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Conferințe de tineret din anul universitar 
2018-2019

Botez Nou-Testamental

 Pe parcursul anului universitar 
2018-2019 au fost mai multe confer-
ințe de tineret organizate cu spri-
jinul departamentului de tineret al 
Cultului Penticostal, regionala Cluj. 
Trei dintre acestea au avut loc în Bi-
serica Penticostală „Betania” din 
Cluj-Napoca. 
  Prima conferință de tineret  a avut 
loc în 25 octombrie 2018,  la 
această conferință au participat 
tineri  de la mai multe biserici din 
orașul Cluj-Napoca și din împre-
jurimi.  Împreună cu noi au fost  
frații  Lela  care  au  cântat spre 
slava lui Dumnezeu și spre zidirea 
noastră, iar fratele Samuel Lela 
ne-a vorbit din Cuvântul lui 
Dumnezeu despre închinarea la idoli 
în generația postmodernă. 
  Dumnezeu  ne-a conștientizat la 
acea întâlnire că orice lucru sau per-
  Dumnezeu  ne-a conștientizat la 
acea întâlnire că orice lucru sau per-
soană care ajunge mai presus decât 
El în viața noastră este un idol. 
Fratele Samuel ne atenționa cu pri-
vire la lumea virtuală și la rolul pe 
care aceasta o are în a îngropa 

spunea fratele Samuel că închinarea 
la idoli este  posesiv dominantă și 
ne afectează  atât personal, cât și la 
nivel de comunitate.
     Întâlnirea a fost una benefică      Întâlnirea a fost una benefică 
pentru sufletele noastre deoarece  
ne-am  închinat împreună cu tinerii 
înaintea lui Dumnezeu și am învățat 
din Cuvântul cum să ne ferim de 
idoli în generația postmodernă.
    A doua conferință de tineret a     A doua conferință de tineret a 
avut loc în 21 martie 2019.  De 
această dată împreună cu noi a fost 
fratele pastor Ghiță Mocan din 
Oradea, care ne-a vorbit din Cuvân-
tul lui Dumnezeu despre  
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    Mulți oameni aud vocea lui 
Dumnezeu care cheamă neîncetat 
omenirea la pocăință și la o viață 
nouă, dar prea puțini aleg să 
răspundă chemării Lui. 
În fiecare an, Biserica Creștină Penti-În fiecare an, Biserica Creștină Penti-
costală  „Betania”  primește con-
firmările multor suflete cercetate de 
Duhul Sfânt care decid să răspundă 
chemării pe care Dumnezeu le-a fă-
cut-o. Anul 2018 a fost un an în 
care zece suflete au decis să-L 
urmeze pe Hristos.          Aceste su-
flete care, probabil, la rândul lor au 
trecut prin amarul lumii cu ofertele 
ei, au înțeles că adevărata împlinire 
în viața lor nu o poate oferi păcatul, 
ci doar Dumnezeu, Acela care poate 
da scop vieții și trăirii lor pe acest 
pământ. 
    Ei sunt cei care în urma auzirii Cu-
pământ. 
    Ei sunt cei care în urma auzirii Cu-
vântului lui Dumnezeu care a fost 
vestit la fiecare slujbă din biserică, 
au înțeles ce înseamnă harul, mila 
și marea dragoste pe care o are 
Dumnezeu față de toți pacătoșii. 
Astfel, au decis să renunțe la toate 
ofertele lumii și să-L urmeze pe Hris-
tos.
    Dumnezeu a adăugat în Cartea 
Vieții în data de 16.12.2018 zece 
nume noi care au decis să Îl urmeze 
din toată inima lor: Baciu Melissa, 

Bozga Petrică, Fechete Ionuț, Filimon 
Răzvan Andrei, Fodor Andreea, Ghenes-
cu Elisabeta, Mihai Doru Sorin, Muscă 
Sidon, Resteu Anda,  Sătmărean 
Fineas.   
    Dorim ca Dumnezeu să reverse 
putere peste ei și peste toți acei 
care au încheiat acest legământ cu 
ani în urmă. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să ne ajute pe toți mem-
brii bisericii „Betania”, și nu numai, 
să ne păstrăm curați pe acest 
pământ și în măreața zi care este 
atât de aproape de noi, când se va 
deschide Cartea Vieții, dorim ca toți 
să ne auzim numele și să nu lip-
sească niciunul dintre noi la Nunta 
Mielului. 
    Ziua de 16.12.2018 va rămâne o     Ziua de 16.12.2018 va rămâne o 
piatra de aducere aminte în inimile 
fraților și a surorilor din biserica 
„Betania”, dar mai ales, în a celor 
zece suflete care au decis să 
răspundă chemării Mântuitorului și 
să încheie legământ cu Dumnezeu 
în apa botezului. Slujba a fost coor-
donată de pastorul bisericii Vasile 
Bojor. În decursul acestei slujbe au 
transmis mesaje biblice și pastorii: 
Pavel Sătmărean, Nelu Iupolean și 
Daniel Bujeniță.  Botezul a fost ofici-
at de către pastorul Vasile Bojor și 
prezbiterul Sătmărean Paul.

Pătcaș NataliaPătcaș Natalia

discernământ. Dumnezeu ne-a 
vorbit prin fratele Ghiță despre 
etapele discernământului spiritual. 
Prima etapă  reprezintă  alegerea 
dintre bine și rău,  a doua etapă  
reprezintă alegerea dintre bine și 
mai bine, iar a treia etapă  reprez-
intă  alegerea dintre bine și binele 
absolut. Mesajul lui Dumnezeu trans-
mis prin fratele Ghiță a fost foarte 
necesar deoarece, ca tineri, avem 
de luat decizii foarte importante 
care ne vor influența tot parcursul 
vieții de acum înainte, iar pentru a 
lua decizii corecte avem nevoie de 
discernământ spiritual și de Duhul discernământ spiritual și de Duhul 
lui Dumnezeu ca să ne călăuzească. 
    A treia conferință a avut loc în     A treia conferință a avut loc în 
data de 30 mai 2019,  la care a fost 
invitat fratele pastor Darius Zaharia. 
Dumnezeu ne-a vorbit atunci  prin 
fratele Darius despre cum să fim 
biruitori într-o lume de înfrânți. 
Dumnezeu ne-a conștientizat  de  
faptul că viața noastră este o luptă 
și pentru a ieși biruitori trebuie să 
luptăm, în primul rând cu firea 
pământească, în al doilea rând cu 
sistemul acestei lumi, și în al treilea 
rând cu diavolul. Totodată am în-
vățat că, pentru a avea  o viață de 
biruitor, trebuie să nu ne bizuim pe 
puterile noastre, ci să ne bizuim pe puterile noastre, ci să ne bizuim pe 
Dumnezeu și pe puterea care ne 
vine de la el și, de asemenea, să ne 
supunem lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a vorbit și la această 
conferință și au fost tineri care au 
Dumnezeu ne-a vorbit și la această 
conferință și au fost tineri care au 
luat  hotărârea să Îl slujească pe 
Dumnezeu, să se supună Lui și să 
se încreadă în puterea care vine de 
la El pentru a avea o viață de biru-
ință.

