumnezeu era ca aceia ce 
au făcut legământ cu El prin jertfă (Ps. 50.5), să fie strânşi 
în jurul Său, numindu-i chiar „credincioşii Mei”. Dumnezeu 
făgăduieşte că El va rămâne credincios legământului făcut 
(Hagai 2:5). 

Asa aduce întâi jertfe Domnului Dumnezeu, împreună cu tot 
poporul. Legământul acesta prevedea ca poporul să caute pe 
Domnul Dumnezeul părinţilor lor, din toată inima şi din tot 
sufletul lor. Legământul era făcut cu glas tare, jurând credinţă 
Domnului, cu strigăte de bucurie şi sunet de trâmbiţe. 
Rostirea acestui legământ a adus o bucurie imensă pentru 
popor, pentru că juraseră din toată inima lor, căutaseră pe 
Domnul de bună voie şi-L găsiseră! Iar Domnul le-a dat 
odihnă de jur împrejur.

Ce a făcut, în Noul Legământ, Împăratul nostru, Domnul Isus 
Hristos, care este numit Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor? 

Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântat în 
veci, singurul vrednic de închinare, s-a pogorât 
personal în lumea noastră. Închinarea adevărată lui 
Dumnezeu, nu mai avea nevoie de altare sau temple, pentru 
că închinarea adevărată este în duh şi adevăr: „închinătorii 
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi adevăr” (Ioan 4:23). 
Închinarea adevărată are de-a face cu mântuirea obţinută 
de Domnul Isus la Golgota. El îi spune femeii samaritence: 
„Voi vă închinaţi la ce nu cunoşteţi, noi ne închinăm la ce 
cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei” (Ioan 4:22). Ce 
dumnezei păgâni, ce Molohi, ce Astartee, ce Dagoni, s-au 

pogorât personal la închinătorii lor, pentru a dovedi că sunt 
vrednici de închinare? Baal nu s-a arătat preoţilor săi, cu 
toată stăruinţa şi delirul acestora, pentru simplul motiv că 
nu era dumnezeu şi nu putea să se arate în faţa singurului 
Dumnezeu adevărat! Totuşi, de ce există atâta închinare la 
dumnezei străini, de ce atâţia oameni se închină idolilor? 
Pentru că în spatele acestora stau duhuri necurate ale 
diavolului, care au şi ele putere de influenţare! Prin jertfa de 
pe cruce, Domnul Isus a nimicit domniile şi stăpânirile 
din locurile cereşti, le-a dezbrăcat de puterea lor şi 
le-a făcut de ocară înaintea lumii, adică a făcut de 
ruşine pe toţi idolii închinărilor păgâne! De aceea este 
cu totul îndreptăţit ce spun îngerii despre El: „Vrednic este 
Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda (Apoc. 5:12). Prin 
această jertfă, Domnul Isus şi-a câştigat Biserica Sa, Stâlpul 
şi temelia adevărului, unde închinarea la idoli nu mai are ce 
căuta. Dar Molohii, Astarteele, Dagonii, au apărut sub altă 
formă în Biserica Sa. Şarpele cel vechi se adaptează repede şi 
închinarea la idoli apare sub alte forme. 

Există idoli, care au supravieţuit până în zilele noastre, 
care iau diferite forme, ca să nu fie recunoscuţi. 
Mamona, de care ne-a avertizat Domnul Isus. „Nu 
puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona”, spune El. 

Materialismul feroce este întâlnit aproape la tot pasul, în 
Biserică. Evanghelia prosperităţii, care este propovăduită 
astăzi cu mare putere, pare o încercare de a uni pe Hristos 
cu Mamona. Banul începe să ne influenţeze conduita creştină, 
pentru el facem compromisuri, numai să câştigăm mai mult. 
Înşelăm statul, înşelăm pe aproapele nostru, înşelăm chiar şi 
pe cei din familie, numai să câştigăm mai mult, să ne meargă 
nouă bine. Uităm cuvintele proorocului care spune: „Vai de 
cel ce strânge câştiguri nelegiuite pentru casa lui... căci piatra din 
mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda, îi răspunde” 
(Habacuc 2:9-11).

Minciuna poate deveni un mod de viaţă, dar folosind 
minciuna ne închinăm tatălui minciunii, adică diavolului. 
Minţim ca să ne meargă bine, minţim ca să salvăm aparenţele, 
minţim ca să câştigăm mai mulţi bani, minţim folosind jumătăţi 
de adevăr.

Politica religioasă, o nouă formă de înşelătorie, care a 
pătruns în mijlocul poporului lui Dumnezeu, este plină de 
minciună, de compromis. Nu degeaba este numită politica 
arta compromisului! Ne credem buni diplomaţi, dar devenim 
mincinoşi de profesie. Compromisul cu păcatul se dovedeşte 
devastator. Reinterpretăm, spre folosul nostru, starea de 
păcat descrisă de apostolul Ioan, cât şi domeniile lui: pofta firii 
pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii. 

Lucrurile pământeşti nu mai reprezinţă, de multe ori, ceva 
rău, sunt interpretate ca necesităţi care trebuie împlinite, 
doar suntem în firea pământească.

Pofta ochilor este îndreptăţită de faptul că omul trebuie să 
admire ce a creat Dumnezeu, că omul trebuie să cunoască, 
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mai în amănunt, creaţiunea Sa. Eclesiastul remarcă faptul că 
omul nu se mai satură de privit ceea ce a creat Dumnezeu.

Lăudăroşia vieţii este necesară în vremea de astăzi, 
iar dorinţa de a accede în posturi înalte este justificată 
de necesitatea ca şi credincioşii să fie reprezentaţi în 
funcţii înalte din stat, ca să poată influenţa în bine mersul 
evenimentelor. Dar majoritatea acestora, credincioşi fiind, au 
dovedit că nu le pasă de binele altora şi nici al Bisericii. Alţii, 
văzând că nu-i laudă nimeni, au început să se laude singuri, 
asumându-şi nişte merite pe care nu le au.

