
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA NOIEMBRIE

- în data de 24.11.2013, un grup din care face 
parte şi fanfara bisericii „Harul” din Moldova 
Veche se va deplasa în localitatea Orşova, unde 
începând cu orele 18.00 va participa la 
serviciul divin care va avea loc la biserica 
baptistă din Orşova

- fraţii şi surorile din biserica noastră care au 
probleme spirituale sau trec prin anumite 
necazuri;

- tinerii bisericii, ca Dumnezeu să-i ajute să se 
păstreze curaţi înaintea Lui şi să se dedice în 
lucrarea Domnului Isus Hristos;

proiectele pe care le derulează biserica, pentru ca 
Dumnezeu să îi ajute pe cei implicaţi în aceste 

proiecte, să îi întărească şi să îi binecuvânteze 

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Andrei Sofia - 9 Noie; 
2. Sîrbu Alina – 12 Noie; 
3. Strunoaie Mihaela – 1 Noie; 
4. Vireag Gheorghe – 11 Noie; 
5. Horvat Cristina – 13 Noie; 
6. Nedelcu Violeta – 6 Noie; 

  DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ
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GRATIS

Isus Hristos – Singurul care schimbă neclarităţile credinţei.
Ioan 4:43-54.

În fiecare zi ne confruntăm cu unele neclarităţi, cu unele îndoieli şi tare mult ne 
dorim să fim izbăviţi de ele. Avem un caz real în textul nostru şi cât de mult vom 
beneficia, dacă vom fi dispuşi să luăm aminte la ce face şi ce ne învaţă Domnul 
Isus Hristos.
De la capul locului vreau să vă spun că în credinţa acestui om găsim câteva 
neclarităţi pe care le găsim şi în credinţa noastră, mai ales atunci, când, ca şi el 
trecem prin anumite necazuri. Nu-i simplu să-ţi fie copilul pe moarte şi oamenii din 
jurul tău să nu te poată ajuta, medicii să nu poată intervenii, iar poziţia ta socială să 
fie insuficientă. 
El are credinţă, dar are trei mari neclarităţi, înainte de a ajunge la Sursa credinţei.
1. Credinţa acestui om e din auzite. V. 47.
Ştiţi cum vine asta. Exact cum se întâmplă cu unii prieteni pe care îi invităm la 
biserică, mai ales la ocazii de evanghelizare. Noi suntem marcaţi de atmosferă, de 
cântarea de laudă, de predică, de predicator şi ne mirăm cum de  nu se pocăiesc. 
Ştiţi de ce, fiindcă ei ştiu despre noi doar din auzite – şi ce ştiu din auzite, că 
suntem înguşti, că suntem extrem de conservatori, că la noi totul se reduce la ,,să 
nu”, nu fă cutare lucru, ori nu te duce în cutare loc. 
Slujbaşul acesta auzise doar de Domnul Isus Hristos, dar nu l-a cunoscut direct. Un 
mare obstacolul la credinţa biblică, este credinţa doar din auzite.
Acum, ce ştim e faptul că oamenii trăiesc din auzite, problema lor este că nu aud de la 
Sursa directă, ci de foarte multe ori de la pseudo-surse, dacă vreţi de la radio-şanţ. 