Andrei Coțan

Evenimente Evenimente



        O imagine cu o semnificaţie 
aparte pe care o regăsim pe pagi-
nile Scripturii este aceea a părinţilor 
aducându-şi, într-o zi, copilaşii la 
Domnul Isus, pentru ca El să îi bine-
cuvânteze. E o imagine memorabilă 
fiindcă e o recunoaştere a limitării 
noastre ca oameni, căci noi nu-i 
putem proteja pe deplin pe aceşti 
micuţi; în acelaşi timp, este şi o afir-
mare a puterii şi suveranităţii lui 
Dumnezeu, Acela a cărui ocrotire o 
dorim și o cerem pentru ei.        
 Urmând pilda acestor părinţi, mai  Urmând pilda acestor părinţi, mai 
multe familii din biserica „Betania” 
şi-au adus copiii, de-a lungul anului 
2019, pentru a fi încredinţaţi în 
braţul Tatălui ceresc, după cum ur-
mează: 
    • În  13 Ianuarie, Alin şi Lore-    • În  13 Ianuarie, Alin şi Lore-
dana Pop cu Debora, Florin şi Mari-
ana Câmpean cu Sofia, Adi şi Came-
lia Crişan cu Tabita Maria.
    • În 27 Ianuarie, Aurel şi Simona 
Muncaciu cu David Andrei, Ioan şi 
Cristina Szabo cu Ionatan, Ionuţ şi 
Lidia Nagy cu Noah Ezra, Ion şi Lidia 
Bădeliţă cu Elias Ionel.
  • În 10 Martie, Samuel şi Brigita 
Iuhos cu Beniamin.

,,Mai bine doi decat unul..."
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    Căsnicia reprezintă unul din lucru-
rile esențiale în definirea existenței 
umane. Calitatea vieții de familie ge-
nerează funcționalitatea bisericii, 
dar și a societății în ansamblu. Este 
un har, o binecuvântare să poți 
împărtăși
lucrurile mari și cele mărunte ale 
vieții cu o persoană rânduită să fie 
un ,,ajutor potrivit". Astfel, ne 
bucurăm că anul acesta biserica no-
astră a fost cadrul în care s-au 
format noi familii:

Nunți 2018
    25 Martie – Sebastian și Ana     25 Martie – Sebastian și Ana 
Takacs.
    5 August  – Septimiu și Ana Mol-
dovan, slujba de căsătorie a avut 
loc în Biserica Penticostală „Betel” 
din comuna Florești.
    9 Septembrie – Abel și Mădălina 
Abraham. 

Deschiderea noului an școlar/universitar – 3 oc-
tombrie 2019

    „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul 
tău în zilele tinereţii tale...” (Eclesias-
tul 12.1). Orașul Cluj-Napoca este 
în fiecare an

destinația aleasă de un număr tot 
mai mare de tineri veniți din toate 
părțile țării pentru a-și face studiile. 
Deși important, aspectul profesional 

Binecuvântări 2019
    30 Septembrie – Andrei și Flavia 
Botean.

Nunți 2019
    12 Mai – Vasile și Monica Rus, 
slujba de căsătorie a avut loc în Bi-
serica Penticostală „Betel” din 
Halmeu.
    19 Mai – Coblișan Abel și Georgia-
na. 
    14 Iulie – Borțig Cezar și Niculi-
na.
    21 Iulie – Cadiș Andrei și Larisa. 
4 August – Opriș Darius și Eunice, 
slujba de căsătorie a avut loc în Bi-
serica Penticostală „Betania” din 
Jibou. 
    11 August – Sîrbu Denis și Melis-
sa. 
    15 Septembrie – Dialog Adrian și 
Carina.

    • În 28 Aprilie, Andreas şi Milca 
Bojor au adus-o pe Ada Milca, iar 
Alesia a fost adusă de mama ei, Ana-
maria.
    • În 12 Mai, David Daniel şi 
Simona Pnakcsec cu Damaris.
    • În 7 Iulie, Iulian şi Lidia Mitrea 
cu Sefora.
    • În 13 Octombrie, Isaac şi 
Rebeca Cotos cu Sefora Eunice, Fla-
vius şi Ema Pleşa cu Salomea, 
Darius şi Mia Petrican cu Sofia.
    Fraţii slujitori, împreună cu     Fraţii slujitori, împreună cu 
părinţii şi întreaga adunare au cerut 
binecuvântarea Domnului peste 
micuţi şi suntem încredinţaţi că Cel 
care spunea: „Lăsaţi copilaşii să 
vină la Mine şi nu-i opriţi...” le-a 
oferit această binecuvântare. De la 
El vor primi şi părinţii puterea de a 
face din căminul lor un Gosen, o 
lumină într-o lume orbită de întuner-
ic, un loc al apropierii copiilor de 
Dumnezeu, pentru ca, atunci când 
vor fi pregătiţi și vor înțelege, aceș-
tia să aleagă la rândul lor să se 
dedice aceluiaşi Dumnezeu pe care 
l-au slujit părinţii lor.l-au slujit părinţii lor.

Damaris Ilie
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    „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul 
tău în zilele tinereţii tale...” (Eclesias-
tul 12.1). Orașul Cluj-Napoca este 
în fiecare an destinația aleasă de un 
număr tot mai mare de tineri veniți 
din toate părțile țării pentru a-și 
face studiile. Deși important, aspect-
ul profesional ajunge pe un loc 
secund atunci când fiecare tânăr 
înțelege chemarea la slujire pe care 
o face Dumnezeu și care, pentru 
unii, devine concretă în perioada stu-
denției. Pentru o maturitate spiritu-
ală este nevoie de un cadru din care 
să nu lipsească rugăciunea, postul, 
Cuvântul Lui Dumnezeu și Duhul 
Sfânt. 

    Prin harul Domnului, odată cu în-
ceperea noului an școlar, respectiv 
universitar, aproximativ 40 de tineri 
nou-veniți au ales sa ia parte la 
întâlnirile de rugăciune și studiu 
biblic de joi seara organizate la bi-
serica „Betania”. Prima slujbă, o 

data de 3 octombrie. Sub călăuzirea 
Duhului Sfânt, frații care s-au pus în 
slujba Domnului au adus îndemnuri 
la sfințire, la apropiere de 
Dumnezeu și la slujire.
    De asemenea, a fost prezentată     De asemenea, a fost prezentată 
o lucrare de evanghelizare din regi-
unea Kalahari, iar tânărul Robert 
Chiciudean a mărturisit felul în care 

 ajunge pe un loc secund atunci 
când fiecare tânăr înțelege chemar-
ea la slujire pe care o face 
Dumnezeu și care, pentru unii, 
devine concretă în perioada stu-
denției. Pentru o maturitate spiritu-
ală este nevoie de un cadru din care 