„Înnoiţi altarele!” ne-ar spune şi Domnul Isus astăzi. 
Înnoiţi altarele ca să vă aduceţi aminte să nu mai aduceţi 
jertfe cu defecte, să nu mai permiteţi la altar preoţi făcuţi pe 
bani, preoţi care nu mai respectă modul de aducere al jerfelor, 
preoţi care bagă furculiţa în oala cu carne, pentru folosul 
propriu, folosind poziţia sa pentru a se îmbogăţi. Unii preoţi 
au uitat că aducerea jerfelor este pentru iertarea păcatelor, 
iar cel care aduce jertfa trebuie implicat direct. Nu poţi să-ţi 
aduci jerfa la altar, fără a pune mâinile pe capul animalului 
de jertfă şi să-ţi mărturiseşti pacatele. Nu poţi să slujeşti lui 
Hristos fără a merge, mai întâi, pe la Golgota! De la Golgota, 
trebuie să mergi pe la fratele tău, despre care ai aflat că are 
ceva impotriva ta. Apoi poţi să mergi la altar, să-ţi aduci jerfa 
de mulţumire, de laudă, dacă ai rezolvat problema. Dar mulţi 
predicatori se justifică: eu n-am nimic cu el, ci el are cu mine! 
Dar tocmai despre o astfel de situaţie vorbeşte Domnul Isus! 
Urmează paşii biblici indicaţi de Domnul Isus şi numai aşa 
poţi să te urci la altar să-ţi aduci jertfa.

Alţii se substituie direct lui Dumnezeu sau Duhului Sfânt, 
crezând că darul se moşteneşte din familie. Mica, din seminţia 
lui Efraim, a sfinţit pe unul din copiii săi, ca preot. Dar 
Cuvântul specifică imediat: „Pe vremea aceea, fiecare făcea 
ce-i plăcea (Jud. 17:5-6).

Predicatorii din ziua de astăzi trebuie să-ţi înnoiască altarele 
şi la propriu şi la figurat. Un altar nou, te ajută să realizezi că 
trebuie făcută o schimbare radicală în învăţătura şi păstorirea 
Bisericii lui Hristos.

Dar mai întâi, trebuie făcută o schimbare interioară pentru 
preoţii lui Hristos, schimbare pe care numai Duhul Sfânt 
o poate face. Degeaba înnoim altarele, dar permitem să 
slujească la ele pe cei care nu sunt chemaţi de Duhul lui 
Hristos. Mulţi aşa numiţi preoţi au devenit blazaţi, repetând 
doar lozinci religioase, cu predici presărate cu glume, stârnind 
râsetele şi aplauzele asistenţei, dar fără a produce schimbări 
spirituale în viaţa Bisericii, iar Biblia îi numeşte „buni de gură”. 
Unii, în loc să aducă slavă lui Dumnezeu, se slăvesc pe ei 
înşişi, lăudându-se cu ceea ce au făcut ei. Pentru mulţi, păcatul 
nu mai este păcat şi s-au adaptat mersului lumii acesteia, în 
sensul că minciuna poate fi folosită, dacă aduce ceva bun, 
divorţul şi recăsătorirea sunt permise şi în alte împrejurări 
decât cele specificate în Biblie, înşelarea statului nu este un 
păcat, întrucât şi statul fură de la oameni. Înşelând statul, 
câştigăm mai mulţi bani şi putem da mai mulţi bani pentru 

lucrarea Domnului! Predicatorii ajung să predice după poftele 
ascultătorile, gâdilându-le în mod plăcut urechile. Dacă se 
impune, va trebui să înnoim amvoanele şi să schimbăm 
predicatorii!

Să înnoim legământul cu 
Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos!

Din nou, Dumnezeu vine cu un nou legământ, făcut 
în Numele Domnului Isus, care a devenit chezaşul, 
sau garantul unui legământ mai bun (Evrei 7:22). 
Acesta reprezintă împlinirea proorociei făcută 

de Ieremia, care zice: „vin zile, zice Domnul, când voi face 
cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda, un legământ nou”(Ier. 
31.31). Noul legământ s-a făcut tot pe baza sângelui, dar 
pe baza sângelui sfânt şi nevinovat al Domnului Isus, numit 
„sângele legământului celui nou” (Mat. 26:28). Rămâne valabil 
şi de actualitate strigătul Domnului Dumnezeu care zice: 
„Strângeti-Mi pe credincioşii Mei care au făcut legământ cu 
Mine prin Jertfă” (Ps. 50:5).

Când am făcut noi legământ cu Domnul? Atunci când am 
mărturisit credinţa în jertfa Domnului Isus, atunci când, la 
botez, am mărturisit că-L vom urma toată viaţa. Am intrat în 
legământ cu Domnul, făgăduind să trăim o viaţă de sfinţenie, 
de luptă contra păcatului, prin puterea Duhului Sfânt, de 
predare deplină în mâinile Domnului şi Mântuitorului nostru. 
Dar de la făgăduinţele făcute Domnului, până la deplina 
lor împlinire, nu este o cale aşa de uşoară. De multe ori 
falimentăm, de multe ori greşim, de multe ori ne înşelăm 
singuri. Atunci este nevoie de o pocăinţă sinceră, de o 
reînnoire a legământului nostru, de câte ori simţim nevoia, 
atât la nivel personal, cât şi colectiv, în Biserică. 

Reînnoirea altarelor, precum şi reînnoirea legământului făcut 
cu Domnul şi Mântuitorul noastru, nu sunt simple formalităţi, 
ci sunt perioade în viaţa noastră care ne ajută să mergem mai 
departe, în viaţa de credinţă, urcând pe o treaptă superioară, 
spre statura plinătăţii Domnului Isus. 
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Uitatul” de toţi în suferinţă şi deznădejde, este aflat şi vindecat pentru totdeauna, dar cu o condiţie: „Du-te şi să nu 
mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău”! 

Domnul Isus nu „acoperă” sursa cumplitei lui boli: PĂCATUL! Domnul Isus nu îl atinge, ci doar îi spune: „Scoală-te, 
ridică-ţi patul şi umblă” (Ioan 5:8). Şi ce spune El se înfăptuieşte, deoarece este Dumnezeu! „Îndată, omul s-a făcut 

sănătos, şi-a luat patul şi umbla”.

Ce schimbare radicală de stare! Acum câteva clipe paralizat, iar după cuvintele Mântuitorului, paraliticul nu doar se ridică de pe 
patul de suferinţă, dar şi umblă.

Întrebarea Domnului Isus, dacă vrea să fie vindecat, înseamnă: vrei să cunoşti, să trăieşti şi altă stare? Eşti gata să crezi că 
TOTUL se poate schimba radical, doar datorită cuvintelor Mele? Eşti gata să crezi că Dumnezeu poate lucra şi altfel la 
vindecarea ta decât prin tulburarea apei?

De fapt, sunt întrebări pe care fiecare om, la întâlnirea cu Domnul Isus trebuie să şi le pună. Sunt gata să fac totul altfel, prin 
credinţa în El? Sunt gata să accept că Dumnezeu nu este limitat de suferinţa mea, ci de necredinţa mea?