Cuvântul Lui Dumnezeu și Duhul 
Sfânt.
        Prin harul Domnului, odată cu         Prin harul Domnului, odată cu 
începerea noului an școlar, respectiv 
universitar, aproximativ 40 de tineri 
nou-veniți au ales sa ia parte la întâl-
nirile de rugăciune și studiu biblic de 
joi seara organizate la biserica 
„Betania”. Prima slujbă, o seara de 
rugăciune, a avut loc în data de 3 
octombrie. Sub călăuzirea Duhului 
Sfânt, frații care s-au pus în slujba 
Domnului au adus îndemnuri la 
sfințire, la apropiere de Dumnezeu 
și la slujire.
    De asemenea, a fost prezentată 
o lucrare de evanghelizare din  
    De asemenea, a fost prezentată 
o lucrare de evanghelizare din  

    În perioada 21-24 august, depar-
tamentul de tineret al Bisericii Creș-
tine Penticostale „Betania” a organi-
zat o tabără de trei zile la Someșul 
Rece, fiind gândită ca un timp al ap-
ropierii de Dumnezeu și aprofundar-
ea studiului Sfintei Scripturi. În 

unității dintre tinerii bisericii a fost, 
de asemenea, un scop al organizării 
acestei tabere.
    Cele trei zile au fost pline de ac-    Cele trei zile au fost pline de ac-
tivități, dimineața tinerii aveau un 
timp de studiu coordonat de lideri.  
La amiază s-au bucurat de activități 
sportive, jocuri menite să îi scoată 
din rutină și să le ofere relaxare. 
Spre seară, tinerii erau prezenți la 
un timp de părtășie, rugăciune și 
mesaj. Mulți tineri au plecat umpluți 
de Duhul Sfânt din această tabără.
    Partea spirituală a taberei a fost     Partea spirituală a taberei a fost 
concentrată pe cartea 2 Timotei, 
având ca motto: „Înflăcărează darul 
din tine!” Tinerii au fost îndemnați 
să nu îngroape talanții primiți, ci să 
îi pună în negoț, lucrând astfel 
pentru Dumnezeu. De asemenea, 
conștientizarea care a avut loc în 
mintea și sufletul fiecărui tânăr a 
dus la înflăcărarea darurilor care se 
află în ei.   Liderul acestei tabere a 
fost Nechifor Caleb, care a coordo-
nat întreaga activitate, ajutându-i 
pe tineri să așeze încă o piatră pe te-
melia credinței, piatră prin care să 
crească spiritual, în maturitate și în crească spiritual, în maturitate și în 
unitate.

Una dintre tinerele prezente în 
această tabără mărturisea: „Am 
așteptat foarte mult tabăra aceasta. 
Îmi verificam agenda și-mi 
număram zilele până la întoarcerea 
mea în Cluj-Napoca, special pentru 
această tabără.
    Mi-am 'frământat' mintea imag-    Mi-am 'frământat' mintea imag-
inându-mi cum se vor desfășura 
acele zile, dar tabăra în sine a spart 
toate tiparele. Ajunsă acolo, 
emoționată și nespus de entuziastă, 
am știut că voi pleca mulțumitoare 
cerului. Au fost răspunsuri la rugăci-

grele de luat decizii, urmate de cele 
mai eliberatoare stări de după furtu-
na renunțării.
     Am învățat să mă arunc în mâna      Am învățat să mă arunc în mâna 
Domnului și-am învățat că atunci 
când toată puterea ajunge la epuiza-
re, El începe să lucreze. 
    Tabăra a fost un plus de lupte 
pentru mine, dar îndrăzneala și în-
curajarea primite au fost pe măsura 
lor. Eu am rămas marcată de o imag-
ine, și anume, într-o seară de 
părtășie, când harul ne copleșiseră 
pe toți, iar Domnul Și-a desfășurat 

ochii închiși, întredeschiși sau chiar 
deschiși, n-ai fi putut spune decât: 
"Doamne, mare ești!". Din ziua 
plecării mele din tabără și până 
acum, nu pot face altceva decât să 
o aștept pe următoarea.” 

Pătcaș NataliaPătcaș Natalia

Tabăra de vară 21-24 august 2019

Tabăra de copii

regiunea Kalahari, iar tânărul Robert 
Chiciudean a mărturisit felul în care 
Domnul a ocrotit viața lui într-un Domnul a ocrotit viața lui într-un 
moment de grea încercare, amintin-
du-ne tuturor cât de fragil și trecător 
este omul și cât de mare este 
Dumnezeu care a promis „Căci Eu 
sunt Domnul Dumnezeul tău, care te 
iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te 
teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”
    Acest început de an aduce o nouă 
temă de studiu biblic abordată la 
serile de tineret, și anume, Pneuma-
tologie: Persoana și lucrarea Duhului 
Sfânt. Ne dorim ca biserica „Beta-
nia” să fie un loc al creșterii spiri-
tuale pentru tinerii de toate vârstele, 

Sfânt să fie cunoscute atât la nivel 
teoretic prin studierea Cuvântului, 
dar și practic, prin experimentarea 
botezului și călăuzirii Duhului Sfânt.

Victor Dodu

    În perioada 12-17 August,  depar-
tamentul de școală duminicală a Bi-
sericii Creștine Penticostale  „Beta-
nia” a  organizat o ieșire cu copiii la 
Măguri-Răcătău, care a durat 6 zile. 
Tema taberei s-a intitulat TOATE 
PÂNZELE SUS având la bază un 

copiilor.  În aceste zile s-au organi-
zat diverse activități și competiții 
sportive, timp în care copiii au avut 
oportunitatea să se cunoască mai 
bine între ei, să fie originali și cre-
ativi, să se recreeze, dar cel mai im-
portant, să-și însușească adevărurile 
Sfintei Scripturii. Fiecare zi a avut o 
temă specifică subordonată temei 
centrale, în urma căreia copiii au in-
vățat un adevăr central, după cum 

urmează: 
Luni - Ascultarea de Dumnezeu
Marți - Consecințele neascultării
Miercuri - Curajul de a cere ajutor
Joi - Vestirea Salvării oferite de 

Dumnezeu
Vineri - Iubirea de semeni Vineri - Iubirea de semeni 

    După aceste zile, copiii au     După aceste zile, copiii au 
susținut o probă numită Orientarea 
turistică. Fiind împărtiți în echipe, au 
avut de urmat un traseu răspunzând 
corect la întrebările trasate pe par-
cursul acestuia, întrebări din cartea 
studiată în cele 6 zile.
    Imnul taberei a fost intitulat Isus 
e Căpitanul meu, iar copiii au în-
vățat că doar împreună cu Isus pot 
navigha înspre Țărmurile de sus.

Naomy Bojor
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Seara de colinde - 16 Decembrie 2018

Zile de jerftă - 27-28 decembrie 2018              

De ce am ales Biserica Betania
    "De altă parte,știm că toate  lu-
crurile lucrează împreună spre 
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu 
[...]"(Romani 8: 28)
    "Toate lucrurile…toate " – îmi  
repetam eu în minte - încercând să 
dezleg tainele acestui verset. Îl în-
vățasem și obișnuiam să mi-l readuc 
la suprafața conștiinței, oridecâteori 
mă simțeam copleșită de situațiile 
imprevizibile ale vieții. Cu toate aces-
tea, plinătatea acestui 

 pasaj din Scriptură aveam să o înțe-
leg când brusc, marele Autor a decis 
ca povestea vieții mele sa ia o altă 
întorsătură.
    - Cum rămâne cu misiunea? Să 
renunț la visul meu? Dar majori-
tatea tinerilor se pierd acolo…Do-
amne - mă rugam eu, dacă Tu doreș-
ti să plec în acest oraș, Te rog, 
arată-mi că ești cu mine…deschide 
Tu ușile înaintea mea, pregătește Tu 

până la

    Rememorarea Nașterii Mântuitoru-
lui este întotdeauna un prilej de 
bucurie pentru copiii lui Dumnezeu 
care au, acum în mod deosebit, 
ocazia de a medita mai profund la 
planul minunat de salvare al omeni-
rii - plan care a început în cel mai 

dintre toate, în ieslea din Betleem. 
De aceea, la „Betania” s-a organizat 
pe 16 Decembrie o seară specială a 
colindelor, o seară în care închinarea 
și recunoștința noastră s-au îndrep-
tat spre Cel care, acum două veacu-
ri, a făcut ca peste pământul curpins 
de beznă să răsară Lumina mântu-
irii.
    Grupuri din departamentul de cân-    Grupuri din departamentul de cân-
tare s-au implicat în slujire. Corul 
mixt a slăvit pe Domnul prin colinde-
le: O, noapte preasfințită și Cântă 
cerul, iar instrumentiștii din cadrul 
fanfarei bisericii au interpretat două 
piese: O, Prunc divin și Cânt Osana. 
Totodată, grupul de adolescenți a in-
tonat colindul Cel ce-avea să se 
nască, iar alte grupuri vocale au 
slujit prin cântări precum: Frumoasă 
zi de bucurii,  Glorie, S-a născut 
Mesia,  În zbucium și zgură, Veniți 
cu credință, Noapte cu stele, iar 
credincioșii nu au ezitat să-și alăture 
vocile acestor grupuri, exprimân-
du-și astfel recunoștința pentru 
Dumnezeu și „darul Lui  

    Pe paginile Noului Testament 
putem observa că ucenicii Domnului 
Isus au avut anumite obiceiuri care 
erau plăcute înaintea lui Dumnezeu. 
În evanghelia după Matei, capitolul 
22 cu versetul 39 găsim că Însuși   

Domnul Isus făcea anumite lucruri 
în mod repetat, Isus avea obiceiul 
de a se ruga pe muntele măslinilor.
    Asemenea ucenicilor de pe 
vremea Domnului Isus, și noi, frații 
și surorile din Biserica Penticostală 

nespus de mare”.
    Pe lângă toate acestea, doi frați 
slujitori au transmis câteva îndemnu-
ri legate de această sărbătoare. 
Fratele Paul Sătmărean a avut un 
scurt mesaj prin care a 
subliniat faptul că, deși lumea 
afirmă că se bucură de Nașterea 
Domnului, adevăratul folos și bucu-
ria autentică aparțin celor care Îl 
cunosc personal pe Isus. Mesajul 
fratelui pastor Vasile Bojor a avut ca 
suport biblic Isaia 9:4, făcând referi-
re în mod special la acel jug pe care 
Dumnezeu L-a sfărâmat prin în-
truparea Fiului Său: povara robiei, a 
păcatului, a răutății și a morții a fost 
luată de pe umerii omenirii, iar 
pentru cei ce doresc să vină la Hris-
tos, El are pentru ei un jug mai ușor, 
un jug al odihnei, al slujirii și, în 
final, al răsplătirii în cer.
    A fost o seară de bucurie, și cei 
care au venit cu inima deschisă au 
    A fost o seară de bucurie, și cei 
care au venit cu inima deschisă au 
putut să plece înviorați. Mai import-
ant, mesajul pe care toți l-au înțeles 
a fost acela că sărbătoarea nașterii 
Domnului  nu este doar un prilej de 
a cânta colinde nostalgice, ci colinde-

bători pe Cel ce S-a născut și astăzi 
este Domn în inimile noastre.

Damaris Ilie

„Betania”, avem frumosul obicei de 
a petrece în casa lui Dumnezeu ulti-
mele zile din an, având niște zile 
speciale închinate Domnului prin 
post, rugăciune și laudă.
    La sfârșitul anului 2018,  în 27 și 
28 decembrie, am avut împreună cu 
frații și surorile două zile de jertfă  
pe care le-am închinat Domnului 
prin post și rugăciune. La aceste 
întâlniri au participat frați și surori 
din toată țara, dar și din diaspora. 
Cu prilejul  acestor întâlniri, tineri  
de la mai multe biserici s-au unit și 
au format un cor care a înălțat 
imnuri pentru slava lui Dumnezeu și 
zidirea bisericii.
    Slujbele din aceste două zile au 
avut ca scop primordial rugăciunea, 
    Slujbele din aceste două zile au 
avut ca scop primordial rugăciunea, 
împreună cu noi  la aceste zile de 
jertfă fiind și multe vase de lucru pe 
care Dumnezeu le-a  folosit  pentru 
zidirea bisericii. Dumnezeu ne-a   
    

vorbit prin glas profetic confirmând
că este la sărbătoare împreună cu 
noi și a facut o invitație poporului la 
masa bogată pe care a pregatit-o.
    De asemenea, Dumnezeu ne-a     De asemenea, Dumnezeu ne-a 
facut o chemare la adăpostul aripilor 
lui, unde vom găsi eliberare și pace.
    Mesajul Evangheliei a fost trans-    Mesajul Evangheliei a fost trans-
mis pentru noi prin fratele Iosif 
Anca. Dumnezeu ne-a vorbit prin el 
despre asemănarea cu Hristos, 
despre faptul că Isus este fratele 
nostru mai mare și că dorința lui 
Dumnezeu este ca noi toți, prin as-

Domnului Isus care a venit  pe 
pământ ca să ne dea un exemplu de 
trăire în ascultare de voia lui 
Dumnezeu. 
    Cu ajutorul lui Dumnezeu dorim     Cu ajutorul lui Dumnezeu dorim 
ca acest obicei frumos să îl păstrăm 
și anul acesta și Dumnezeu să ne bi-
necuvânteze! 