Ce greşeală capitală fac mulţi oameni în căutarea lui Dumnezeu! Îl limitează la suferinţa lor şi nu vor să înţeleagă şi să accepte 
că El, Dumnezeu Creatorul, este Atotputernic!

Paraliticul vindecat şi-a luat patul şi a început să umble. Mai ştia să umble? Nu trebuia, după 38 de ani de paralizie, să aibă un 
timp de (re)acomodare cu mersul? Nicidecum. Ce vindecă Domnul implică şi o completă restaurare a omului la normalitate.

Iar parte a normalităţii omului vindecat este să meargă la un loc de închinare şi să mulţumească lui Dumnezeu. Paraliticul 
vindecat de Domnul Isus alege să meargă la Templu, dar cu siguranţă are în minte porunca Domnului „ia-ţi patul”. Cu alte 
cuvinte: „nu îl lăsa acolo, nu vei mai avea nevoie de el, trecutul tău este doar o amintire”. „Patul suferinţei lui” de acum 
este mărturia vindecării lui depline. Pleacă de la Bethesda şi astfel se încheie atât prezenţa lui la scăldătoare, cât mai ales 
dependenţa lui de un loc, o clipă, o minune!

Atenţionarea Domnului Isus cu privire la a nu mai păcătui ne arată desluşit că nu boala, suferinţa, singurătatea ne 
îndepărtează de Dumnezeu, ci păcatul! Paraliticul vindecat de Domnul Isus la Bethesda primeşte posibilitatea unui 
nou început de viaţă, care, însă, nu va dăinui dacă inima lui rămâne păcătoasă, neschimbată.

Lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus face posibilă, prin credinţă şi pocăinţă, prin puterea Duhului Sfânt, 
naşterea din nou şi astfel omul vechi se transformă într-o nouă făptură! Cine este în Hristos este o nouă făptură: „Căci, dacă 
este cineva în Hristos, este o făptură nouă.” (2 Corinteni 5:17). Bolnavul din această relatare a avut parte de harul Domnului Isus 
Hristos, har de care avem şi noi parte. Iar harul Lui restaurează viaţa oricărui om care vine la Domnul Isus Hristos cu credinţă 
şi pocăinţă şi îi asigură un viitor şi o nădejde.

? Virgil ACHIHAI,
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? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

   >>

Suntem la început de an şi poate că ne facem planuri, 
strategii, proiecte şi dorim ca Dumnezeu să ne 
binecuvânteze şi să ne întărească atât în viaţa noastră 
de fiecare zi, cât şi în slujirea pentru El şi din acest 

an. Dar ne dăm seama că noi, cei de astăzi, suntem urmaşii 
celor de dinaintea noastră, de aceea, Dumnezeu ne cheamă 
să mergem mai departe şi ne încurajează să ne îndeplinim 
lucrarea pe care El ne-a dat-o, continuând astfel lucrarea 
începută de înaintaşii noştrii.

C.S. Lewis (1898-1963) spunea odată „În faţa noastră sunt 
lucruri mai interesante decât cele pe care le-am lăsat în spate.” 
De aceea, la începutul unui nou an şi noi avem nevoie 
de încurajarea Domnului pentru a continua umblarea cu 
credincioşie pe calea Lui şi slujirea cu pasiune în lucrarea Lui. 

În faţa intrării în Canaan, Iosua avea dilemele lui. Îi stăteau 
înainte provocări neştiute de el, iar în spatele lui era un popor 
care de cele mai multe ori s-a dovedit răzvrătit, nemulţumit, 
cârtitor, certăreţ etc. Dar Dumnezeu îi dă lui Iosua, şi prin 
Cuvântul Lui şi nouă celor de astăzi, trei argumente pentru a 
continua lucrarea şi înaintarea: 

Continuă în ciuda 
circumstanţelor umane (v. 1)

Iosua întâmpină două dificultăţi. Pe de o parte e moartea 
lui Moise (v. 1). Cel mai mare lider al lor a murit tocmai 
când trebuiau să intre în ţara promisă. Exact când aveau 
cea mai mare nevoie de el, Moise îi părăseşte, iar Iosua 

trebuia să-i ia locul. Poporul pe care-l conducea a dat de 
multe ori dovadă de răzvrătire, dar îl respectau pe Moise. Sau 
cel puţin în ultima parte a călătoriei lor prin pustie. Dar acum, 
când trebuia trecut Iordanul şi împărţit Cannanul, Moise nu 
mai era cu ei. Iar Iosua resimte acest gol. Poporul avea mare 
nevoie de Moise, pentru că pe el îl recunoştea ca autoritate. 
Dar Dumnezeu îl pune conducător pe Iosua.

Apoi, cea de-a doua dificultate a lui Iosua a fost vârsta lui 
înaintată, pentru că avea peste 80 de ani. Nu mai era cel care 
iscodise ţara cu patruzeci de ani în urmă (Numeri 13:8, 16) 
şi care era gata, atunci, să cucerească Canaanul. Acum avea 
o vârstă înaintată şi trecuse prin multe situaţii în pustie. Dar 
ajunge la vârsta aceasta să împlinească ceea ce trebuia să facă 
cu patruzeci de ani în urmă.

Continuă să mergi mai 
departe

„Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: «Întăreşte-te şi îmbărbătează-te»? Nu te înspăimânta 
şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” 

Iosua 1:9
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Poporul accepta ideea că Iosua le era lider, dar Iosua 
însăşi accepta cu greu statutul acesta, deşi Dumnezeu 
l-a ales pe Iosua ca să fie succesorul lui Moise încă din 
timpul vieţii mentorului său: Iosua îl slujirea pe Moise 

(Exod 24:13, Numeri 11:28), iar Moise îi schimbă numele 
din Hosea în Iosua (Numeri 13:16) înainte de iscodirea 
Cannanului; Dumnezeu îi cere lui Moise să-l facă pe Iosua 
părtaş la dregătoria sa, pentru ca toată adunarea lui Israel 
să-l asculte (Numeri 27:12-23); Iosua se dovedeşte a fi un 
om „plin de duhul înţelepciunii, căci Moise îşi pusese mâinile 
peste el”. Din cauza acestor motive, poporul Israel ascultă de 
Iosua (Deuteronom 34:9). 

Dumnezeu nu este împiedicat de neputinţele noastre umane 
atunci când El vrea să lucreze prin noi, cu noi şi între noi. Iar 
exemplul lui Iosua este elocvent şi pentru noi. Din experienţa 
lui Iosua învăţăm că nimic nu-L împiedică pe Dumnezeu să-şi 
continue planurile şi lucrarea: „nimic nu împiedică pe Domnul 
să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr” 
(1 Samuel 14:6). 