Coțan Andrei
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prietene, locul unde voi sta și, mai 
ales…’’ - deodată îmi dădusem 
seama… cel mai important lucru pe 
care trebuia sa îl cer lui Dumnezeu  
nu era nici unul de mai sus, deo-
arece toate acestea făceau referire 
la material, la bunăstarea și împlini-

    Așadar, acum Îi ceream Domnului 
o Biserică, o Biserică unde să simt 
cu adevărat prezența Sa. Cu durere 
în suflet, am încheiat rugăciunea, 
simțind că mă supun voii Sale, dar, 
în același timp, că pășesc în neant,
într-un fel de tunel în care singura într-un fel de tunel în care singura 
mea lumină era El.
Dumnezeu ascultă și rugăciuni 
frânte, rostite cu stângăcie? Cu sigu-
ranță…
    După scurt timp, în luna Iulie, 
lidera mea de tineret m-a rugat sa îi 
însoțesc pe copilașii Bisericii noastre 
la concursul biblic ,,Talantul în 
negoț”. Toate lucrurile lucrau împre-
ună, inclusiv faptul că acest concurs 
urma să se desfășoare în Cluj, mai 
precis, în Biserica Penticostală  ,, 
Betania’’.
    Venise și ziua concursului și 
iată-mă în fața Bisericii, în fața celor 
    Venise și ziua concursului și 
iată-mă în fața Bisericii, în fața celor 
șapte trâmbițe și a rugului aprins, în 
fața celor șapte litere care purtau  
mesajul ,,TREZIRE’’ - pe scurt - în 
fața răspunsului rugăciunilor mele. 
Să descriu sentimentul ce îmi 
inunda întreaga ființă ar fi un preju-
diciu, deoarece cuvintele mele 
sărace nu ar putea purta greutatea 
măreției și a slavei lui Dumnezeu ce 
umpleau locul de închinare. Am 
plecat apoi spre casă, cu inima plină 
de bucurie, înțelegând că Dumnezeu 
pregătise deja toate lucrurile. Mai 
rămânea doar admiterea, da, rămânea doar admiterea, da, 
aproape că uitasem, acest mare 
prag pe care aveam sa îl trec doar 
cu ajutorul Lui.
    ,,Ajunge zilei necaul ei’’ - îmi  

 spuneam, așadar, ziua dinaintea ad-
miterii, am decis să o petrec în Casa 
Domnului, la Betania. Deși scopul 
meu era să fiu admisă la facultate, 
simțeam că țelul meu deja fusese 
atins: fără nici o urmă de regret, Îi 
mulțumeam Domnului că mi-a dat 
harul să slujesc într-o Biserică auten-
tică, indiferent de rezultatul din ziua 
următoare. Frații s-au rugat pentru 
noi în acea seară, iar inima mea  se 
umpluse de pacea  inconfundabilă a 
lui Isus și de credința că toate lucru-
rile care vor urma vor lucra spre 
binele meu. Cu toate acestea, ziua 
următoare avea să îmi pecetluiască următoare avea să îmi pecetluiască 
viitorul…
    Viitorul?...este în Mâna lui 
DUMNEZEU. Cine s-ar fi așteptat ca 
    Viitorul?...este în Mâna lui 
DUMNEZEU. Cine s-ar fi așteptat ca 
în toamna aceluiași an să mă întorc 
în acest loc minunat? Când spun 
,,loc minunat’’,  este impropriu spus, 
deoarece, dincolo de splendoarea ar-
hitecturală și de zidurile de piatră, 
dacă asculți atent, se aude o inimă 
bătând…Este inima lui Dumnezeu 
care bate înăuntrul fiecărui frate, 
fiecărei surori. Aici nu mai există 
,,eu”, ci ,,noi” , aici fiecare mădular 
al Trupului are o slujbă încredințată 
de Stăpân, devenind un singur 
suflet, o dragoste, un gând. Martin 
Luther spunea că noi, creștinii, Luther spunea că noi, creștinii, 
suntem măștile lui Dumezeu și în 
parte o cred, deoarece Biserica, 
mireasa lui Hristos, ar trebui să 
poarte pe chipul ei o licărire a 
veșniciei, reflectând dragostea Sa în 
lume-aceasta este cu adevărat 
definiția Bisericii.definiția Bisericii.
    Dumnezeu mi-a răspuns la rugăci-    Dumnezeu mi-a răspuns la rugăci-
unea mea și, mai mult decât atât, 
nu a permis ca teama mea de neant 
sa întunece frumusețea viitorului ală-
turi de El. În nemărgnita Sa iubire, 
mi-a dăruit mai mult decât aș fi 
putut îndrăzni să visez: eu tânjeam 
după un loc unde să simt 

prezența Lui, iar El mi-a oferit o fam-
ilie  iubitoare, lipsită de sine, în mi-
jlocul căreia  Hristos e Domn, tineri 
care trăiesc pentru cer și își dăruiesc 
talentele drept ofrande lui 
Dumnezeu, și, mai presus decât 
toate acestea, mi-am regăsit visul la 

urmă: misiunea. Un om al lui 
Dumnezeu spunea odată că o bi-
serică ce nu misionează, se fos-
ilează. Am rămas profund mișcată 
de atitudinea Bisericii Betania față 
de lucrarea lui Dumnezeu, în special 
de modul în care tinerii Bisericii se 
implică în  misiuni pe sate și cu câtă 
dragoste îi vizitează pe cei aflați în 
suferință.
    De ce am ales Biserica Betania?         De ce am ales Biserica Betania?     
Răspunsul este simplu: deoarece 
înainte de a alege eu, Cineva a ales 
pentru mine tot ce e mai sfânt, mai 
frumos și mai înălțător…Nu aș putea 
să enumăr toate momentele în care 
sufletul îmi era zdrobit, iar Domnul 
m-a înviorat, făcând din acest loc o 
oază de apă curată, un izvor de har, 
tot mai proaspăt, tot mai sublim.
    Cu toate că  iubesc Biserica în 
care am crescut și în care m-am 

îndrăgostit pentru prima data de 
Mirele ceresc, pot afirma cu toată 
certitudinea că Biserica Betania și-a 
câștigat un loc bine-meritat în inima 
mea. Sentimentul pe care îl am 
atunci când lipsesc din acest loc 
sfânt se regăsește în ceea ce Philip 
Yancey scria odată: ,,De fiecare data 
când abandonez biserica pentru un 
timp, îmi dau seama că eu sunt sin-
gurul care suferă. Credința mea 
pălește și cochilia lipsei de dragoste 
mă cuprinde tot mai mult. ”Am în-
ceput prin a scrie că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu și voi sfârși ce iubesc pe Dumnezeu și voi sfârși 
prin a așterne pe hârtie cele mai 
înălțătoare sentimente de re-
cunoștință față de Iubitul nostru 
Tată, Căruia Îi pasă de noi și care Se 
îngrijește ca fiecare circumstanță a 
vieții- fie ea fericită sau mai puțin 
fericită- să se preschimbe în mo-
mente în care putem vedea ampren-
ta dragostei Sale.
    Îi mulțumesc Lui că mi-a călăuzit 
pașii într-un mod atât de minunat.
Fii binecuvântată, Biserică Betania!