Continuă în baza 
promisiunilor primite (v. 2-6)

Î
n discuţia cu Iosua, Dumnezeu face două făgăduinţe. 
Pe de o parte sunt făgăduinţe generale pentru poporul 
Israel (v. 2-4). Dumnezeu promite că vor intra în Cannan, 
pentru că era „ţara pe care o dau copiilor lui Israel” (v. 2). Ei 

mergeau prin credinţă, pentru că „orice loc pe care-l va călca 
talpa piciorului vostru vi-l dau” (v. 3). Dar le reaminteşte şi că 
teritoriul pe care îl vor stăpânii „se va întinde de la pustiu şi 
Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor, şi 
până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui” (v. 4). Dumnezeu 
este Acela care a promis Canaanul poporului evreu şi urma 
să se ţină de promisiune. El dădea ţara în mâna evreilor, iar 
Iosua era doar omul de care se folosea pentru împlinirea 
promisiunilor Sale. 

De cealaltă parte, Dumnezeu îi face făgăduinţe personale 
lui Iosua (v. 5-6), asigurându-l de prezenţa şi puterea Lui. 
Dumnezeu îi spune lui Iosua că va fi cu el cum a fost şi cu 
Moise (v. 5). Făgăduinţa aceasta „Eu sunt cu tine” ar trebui 
să ne înflăcăreze inimile şi să ne umple viaţa de mulţumire. 
Nu suntem singuri, Dumnezeu este cu noi. Vine îngerul 
Domnului la Ghedeon (Judecători 6) şi-i spune „Domnul este 
cu tine, viteazule!” (v. 12). Şi-l vedem pe Ghedeon care bătea 
grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian (v. 11). Unde era 
viteazul, când el se ascundea? Dumnezeu vede dincolo de 
aparenţe, pentru că El vede ceea ce lucrează. Chiar şi când 
Ghedeon îşi face inventarul neputinţelor sale, că era cel mai 
mic din casa lui şi din familia cea mai săracă din Manase (v. 
15), Dumnezeu îi spune „Eu voi fi cu tine” (v. 16). Pe Muntele 
Înălţării (Măslinilor/Eleon), Domnul Isus se afla cu ucenicii 
(Matei 28). Chiar şi după dovezile învierii şi timpul petrecut 
în cele patruzeci de zile cu Domnul Isus, unii s-au îndoit (v. 
17). Cum, pleci? Şi pe noi cui ne laşi? Împărăţia când ai de 
gând s-o aşezi? După ce le spune care le va fi misiunea de 

atunci încolo, Domnul Isus face una dintre cele mai frumoase 
făgăduinţe, „iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului” (v. 20). Dumnezeu ne cheamă la slujire, dar ne şi 
însoţeşte în slujire. Prezenţa lui Dumnezeu ne dă mângâierea 
că suntem în siguranţă şi ne dă curajul să mergem mai 
departe cu El.

Apoi, de trei ori Dumnezeu îi spune lui Iosua „întăreşte-te şi 
îmbărbătează-te” (v. 6, 7, 9). Îl asigură că el este cel care va 
da ţara promisă în stăpânirea poporului (v. 6). De câte ori 
nu ne întăreşte Dumnezeu şi pe noi, şi ne spune că vrea să 
lucreze în viaţa noastră şi prin viaţa noastră în vieţile celor 
din jurul nostru!? Dumnezeu controlează toate lucrurile şi El 
ne poartă de grijă şi ne păzeşte în călătoria vieţilor noastre. 
Câtă vreme încă nu s-a împlinit Cuvântul Domnului cu 
privire la noi, încă este speranţă că Dumnezeu îl va împlini. 
Avem făgăduinţe care ne dau curajul de a merge mai departe. 
Domnul Isus ne-a spus că va fi permanent cu noi şi este o 
realitate a vieţii noastre zilnice. 

Continuă în lumina 
adevărurilor divine (v. 7-9)

Î
naintarea noastră se face stând în Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cuvântul ne ţine pe calea dreaptă şi ne 
ajută să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga (v. 
7). Noi ne-am abate, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne 

ţine să mergem drept. Cuvântul ne tranformă pe fiecare 
dintre noi. Ne transformă vorbirea, ca să avem o vorbire 
biblică, scripturală: „să nu se depărteze de gura ta” (v. 8), ne 
transformă gândirea, ca să gândim biblic: „cugetă asupra ei 
zi şi noapte” (v. 8), ne trasformă trăirea, ca să avem o viaţă 
calibrată pe Scriptură: „căutând să faci tot ce este scris în ea” 
(v. 8). Numai când vom trăi în felul acesta, vom lucra cu 
credincioşie (v. 7), vom izbuti în tot ceea ce facem (v. 7-8) şi 
vom lucra cu înţelepciune (v. 8). Când Cuvântul lui Dumnezeu 
ne călăuzeşte viaţa, planurile noastre sunt binecuvântate de El.

Dumnezeu are putere să ne ţină şi să ne întărească pe 
parcursul întregii vieţii, şi ne-a dat Cuvântul care să ne 
îndrume şi să ne înveţe în călătoria aceasta, dar şi-n slujirea 
Lui. Puterea Cuvântului este o putere vie, iar Cuvântul pe 
care stăm noi se numeşte Isus Cristos şi El va lupta pentru 
noi. Noi stăm pe adevărul acesta care este Isus Cristos şi El 
va lupta pentru noi. 

***

La început de an, Dumnezeu ne spune: Continuaţi! Mergeţi 
înainte! Nu abandonaţi lupta! Rezistaţi! Încă mai am de 
lucru cu voi! „Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul 
Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (v. 9). Dumnezeu 
ne-a pus la dispoziţie toată puterea ca să continuăm lucrarea 
Sa. Cu Dumnezeul nostru, prin Domnul Isus şi Duhul Sfânt, 
şi ancoraţi în Sfânta Scriptură, continuăm să mergem mai 
departe! 
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„Tu trebuie să ajungi să-L cunoşti pe Dumnezeu în mod personal! Să fii sigur că El există şi că te cunoaşte! Să ştii că 
Lui îi pasă de tine! A crede în Dumnezeu pentru că părinţii tăi cred nu este deajuns!.... Voi, copii şi tineri în special, 
sunteţi bombardaţi în şcoli cu tot felul de învăţături eronate, că Dumnezeu nu există şi că omul ar fi rezultatul 
evoluţiei dintr-o maimuţă. Dacă vrei cu adevărat să ai o experienţă cu Dumnezeu şi să vezi că El există şi că este 
real,  n-are importanţă cât eşti de tânăr sau de bătrân, tu poţi să-L cunoşti în mod personal pe Dumnezeu... Du-te 
acasă în seara asta şi stai de vorbă cu El, roagă-L să ţi-se descopere în mod personal! Copii, şi voi puteţi vorbi cu 
Dumnezeu aşa cum vorbiţi părinţilor voştri...! El vă iubeşte şi abia aşteaptă să vi se descopere (Dumnezeu îmi 
cunoaşte măsura – vol. 1, Silvia Tărniceriu) ”. 