Drăgănescu ElenaDrăgănescu Elena

Pericole pe drumul unui slujitor...
Când drumul unui slujitor duce la pierzare... (Nu-

meri 22:32b)
    „Multe căi pot părea bune 
omului, dar la urmă se văd că duc 
la moarte.” (Proverbe 14.12)

    Pasajul din Numeri 22.15-35     Pasajul din Numeri 22.15-35 
scoate în evidență momentul când 
un om pe nume Baalam, căruia 
Dumnezeu i-a vorbit într-un mod 
foarte clar cum trebuie să se rapor-
teze la o anumită provocare

potrivit căreia era invitat într-un 
mod insistent să blesteme pe popor-
ul Domnului și care, în final, ce-
dează insistențelor și pornește la 
drum pentru a-i satisface dorința 
împăratului Balac care îl aștepta. 
Este totuși uimitor faptul că 
Dumnezeu îi taie calea și îi vorbește 
— printr-o măgarłța, Iar mai apoi 
printr-un înger —  unui ghicitor 
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pentru a-l avertiza că drumul pe 
care merge duce la pierzare.
    În Proverbe 14:12, înțeleptul sub-    În Proverbe 14:12, înțeleptul sub-
liniază și avertizează că „multe căi 
pot părea bune omului, dar la urmă 
se văd că duc la moarte. ” Și, în 
cazul lui Balaam, sfârșitul lui s-a 
dovedit a fi unul nefericit, cu totul 
altul decât cel pe care și l-ar fi dorit 
„O, de aș muri de moartea celor 
neprihăniți și sfârșitul meu săfie ca 
al lor!” (Numeri 23:10b), căci cartea 
Iosua consemnează că „între cei pe 
care i-au ucis copiii lui Israel, nimi-
ciseră cu sabia și pe ghicitorul 
Balaam, fiul lui Beor” (Iosua 
13:22).
    Vom privi la drumul lui Balaam și     Vom privi la drumul lui Balaam și 
vom încerca să răspundem la între-
barea: De ce drumul lui ducea la 
pierzare? Sau care sunt pericolele 
care pot exista pe drumul unui sluji-
tor?

Liniștirea conștiinței cu gândul că Liniștirea conștiinței cu gândul că 
Dumnezeu este schimbător

   
    Acceptarea ideii că Dumnezeu Își     Acceptarea ideii că Dumnezeu Își 
poate schimba hotărârea. Dacă 
acum a zis: „Nu” peste puțin timp 
poate spune: „Da". Este adevărat că 
Iov scria că: „Dumnezeu vorbeste 
când într-unfel, când într-altul” (Iov 
33:14), dar asta nu înseamnă că 
Dumnezeu își schimbă principiile. El 
utilizează diferite moduri de a trans-
mite mesajul, dar conținutul mesaju-
lui Său este același!
    Deși era clar că Dumnezeu nu se     Deși era clar că Dumnezeu nu se 
schimbă și în momentul când 
Balaam Îl întreabă pe Dumnezeu 
dacă poate să meargă unde este so-
licitat și El i-a spus: „Să nu te duci!” 
(Numeri 22:11-12), totuși, când 
s-au schimbat condițiile, Balaam 
și-a zis că poate între timp 
Dumnezeu S-a răzgândit...
Se impune să înțelegem în mod cat-
egoric: Dumnezeu nu Își schimbă 

Îndrumător în născocirea unor alter-
native în vederea eludării adevărului

    Când a realizat că el nu poate ble-
stema poporul Domnului, 
Balaam a mers pe o rută ocolitoare, 
născocind o metodă pentru a atrage 
mânia lui Dumnezeu asupra poporu-
lui Său. Baalam și-a zis: „Dacă eu 
nu pot să-l blestem, atunci o să-i 
învăț pe dușmanii poporului lui 
Dumnezeu cum să se comporte în 
așa fel încât mânia divină să cadă 
asupra acestuia”.
  • Eu nu predic o învățătură falsă, 
dar îl accept în slujire pe cel ce o 
face;
 • Eu nu vând alcool, dar închiriez  • Eu nu vând alcool, dar închiriez 
proprietatea mea la un magazin în 
care se vinde alcool. (Habacuc 2, 
vers. 15)
  • Eu nu vând produse păcătoase, 
dar altul le vinde pentru mine;
  • Eu nu mint, dar îl instruiesc pe   • Eu nu mint, dar îl instruiesc pe 
altul cum să mintă ca să ies eu 
bine.
În Apocalipsa 2:14 scrie: „Tu ai În Apocalipsa 2:14 scrie: „Tu ai 
acolo niste oameni care tin de în-
vătătura lui Balaam, care a în-
vățatpe Balac să pună o piatră de 
poticnire înaintea copiilor lui Israel, 
ca să mănânce din lucrurile jertfite 
idolilor și să se dedea la curvie. ”     
    Dumnezeu nu condamnă doar pe 
cei ce dau învățătura greșită, ci și 
pe responsabilul care suportă 
această învățătură falsă.
Insensibilitate la vocea lui 
Dumnezeu, sau mai puțin sensibil 
chiar decât necuvântătoarele
„Măgărița M-a văzut și s-a abătut de „Măgărița M-a văzut și s-a abătut de 
trei ori dinaintea Mea” (Numeri 
22:33). Domnul îi vorbește indirect 
lui Balaam deoarece acesta, care ale-
argă înnebunit pe drumul pierzării a 
ajuns să aibă o sensibilitate mai 
scăzută la glasul Domnului decât o 
măgăriță. Până și măgăriță. Până și 
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principiile!
  • În același pericol s-a aflat și Eva   • În același pericol s-a aflat și Eva 
când, la propunerea șarpelui, a ac-
ceptat ideea că poate Dumnezeu 
și-a schimbat porunca, și totuși 
putem să mâncăm din rodul pomu-
lui interzis inițial de Dumnezeu Gen. 
3:1;
  • Dumnezeu afirmă clar: „Eu sunt 
Domnul, Eu nu Mă schimb” (Maleahi 
3:6)
  • Apostolul Iacov spune că în 
Dumnezeu nu este nici schimbare, 
nici umbră de mutare (Iacov 1.17)

Încălcarea regulilor din cauza cir-Încălcarea regulilor din cauza cir-
cumstantelor

„Căpetenii mai cu vază decât cele 
dintaz  (Numeri 22: 15); „mai multă 
cinste și voiface tot ce-mi vei 
spune” (Numeri 22:17).
  • Dacă miza crește și mi se pro-
mite mai mult, pot încălca normele! 
Însă Domnul Isus ne oferă modelul 
de ascultare când refuză oferta 
Diavolului, indiferent de cât de mare 
a fost ea, toate împărățiile lumii cu 
slava și strălucirea lor (Matei 
4:8-10).
  • Respect Legea după împrejurări.
  • Ascult de Dumnezeu în funcție 
de condițiile din jur;
  • Îmi acord circumstanțe atenu-
ante când e vorba de mine, sau de 
cineva apropiat (din anturajul meu)
    Balaam s-a lăsat condus de iubi-    Balaam s-a lăsat condus de iubi-
rea de bani (apostolul Petru afirmă 
că „a iubit plata fărădelegii” (2 Petru 
2:15) și s-a dus să blesteme pe 
poporul lui Dumnezeu, iar apostolul 
Iuda subliniază că a călcat porunca 
Domnului din dorința de câștig 
(Iuda v.ll)
    1 Samuel 13 ne relatează un alt 
moment în care poporul lui Israel 
era în fața unei mari lupte împotriva

filistenilor, iar împăratul Saul l-a 
chemat la Ghilgal. Înainte de a se 
începe lupta, porunca Domnului era 
să se aducă arderea de tot și jertfa 
de mulțumire. Împăratul Saul nu 
avea nici autoritatea și nici respons-
abilitatea delegată de Dumnezeu să 
aducă aceste jertfe, ci, în acest con-
text, doar proorocul Samuel. Pentru 
că profetul Samuel a     întârziat 
mai multe zile și circumstanțele 
s-au schimbat — căci poporul a în-
ceput să se împrăștie —  Saul a în-
drăznit și a adus el jertfa. La veni-
rea lui Samuel, când acesta a văzut 
că Saul a adus jertfa, lucrare pe 
care nu avea dreptul să o facă, i-a 
spus împăratului următoarele cuvin-
te: „Ai lucrat ca un nebun și n-ai 
păzit porunca pe care ți-o dăduse 
Domnul Dumnezeul tău... ” (1 
Samuel 13:13). 
    Chiar dacă circumstanțele se 
Samuel 13:13). 
    Chiar dacă circumstanțele se 
schimbă, (profetul nu mai vine, 
poporul se împrăștie) și circum-
stanțele nu mai sunt aceleași, ba, 
dimpotrivă, devin poate defavorabi-
le nouă, regulile (principiile) trebuie 
să rămână neschimbate!
    De asemenea, tot împăratul Saul 
lasă un alt exemplu negativ de abat-
ere de la cuvântul Domnului în lupta 
cu Amalec (1 Samuel 15), faptă 
pentru care Dumnezeu îl va lepăda, 
ceea ce va fi foarte grav pentru 
împărat.
    De-a lungul istoriei, oamenii lui     De-a lungul istoriei, oamenii lui 
Dumnezeu, adevărații slujitori, au 
rămas fideli principiilor și regulilor 
sfinte trasate de Domnul și au fost 
gata să plătească scump, unii cu lib-
ertatea lor sau a familiilor lor, iar 
alții chiar cu viața, dar au rămas 
fideli, integri și nezdruncinați, re-
spectand cu sfințenie calea trasată 
de Domnul și Mântuitorul lor.
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acest animal a perceput mai repede 
și mai clar mesajul îngerului, decât 
profetul Balaam.
    Într-un mod asemănător, Iona,     Într-un mod asemănător, Iona, 
profetul, Îl înțelege pe Dumnezeu 
mai greu decât acel pește gigant 
care l-a înghițit. Oare ce s-ar fi ales 
de Iona, dacă peștele ar fi ascultat 
de Dumnezeu ca Iona, numai cu 15 
minute să fi venit mai târziu, oare 
mai trăia Iona în acest caz?mai trăia Iona în acest caz?
     În cartea 1 Împărați 17, îl găsim 
pe proorocul Ilie într-o vreme de 
secetă aspră, cum Domnul îl trimite 
la pârâul Cherit (1 Împărați 17:3) și 
îl asigură că apa o va bea din pârâu, 
iar pentru hrana de fiecare zi a fost 
un sfat cu corbii (niște păsări negre 
și nu foarte mici) ocazie cu care au 
primit porunca divină să-l hrănească 
pe Ilie dimineața și seara, aducân-
du-i cu mare grijă pâine și carne! 
Dacă corbii (fiind și ei ocupați) ar fi 
mers la Ilie cu mâncare după o 
săptămână sau două din momentul 
în care primiseră porunca de la 
Marele Stăpân?Marele Stăpân?
     Baalam a fost mai insensibil 
decât măgărița lui! Măgărița a văzut 
îngerul Domnului stând în drum cu 

Cuvântul a fost proclamat în mod 
expres de Domnul Isus Hristos și de 
toţi ucenicii Săi ce au fost mandatați 
de El să ducă mesajul Evangheliei 
pe întreg mapamondul.
    Ceea ce e extrem de important     Ceea ce e extrem de important 
de reliefat e că indiferent de perioa-
da istorică în care a fost emis, Cu-
vântul proclamat a avut ca funda-
ment aceleaşi principii.
    Deși efectul primordial al procla-
mării Cuvântului biblic a fost și con-
tinuă să fie salvarea sufletului 
omului, totuși, imediat după,ca 
prio- ritate și de ce nu la fel de im-
portant, e educarea noilor con-
vertiţi, indife- rent de vârsta acesto-

și a celor mai în vârsta din cadrul 
unei comu- nităţi). Mai mult, sursa 
principală a educaţiei creştine a fost 
şi continuă să fie Cuvântul lui 
Dumnezeu (atât cel scris, cât mai 
ales cel proclamat). Deşi maniera în 
care a fost împărtășit Cuvântul 
diferă uneori în funcţie de natura diferă uneori în funcţie de natura 
audi- toriului, totuşi, mesajul Său a 
fost fără excepţie acelaşi.

Preliminarii
Având în vedere că studiul curent își Având în vedere că studiul curent își 
propune să ofere un răspuns rele-
vant pentru procesul de educare a 
tinerilor contemporani, răspuns care 
se centrează în jurul Cuvântului lui 
Dumnezeu, se cere a aminti succint 
care sunt trăsăturile epocii postmod-

sau altul cu procesul de prezentare 
a mesajului divin. Dintre aceste car-
acteristici, amintim: 
    • Sincronismul sau simultaneit-
atea care tind să dizolve istoria ;
    • „Toleranţă”, „deschidere”  şi „in-    • „Toleranţă”, „deschidere”  şi „in-
tegrare” care promovează „cre- 
zurile personale”  în defavoarea 
unui „dialog autentic asupra 
adevărului spiritual şi moral”;

    •Relativizarea valorilor, „distru-
gerea oricărui adevăr absolut”  şi 
chiar o pretinsă „crearea” adevăru-
lui.

1. Relevanța Cuvântului în educarea 
tinerilor din Vechiul Testament

    Verbul „a învăţa” cu toate 
derivaţiile sale, pe parcursul Bibliei 
(Versiunea D. Cornilescu) este folos-
it de cel puţin 580 de ori. Din toate 
apariţiile sale, cele mai multe 
ocurenţe ale verbului au sensul de a 
învăţa principiile transmise de 
Dumnezeu pe poporul lui Dumnezeu 
(în Vechiul Testament), respectiv Bi-
serica (în Noul Testament). Un alt 
sens în care e utilizat verbul a 
învăța e privitor la părinţii care erau 
responsabili să-şi înveţe copiii să 
convieţuiască după legile lui Dum- 
nezeu. 
    Vechiul Testament subliniază că 
nezeu. 
    Vechiul Testament subliniază că 
în educarea tinerilor Dumnezeu a 
utilizat şi imaginile. De exemplu, la 
instaurarea Paştelui, când 
Dumnezeu a subliniat că această 
sărbătoare trebuie să fie ținută din 
generație în generație și în cadrul ei 
cerea să fie chiar şi copiii (Ex. 
12:24), care în urma vederii între-
gului ritualul al sărbătorii, vor fi gului ritualul al sărbătorii, vor fi 
mirați de maniera în care se sacri- 
fică mielul, iar părinții, ca răspuns, 
trebuie să sublinieze copiilor lor 
maniera în care Domnul i-a izbăvit 
din țara Egiptului (Ex. 12: 26-27). 
Așadar, prin intermediul acestei săr-
bători, copiii din cadrul tuturor gen-
erațiilor vor cunoaște modul în care 
Dumnezeu a purtat de grijă evreilor, 
acest fapt constituind un argument 
extrem de solid pentru încrederea 
lor așezată în Domnul. Acelaşi prin-
cipiu a fost subliniat de Dumnezeu 
şi în contextul trecerii Iordanului, 
astfel că, după trecerea întregului 
popor 