Cuvintele fratelui păstor Marcu Nichifor care au determinat-o pe Silvia să-L pună la încercare pe Dumnezeu şi 
experimentate de noi, au fost scopul central al întâlnirii noastre. Sâmbătă, 16.11.2019, Biserica Creştină după 
Evanghelie – Betel, Codlea a fost gazda conferinţei de copii din judeţul Braşov intitulată “Umblarea cu Dumnezeu”. 
La această conferinţă s-au înscris în jur de 125 de participanţi, peste 170 de copii (aproximativ 35% dintre copii 

participanţi sunt necreştini/ din familii de necreştini), părinţi, lideri însoţitori şi voluntari din 11 biserici participante. Programul 
conferinţei a constat în cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, rugăciune, introducere în temă şi memorarea versetului 
din Psalmul 119:105. Apoi le-a fost prezentată copiilor printr-o scurtă biografie şi o mică scenetă momente din  viaţa Silviei 
Tărniceriu preluate din primul său volum intitulat “Dumnezeu îmi cunoaşte măsura”. Ca parte a programului am avut şi patru 
copii care ne-au împărtăşit experienţe personale cu Dumnezeu, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viaţa lor şi modul în 
care Dumnezeu le-a răspuns rugăciunilor. 

La finalul conferinţei participanţii au primit un corn cu ciocolată, suc cu pai, un papucel cu bombonele făcut din pastă de zahăr 
şi o Biblie cu benzi desenate. 

Exemplul Silviei Tărniceriu i-a încurajat pe copii să-l pună pe Dumnezeu la încercare şi să aibă curajul să se încreadă în El. 

? Oara Scurtu,

Holbav, Braşov

Conferinţă de copii, judeţul Braşov
„Cuvântul Tău este o candelă pentru 

picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”
( PSALMUL 119:105 ) 
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? Claudiu CÂRLESCU

CUM POT CUNOAŞTE  

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea 
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută şi desăvârşită." Romani 12:25

„
Încă de la început poate este bine de menţionat că voia lui 

Dumnezeu poate fi cunoscută şi poate fi probată.

NU este un mister indescifrabil, pe care doar unii 
credincioşi mai „dotaţi spiritual”, în mod supranatural, 

pot să o cunoască. NU este o „şoptire în ureche” a Duhului 
Sfânt, aşa cum, poate, aşteaptă unii. Dumnezeu NU îşi (mai) 
revelează voia Lui prin experienţe supranaturale, voci audibile, 
imbolduri interioare, vise, şoapte, intuiţii etc. 

Voia lui Dumnezeu poate fi cunoscută şi a fost făcută 
cunoscută în Biblie - Cuvântul lui Dumnezeu. 

Într-un sens, la bază, într-un mod general, voia lui Dumnezeu 
pentru noi toţi este să ne întoarcem din starea noastră 
de păcat, către Dumnezeu, prin credinţa în Isus Hristos (1 
Timotei 2:3; 2 Petru 3:9 etc.). Mântuirea - acesta este mesajul 
esenţial al lui Dumnezeu pentru oameni. Dacă nu am înţeles 
şi nu avem împlinit acest prim aspect, atunci nu le vom 
înţelege/împlini nici pe celelalte.

Dumnezeu nu doreşte să Îşi ascundă voia Lui, ci doreşte să 
ne-o descopere. Atunci când devenim copii ai lui Dumnezeu 

(Ioan 1:12), prin credinţa în Hristos, avem parte de călăuzire 
din partea lui Dumnezeu către lucrurile Lui (Psalm 143:10). 

În Romani 12:2 apostolul Pavel îndeamnă: „Să nu vă potriviţi 
chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii 
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută şi desăvârşită”. Reiese de aici o anumită secvenţă: 
pe măsură ce mintea celui credincios se „înnoieşte” după 
Cuvântul lui Dumnezeu, atunci el poate cunoaşte voia 
desăvârşită a lui Dumnezeu. 

Bineînţeles că întrebarea din titlu, pentru mulţi, are şi un 
aspect mai particular, personal. Am vrea ca Dumnezeu să 
ne spună în mod specific şi personal, răspunsuri la întrebări 
de genul: unde să mă angajez, unde să locuiesc, cu cine să 
mă căsătoresc, ce maşină să îmi cumpăr, unde să merg în 
concediu, ce telefon să cumpăr, ce suc să beau şi alte mii de 
alegeri pe care trebuie să le facem. 

Deşi Dumnezeu nu ne spune toate lucrurile astea în mod 
specific, totuşi sunt câteva principii de care putem să 
ţinem cont atunci când vorbim despre cunoaşterea voii lui 
Dumnezeu.

Voia lui Dumnezeu?
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În primul rând, unii teologi vorbesc despre Voia lui Dumnezeu 
(aşa cum reiese din Biblie) în două moduri, subliniind două 
aspecte diferite, dar la fel de adevărate şi importante: Voia 
Suverană (sau Decretivă) şi Voia Morală (sau Declarativă) a lui 
Dumnezeu. 

Voia Suverană a lui 
Dumnezeu. 

Se împlineşte întotdeauna şi imperturbabil. Nu depinde 
de absolut nimic altceva afară de Dumnezeu Însuşi. 
Isaia 46:9 spune: „Căci Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul, 
Eu sunt Dumnezeu şi nu este niciunul ca Mine. Eu am 

vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu 
este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare 
şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.» 

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a hotărât ce va face de la început 
şi El o va face până la sfârşit. Scopul Său va fi stabilit şi El îl 
va îndeplini după cum voieşte. Pur şi simplu, Dumnezeu face 
exact ceea ce vrea El. Psalmul 135:6 spune: „Domnul face tot 
ce vrea”. Orice lucru Domnul îl vrea, îl face. El este Suveranul 
universului. Orice lucru a hotărât, se va face. Orice vrea, El va 
duce la bun sfârşit. 

Dintre multitudinea de texte biblice care confirmă acest 
aspect al voii lui Dumnezeu, mai amintim două: rugăciunea 
Domnului Isus din Matei 26:39 – „Tată, dacă este cu putinţă, 
depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, 
ci cum voieşti Tu”. Despre ce este voie este vorba aici? Despre 
voia suverană, planul suveran de mântuire al lui Dumnezeu 
care urma să se împlinească în scurt timp.

Iar un ultim exemplu îl găsim în Faptele Apostolilor 4:27-28: 
„În adevăr, împotriva Robului Tău celui Sfânt, Isus pe care L-ai 
uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu 
Neamurile şi cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce Hotărâse 
mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău”. Deci decretul şi planul lui 
Dumnezeu a fost ca Isus Hristos să moară. Nimic nu a putut 
schimba acest plan şi toate lucrurile au fost orchestrate de 
Dumnezeu pentru acest scop. 

Voia Morală (Declarativă sau 
Poruncită) a lui Dumnezeu. 

Este ceea ce ne porunceşte Dumnezeu, sau ce declară 
în mod explicit că vrea ca noi să facem. Dacă voia 
suverană a lui Dumnezeu se împlineşte, fie că noi 
credem în ea sau nu, şi fie că o înţelegem sau nu, voia 

morală nu o împlinim întotdeauna. Dumnezeu cere anumite 
standarde, dă anumite porunci, dar oamenii nu le împlinesc 
mereu şi pe deplin. Aici intră legile şi poruncile atât din Vechiul 
Testament cât şi din Noul Testament care arată voia lui 
Dumnezeu (ce ar vrea Dumnezeu), dar care nu se împlinesc 
mereu (omul este prea slab şi prea păcătos să le împlinească).

Pe lângă faptul că Dumnezeu vrea să fim mântuiţi, aşa cum am 
spus la început, mai sunt alte câteva texte în Scriptură care 
ne arată clar, explicit, care este voia morală a lui Dumnezeu 
pentru noi, ce declară El că este voia Lui pentru viaţa noastră. 
De exemplu: 

• Să fim plini de Duhul Sfânt - „De aceea nu fiţi 
nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă 
îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi 
plini de Duh”. (Efeseni 5:17-18)

• Să fim sfinţi şi să trăim în sfinţenie - „Voia lui 
Dumnezeu este sfinţirea voastră”, cu aplicaţie practică 
mai ales în domeniul curăţiei sexuale. (1 Tesaloniceni 4:3)

• Să fim mulţumitori - „Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru 
toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu”. (1 
Tesaloniceni 5:18)

• Să fim supuşi - „Supuneţi-vă unii altora în frica lui 
Hristos” (Efeseni 5:21); „Fiţi supuşi oricărei stăpâniri 
omeneşti, pentru Domnul: căci voia lui Dumnezeu 
este, ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor 
neştiutori şi proşti.” (1 Petru 2:13-15)

• Să suferim - „Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui 
Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că 
faceţi răul!” (1 Petru 3:17); „Aşa că cei ce sufăr după voia lui 
Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor 
şi să facă ce este bine.” (1 Petru 4:19)

În ceea ce priveşte deciziile pe care trebuie să le luăm, 
suntem chemaţi, pe de o parte, să ţinem cont de 
principiile de mai sus, iar, pe de altă parte, să alegem 
după bunul plac. Având încredere în Domnul şi căutând 

lucrurile Lui, toate celelalte lucruri le putem face după 
dorinţele puse de Domnul în noi (cf. Ps. 37:4 – Domnul ne 
schimbă dorinţele întâi şi apoi le împlineşte). În acest punct, 
încurajator este că orice alegem (în deciziile zilnice, mai mari 
sau mai mici) este conform voii lui Dumnezeu. În plus, suntem 
încurajaţi să trăim aşa, fără teama de eşec şi din prisma 
faptului că, în providenţa Lui, Dumnezeu are şi moduri de a 
ne împiedica să luăm unele decizii greşite (cf. Fapte 16:6,7).

În concluzie, principiul esenţial aici este unul care ţine de 
relaţie şi de revelaţie. Ne întărim relaţia prin revelaţie. Cu 
cât cunoaştem mai mult şi mai bine pe cineva cu atât suntem 
mai familiari cu dorinţele sale şi învăţăm să ne conformăm. 
Este valabil şi în relaţia cu părinţii noştri despre care ştim, la 
un moment dat, de exemplu, că „tatăl meu nu ar vrea să fac 
asta”. La fel este şi în relaţia noastră cu Domnul.

În general, dacă preocuparea noastră este să fim în Voia 
Domnului, este un semn că suntem deja în voia Lui. 

Îndemnul practic este să ne adâncim tot mai mult în 
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, să ne umplem inima şi 
mintea cu el, ca să Îl cunoaştem mai mult pe Domnul, având 
„gândul lui Hristos” în noi (1 Corinteni 2:16).

Calea Credinţei, nr. 429, ianuarie - februarie 2020   13



O familie cu 68 ani de căsnicie, 67 ani pe Calea Credinţei, şapte copii, 13 nepoţi şi 12 strănepoţi.

Clim Ioan: 92 ani, născut în data de 21.01.1928 în loc. George Coşbuc, jud. Botoşani;

Clim Ortanta: 85 ani, născută în data de 13.10.1934 în loc. George Coşbuc, jud. Botoşani;  

- Căsătoria în data de 17.02.1952; 

- Botezul în data de 20.04.1953, oficiat de fr. Gândilă N. din Bucureşti.

Pioneri ai credinţei în Zona Botoşani: 
Clim Ioan & Ortanţa
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În satul nostru erau cinci credincioşi, rude apropiate cu noi; Clim Mihai (tatăl meu), Iacob Vasile & Eugenia (sora 
mea) şi vărul meu, Clim Costache & Pachiţa, care se întâlneau în casă la familia Iacob. Ei aveau legătură cu 
adunarea din Drislea. 
Încă din toamna anului 1952, împreună cu soţia, mergeam la întâlnirile lor şi ascultam Evanghelia. Domnul 