    Logosul divin este veșnic şi în is-
torie, pe parcursul diferitelor epoci, 
a fost prezentat prin mai multe 
moduri. Este imperios necesar a sub-
linia că întruparea Sa nu a avut 
drept scop umanizarea absolută, ci 
dobândirea unei noi dimensiuni (cea 

să-L poate percepe mult mai uşor. 
Dumnezeu a ales să se reveleze 
omului prin intermediul 

    Cuvântului comunicat, astfel că, 
atât în epoca vechi-testamentară, 
cât şi în cea nou-testamentară, fun-
damentul unei întâlniri presupu-
nea proclamarea Cuvântului. Dacă 
ne referim la perioada Vechiului Tes-
tament, vom putea oberva că 
emiterea Cuvântului implica folos-
irea unor preoţi sau a unor profeţi. 
În perioada nou-testamentară, 
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sabia scoasă, iar profetul nu la 
văzut! Pierderea sensibilității în auz-văzut! Pierderea sensibilității în auz-
irea și înțelegerea mesajelor divine 
este un mare pericol în viața slujito-
rilor și în vremea în care trăim! Să ne 
vorbescă Dumnezeu și noi să nu luăm 
seama, să nu mai auzim vocea divină 
și /sau să devenim insensibili la glasul 

pentru noi este o dovadă clară că ne 
găsim pe un drum care duce la pierza-
re înaintea Lui!
      Care este soluția — dacă realizăm       Care este soluția — dacă realizăm 
că suntem pe un drum care duce la 
pierzare? Impăratul David solicită o 
cercetare din partea Domnului:  
    „Cercetează-mă, Dumnezeule, ș     „Cercetează-mă, Dumnezeule, ș 
cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și 
cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă 
sunt pe o cale rea, și du-mă pe 
calea veșniciei!” (Psalmul 
139:23-24). Ori noi știm că NUMAI 
Isus Hristos este „Calea, Adevărul și 
Viața” (Ioan 14:6). Mai mult, profet-
ul Isaia subliniază că traseul nostru 
trebuie să fie pe „calea cea sfântă!” 
(Isaia 35:8). Rugându-ne și avân-
du-L pe Domnul Isus, atât Călăuză, 
cât și Cale, Model, vom sfârși cu 
bine și vom intra pe porți în 
Împărăția lui Dumnezeu!

Pastor Vasile BojorPastor Vasile Bojor
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evreu, Dumnezeu a poruncit lui 
Iosua să desemneze doisprezece 
bărbaţi, care să ia din Iordan dois-
prezece pietre. Aceste pietre au 
rămas ca aducere aminte pentru 
toţi copiii care se vor naşte în fami-
liile evreilor (Ios. 4:6-7), reliefând 

Domnul i-a traversat pe evrei prin 
Iordan ca „pe uscat” (Ios. 4:22). 
Acest decret divin evidenția atotput-
ernicia lui Dumnezeu din generaţie 
în generaţie prin faptul că Domnul 
nu i-a salvat pe evrei doar prin se-
carea Mării Roşii (Ios. 4:23), ci El a 
continuat să acţioneze şi în vremea 
lui Iosua. Mai mult, scopul acestei 
minuni era ca „toate popoarele 
pământului să ştie că mâna Domnu-
lui este puternică” şi poporul evreu 
„să se teamă întotdeauna de 
Domnul Dumnezeul lor” (Ios. 4:24).
    Tot în cadrul Vechiului Testament 
Domnul Dumnezeul lor” (Ios. 4:24).
    Tot în cadrul Vechiului Testament 
e evidențiat faptul că una dintre for-
mele inițiale în care a fost procla-
mat Cuvântul e cu ocazia rostirii 
Decalogului. De asemenea, Cuvân-
tul, în cadrul familiilor de evrei, era 
prezent prin faptul că tuturor 

„Shema Israel” (Ascultă Israel – 
Deut. 6:4-5). Mai mult, pericopa 
amintită le cerea părinţilor „să în-
tipărească în mintea copiilor” legile 
date de Domnul, să vorbească de 
ele când vor fi  acasă, când vor fi în 
călătorie, când se vor culca şi când 
se vor scula (Deut. 6:7).
    La Sărbătoarea Corturilor, din 
șapte în șapte ani, Legea era re-
    La Sărbătoarea Corturilor, din 
șapte în șapte ani, Legea era re-
citită în prezenţa tuturor categoriilor 
de vârstă, respectiv de gen (băr-
baţilor, femeilor, copiilor şi 
străinilor), cu scopul ca toţi aceştia 
„s-o audă şi să înveţe să se teamă 

    După finalizarea peregrinului prin 
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 pustie, imediat după cucerirea 
cetăţii Ai, Iosua  a recitit toate cuvin-
tele Legii „în faţa întregii adunări a 
lui Israel, în faţa femeilor, copiilor şi 
străinilor” – Ios. 8:34-35.
    E imperios necear a sublinia că 
proclamarea Legii nu s-a remarcat 
doar ca un obicei practicat de evrei 
în vremea lui Moise, respectiv al ur-
maşului acestuia, Iosua, ci acest 
fapt a fost reiterat de-a lungul tim-
pului de către toţi regii, cărturarii, 

dorit să reformeze într-un fel sau 
altul starea poporului evreu. Mai 
mult, regele din spațiul ebraic, prin 
decret divin deținea o copie a Legii 
(Deut. 17:18) şi avea obligația de a 
o citi zilnic (Deut. 17,19b) pentru a 
„învăţa să se teamă de Domnul 
Dumnezeul lui” (Deut. 17,19c) şi, ca Dumnezeul lui” (Deut. 17,19c) şi, ca 
urmare, să conducă poporul evreu 
după planul divin. 
    Printre regii care au demonstrat     Printre regii care au demonstrat 
respect special față de Lege se 
numără Iosia, împăratul Regatului 
de Sud, care după regăsirea cărții 
Legii în Casa Domnului (prin marele 
preot Hilchia) a convocat tot popor-
ul („de la cel mai mic până la cel 
mai mare”), „a citit înaintea lor  
toate cuvintele din cartea legămân-
tului” (2Împ. 23:2 ) şi mai apoi a 
ghidat poporul evreu spre o reformă 
inegalabilă în vremea dinastiei 
ebraice (2Împ. 23:25).
    În perioada exilului babilonian,     În perioada exilului babilonian, 
deşi cea mai mare parte a evreilor 
nu mai ascultau de  Legea Domnului 
Dumnezeu și-a păstrat mărturia 
prin câțiva tineri (precum Hanania, 
Mișael, Azaria și Daniel) care au 
ținut Legea cu mari riscuri (Dan. 
1:4,8). 

Nechifor Caleb 

Continuarea mesajului in numarul 
urmator
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