ne-a deschis inima şi am crezut în Jertfa Domnului Isus pentru iertarea păcatelor. Ne-am pocăit şi am cerut botezul. 
Pe data de 20.04.1953, la adunarea din Drislea, am primit botezul împreună cu soţia mea Ortanţa şi fr. Hutu Vasile şi 
soţia lui Melentina (sora mea). Fratele Gândilă Nicolaie din Bucureşti şi fratele Serediuc Dumitru din Drislea au oficiat 
botezul. A fost o mare bucurie în familia noastră. Acum eram nouă credincioşi. Nu aveam Biblii nici cărţi de cântări. 
Învăţam cântări pe care le scriam pe caiete. Am dat 100 kg de grâu pe o Biblie pe timp de secetă. Iar fr. Vasile Hutu 
a dat cea mai bună oaie din staulul lor pe o Biblie. Dar eram foarte fericiţi. Mergeam pe jos la adunare la Drislea (10 
km), la Negreni (30 km), la Chiscăreni, Româneşti.
La adunarea din George Coşbuc veneau fraţi din alte adunări, dar mai des din Drislea şi ne învăţau Scriptura şi 
cântări. Fratele Serediuc Dumitru ne antrena să citim, să studiem şi să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Până la 
sfârşitul anului 1953 fraţii m-au pus să slujesc ca prezbiter. Tot în acest an, Domnul a chemat acasă pe fiul nostru 
Aurel, de două luni. A fost o încercare grea, dar Dumnezeu ne-a dat biruinţă. Am avut ceva probleme cu locul de 
cimitir, dar s-a rezolvat până la urmă. 
Înainte de a ne pocăi făceam mult vin. Când am văzut urmările beţiei în viaţa  oamenilor, am fost schimbaţi de 
Dumnezeu şi în această privinţă. Pentru noi era important să avem cugetul curat înaintea lui Dumnezeu.
În anul 1979, m-am mutat cu familia în oraşul Botoşani. Am fost primiţi membri în adunarea din Botoşani şi fraţii 
m-au ales să slujesc în comitetul de prezbiteri şi apoi în comitetul zonal. 
În regimul trecut, împreună cu fraţii am dat multe botezuri în secret. Securitatea comunistă ne punea multe piedici. 
De aceea făceam botezuri noaptea, în iazul de peşte din Gulioaia sau în locuinţele credincioşilor din oraş. 

În anul 1992 am ieşit la pensie dar nu din lucrarea Domnului. Împreună cu echipa de misiune am predicat 
Cuvântul lui Dumnezeu în toate adunările din subzona Botoşani şi oriunde eram invitat. Deoarece am avut 
serviciu în construcţii, m-am implicat voluntar la costrucţia Caselor de Rugăciune din Botoşani nr. 1, „Filadelfia”, 
nr. 2, „Maranata” şi în satul meu natal George Coşbuc.

Acum mai bine de doi ani am suferit un accident vascular şi am o pareză. Când mi-am revenit, am căutat să nu 
lipsesc de la închinare şi masa Domnului de duminică.
De câteva luni vine biserica la noi. Suntem încurajaţi! Acum pot să spun ca apostolul Pavel în 2 Timotei 4:7-8: „M-am 
luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe 
care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit 
venirea Lui.”
Slăvit să fie Domnul!

? Mărturie consemnată de Daniel şi Geta Lozneanu

Calea Credinţei, nr. 429, ianuarie - februarie 2020   15



IN
FO

 •
 Ş

TI
R

I •
 IN

FO
 •

 Ş
TI

R
I

Botez în Biserica din Livezi, Bacău

Botez în Biserica din Băicoi, Prahova

Botez în Biserica din Tulcea

În data de 18 decembrie 2019, în Biserica  “Filadelfia" 
din Livezi, jud. Bacău, a avut loc un botez nou-
testamentar.

Un suflet sensibilizat de chemarea lui Dumnezeu, 
a dorit să facă mărturia unui cuget curat înainte de 
încheierea anului 2019. Au participat credincioşi din 
biserica locală, din Bacău, Prăjoaia şi Bălăneasa, dar şi 
mulţi musafiri.

Au slujit fratele Ghidarcă Ioan, Adamache Emanuel, 
Costişanu Vasile, împreună cu fraţi locali. Totul a fost 
spre slava lui Dumnezeu. 

? Pavel MANEA

În data de 12 ianuarie 2020 la Biserica Creştină după 
Evanghelie din Băicoi, judeţul Prahova, 5 tineri şi un 
bărbat în vârstă au primit botezul nou testamentar. 
A fost o sărbătoare deosebită. Au slujit prin cântare 

tineri de la Dărmăneşti şi  Brătăşanca. Au slujit prin 
Cuvânt fratele Stancu Ştefan de la Dărmăneşti, iar 
fraţii Moraru Constantin, Dobra Radu, Negoi Cornel 
şi Petrică Furnea au avut scurte îndemnuri şi motivaţii 
pentru slujire. 

? Viorel ISTRATE

În data de 27 octombrie 2019 la Biserica 
Creştină după Evanghelie din Tulcea, 
judeţul Tulcea a avut loc un botez nou-
testamentar. 

Trei persoane au fost botezate: Rut Zotescu, 
Surlică Vasile şi Păruş Gheorghe.

La această sărbătoare a fost invitat fratele 
Virgil Achihai, care a slujit din Cuvântul 
Domnului.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru harul Lui! 

? Victor CIREŞ
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Botez în Biserica din Podu Iloaiei, Iaşi

Botez în Biserica din Deva

Pe data de 24 noiembrie 2019 în 
Biserica Creştină după Evanghelie din 
localitatea Podu-Iloaiei 4 tineri şi-au 
mărturisit credinţa în apa botezului. 

Au slujit prin predicarea Cuvântului fraţii 
Ursache Valentin şi Chiţescu Bogdan. 

? Bogdan CHIŢESCU

În data de 15 decembrie 2019 la Biserica 
Creştină după Evanghelie din Deva, patru 
persoane au fost botezate în Numele Domnului 
Isus Hristos.

Din Cuvânt a vorbit fratele Teofil Badea, textul fiind 
din Romani cap. 10 ver. 9-10: Cât de important este 
să îl mărturiseşti pe Domnul cu gura ta în urma 
cercetării şi transformării.

Domnul să lucreze schimbarea în inimile noastre! 

? Teofil BADEA

În data de 26 ianuarie 2020, tot la Biserica Creştină 
după Evanghelie din Deva, judeţul Hunedoara, alte 
două persoane au fost botezate. 

A slujit prin Cuvânt fratele Onisim Mincu din 
Tălmaciu. Mesajul a fost din Faptele Apostolilor cap. 2. 
ver. 37-41: „Au rămas strapunşi în inimă şi i-au zis lui 
Petru «Fraţilor ce să facem?» Pocăiţi-vă.”

Domnul să fie slăvit! 

? Teofil BADEA
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Invitaţie la studiu Tălmaciu

Studiu biblic Bacău

ANUNŢ Calea Credinţei

Dragi fraţi, vrem să vă anunţăm că în data de 23-27 martie 2020, vom avea o nouă conferinţă la AMC 
Golgota, Tălmaciu. Fratele Alec Passmore va susţine tema „Cristos în cartea Numeri" şi „Studiu din 
Galateni", iar fratele Iain Jamieson va susţine tema „Studiu din Proorocii Mici".

Vă rugăm să anunţaţi prezenţa la fratele Costică Morariu, telefon 0744573986. 

Stimaţi fraţi, în vederea procesului de arhivare şi broşare a revistei Calea Credinţei, vă aducem la cunoştinţă 
că avem nevoie de un exemplar al revistei Calea Credinţei nr. 1, din ianuarie 1949. Dacă deţine cineva un 
exemplar din acest număr, vă rugăm să luaţi legătura cu Uniunea.

Vă mulţumim. 
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Chemare la slujire
Valea Pojarului

În localitatea Valea Pojarului, comuna Bustuchin, jud. Gorj, există o lucrare de plantare a unei Biserici locale. Ne 
rugăm pentru o familie care să se mute în această  localitate ca misionari. 

Detaliile vor fi discutate cu Biserica „Vestea Bună” din Târgu Jiu. 
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În zilele de 13 şi 14 decembrie 2019, în biserica 
,,Filadelfia" din Bacău a avut loc o întâlnire a 
fraţilor lucrători din adunările din zonă pentru 
a participa la studiul biblic început din anul 

2018. Studiul a fost din cartea Neemia, iar fratele 
Paul Williams ne-a motivat să ne implicăm cât mai 
activ în ceea ce priveşte partea aplicativă a cărţii. Au 
participat un număr de 33 fraţi din zona Bacău. 

Avem promisiunea fratelui Paul că în primăvară 
vom continua studiul şi rugăm pe Domnul să-l 
binecuvânteze cu sănătate pentru a ne putea întâlni 
din nou. 

? Pavel MANEA



Seminar de istorie - Bruxelles

Informare colecta naţională 2019 IN
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Suma strânsă la colecta naţională din Bisericile locale pentru sprijinirea proiectelor din cadrul Bisericilor Creştine 
după Evanghelie a fost de 63.455 lei.

       PROIECT             SUMA (LEI)

	z Conferinţa naţională şi Consiliul Naţional:       53.378,01 lei

	z Învăţământ:
- Institutul Teologic „Timotheus”:       25.370,00 lei

	z Comisii + Lucrarea cu familiile:       17.967,53 lei

	z Susţineri Biserici aflate în situaţii excepţionale:     11.032,56 lei 

	z Misiune:
- Lucrarea din Ucraina şi Republica Moldova:     15.732,00 lei
- Agenţia de Misiune „Kairos”:       13.244,00 lei
- Misiunea „Ucenicii” - lucrarea în penitenciare:       1.000,00 lei

	z Total           137.724,10 lei

Reamintim că în anul 2020, colecta naţională va fi organizată în prima duminică din luna octombrie şi anume pe data de 
04.10.2020. Ne-am bucura dacă ar participa toate Bisericile locale din BCER-UBCE.
Pentru anul 2019, contribuţia rămâne 15 lei/membru, iar abonamentul la revista „Calea Credinţei” 40 de lei/an.
Mulţumindu-vă pentru colaborarea pe care o avem, dorim ca Dumnezeu să răsplătească dărnicia şi Domnul să 
binecuvânteze pe fiecare frate şi soră care au luat parte la această lucrare. 

? Dan MITREA
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Biserica Creştină după Evanghelie „Betania” din Bruxelles a avut bucuria ca în data de 22 februarie 2020 să 
organizeze un seminar cu tema ”Istoria Bisericii Creştine după Evanghelie”. Tema a fost prezentată de fratele 
Emanuel Răduţ, istoric al Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie şi a fost împărţită în două sesiuni: 
„Istoria Mişcării Fraţilor în Europa” şi „Începuturile Adunărilor Fraţilor în România”. 

Prin acest seminar fraţii şi surorile au avut ocazia să afle despre începuturile Fraţilor, despre bazele dogmatice ale 
Mişcării Fraţilor şi despre personalităţi importante care au marcat istoria. Fratele Emanuel a prezentat cum a lucrat 
Dumnezeu ca Fraţii să ajungă şi în Romania unde au misionat pe înaintaşii noştri. 

A fost o părtaşie binecuvântată de 
unde cu toţii am plecat mai înţelepţi. 
Credem că fiecare biserică ar trebui 
să prezinte generaţiei tinere istoria 
Bisericii şi să împrospăteze memoria 
celor care o cunosc. 

? Bogdan GOLEA



M-am întâlnit cu Simon Petru într-o seară,

Pe malul mării din ţinutul Galileii,

Unde ştiam că despre Lege odinioară,

Se adunau să mediteze fariseii...

A fost o vreme când mulţimile pe drum

Se îmbulzeau ca să-l asculte pe Mesia

Care-a pornit din vechiul sat Capernaum

Şi-avea s-aducă despre har din cer solia...

Ei n-au primit mesajul Lui de la-nceput

Căci le vorbea de sacrificiul unui Miel

Şi Vestea Bună s-o-nţeleagă n-au putut

Când le spunea că Miel de jertfă este El!

Şi Petru, chiar, a înţeles încet-încet

Că e chemat de Domnul Însuşi să-L urmeze

Căci, părăsind corabia din Ghenezaret,

A trebuit pescar de ...oameni să lucreze!

Din ziua-aceea am aflat că Petru are

Un drum ce-n faţă pân-la cer i se aşterne,

E drumul care ne conduce spre iertare

Şi moşteniri nestricăcioase şi eterne!

Având misiune să îmi predice şi mie,

Bătrânul Petru m-a-ndemnat să cred în Miel

Şi mi-a deschis cu cheia de la-mpărăţie

Un drum acolo unde-i azi Emanuel!

M-a ajutat prin Duhul Sfânt să înţeleg

Că am şi eu credinţa ce-i de mare preş,

Căci am putut pe calea vieţii să aleg

Făgăduinţe ce ne-aduc un har măreţ...

Şi-mi spune Petru să îmi dau silinţa toată

Ca la credinţă să adaug alte virtuţi

Şi-atunci e sigur că-i credinţ-adevărată,

Cu roade veşnice prin anii străbătuţi...

Credinţa asta poate astăzi să-mi ofere

Intrare din belşug în Locul Sfânt

Şi, înzestrat în lupta bună cu putere,

Să las în urmă ce mă leagă de pământ .

Căci L-am crezut şi L-am iubit pe Domnul care

Va reveni ca să-mi aduc-un ultim har

Şi, fiind găsit în orice zi în aşteptare,

Să am credinţa care n-a fost în zadar!

? Valentin Giuroiu

ÎNTÂLNIRE CU PETRU