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

E atât de tipică la noi românii următoarea scenă: Îşi pune mâna la gură şi zice– Hai să-ţi spun 
ceva. Du-te mă, da de unde ştii. Din sursă sigură. Falsul acestor oameni e că ei toate le ştiu 
din ,,sursă sigură”, dar neprobată.
Vedeţi aici e paguba multora, că în loc să se ducă la Sursa sigură se duc la informaţii de mâna a 
doua, merg pe informaţii doar din auzite.
Prima neclaritate a acestui slujbaş împărătesc este credinţa din auzite. Ştiţi că marele Iov a avut 
problema aceasta. Iov 42: 5-6. Iov spune: Doamne, eu te-am cunoscut doar din auzite, din ce 
mi-au spus părinţii mei, bunicii mei, învăţătorii mei, dar abia acum te cunosc din ceea ce am 
văzut eu.
Ştiţi că Dl. Isus ca să-i determine pe ucenici săi, să vadă ce credinţă au, fiindcă El ştia ce 
credeau ei le face o provocare interesantă în Mat. 16:13-17. Petru are revelaţie divină şi 
răspunde corect, fiindcă are credinţa de la sursă. Billy Graham în una din predicile lui zicea: 
Adame, unde eşti? Dumnezeu nu a pus întrebarea că nu ştia exact unde este, ci ca să-l facă pe 
Adam să vadă unde este. Ioan, cel care relatează acest text, auziţi cum îşi începe prima epistolă. 
1 Ioan 1:1-3.
N-aţi auzit pe câte unul zicând – am auzit eu că pocăiţii ăştia,...ştiţi ce i-aş spune eu la un astfel 
de palavragiu, îmi pare rău, dar şi eu am auzit şi dacă ţi-aş spune ce am auzit despre tine te-ai 
speria. Atenţie mare – Cel mai bine este să înveţi de la Sursă. Credinţa se învaţă din Scriptură şi 
prin Biserică, prin slujitorii lui Dumnezeu.
2. Credinţa acestui om e blocată pe semne şi minuni. V. 48.
N-aş vrea ca cineva să înţeleagă greşit. Semnele şi minunile pot fi o mare sursă de credinţă. 
Când oamenii văd manifestarea puterii lui Dumnezeu se întorc la Domnul, dar nu întotdeauna. 
Nu întotdeauna semnele ajută la credinţă. Sunt situaţii în care oamenii vor semne de la Domnul 
nu ca să creadă în El, ci ca să se simtă bine. Astfel de oameni, văd în semne o sursă de profit, nu 
o sursă de credinţă. Io. 6:26. Sunt alţi oameni care caută semne din viclenie, nu ca să creadă. Mt. 
12:38. Mai sunt unii, care cer minuni şi semne, nu din pioşenie, ci în sens de batjocoră. Mat. 
27:39-44.
Biblia vorbeşte de încă o categorie de oameni, aceia care o vreme au umblat cu El, au văzut 
multe din semnele şi minunile Lui, dar s-au împietrit şi culmea când ar fi trebuit să prindă esenţa 
şi dulceaţa învăţăturii Lui, ei tocmai atunci l-au părăsit. Io. 6: 60-66.
E extraordinar să experimentăm personal semne şi minuni din partea Domnului, însă grijă mare 
ca nu cumva credinţa noastră să fie blocată pe semne şi minuni, fie din interes, fie din viclenie, 
fie din batjocoră, fie din împietrire. 
Credinţa se deblochează simplu, când după ce i-am spus Domnului necazul meu, durerea mea, 
îmi recapăt pacea sufletească, chiar dacă nu am văzut încă nimic.
Şi ca să închei pozitiv acest punct, afirm pe baza Scripturii, că Domnul Isus Hristos care este 
acelaşi ieri, azi şi în veac, poate face un semn şi pentru mine şi pentru tine, iar semnul acela 
constituie o sursă de întărire şi pentru tine şi pentru mine
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3. Credinţa acestui om e preconcepută. V. 49.
Vedeţi, omul nostru credea că numai dacă vine Domnul la el şi să vină pănă nu moare se va mai 
putea face ceva cu micuţul lui. El credea că numai aşa poate face Domnul minuni. Slujbaşul 
împărătesc, prins de interesul personal (micuţul meu), nu poate prinde de moment, că în măreţia 
Lui, Dumnezeu are diferite modalităţi de a lucra cu noi oamenii ca să credem, chiar înainte de a 
vedea semnele. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Vă aduc aminte un caz bine 
cunoscut din V.T., care şi el avea o credinţă preconcepută.2 Împ. 5:11. Domnul Isus Hristos este 
îndelung răbdător cu acest om şi cu noi, s-a ocupat de el şi se ocupă de noi şi uitaţi-vă cum se 
înfiripă credinţa în Dl. Isus, credinţa care vine de la Sursă.    Sunt trei paşi biblici:
A. A auzit Cuvântul. V. 50 a.
Cel care îi vorbeşte este chiar Domnul Isus. Omul acesta e direct la Sursă. După ce l-a prelucrat 
scoţând în evidenţă aparenta lui credinţă, sau dacă vreţi credinţa lui de mâna a doua, acum 
Domnul îi vorbeşte direct şi deşi nu-i explică multe lucruri, dar felul cum îi vorbeşte, 
frumuseţea cuvintelor Lui – conţin atâta putere de convingere şi atâta putere de transformare, 
încât slujbaşul împărătesc aude Cuvântul şi-l primeşte. Mai târziu Pavel enunţă principiul 
acesta: Rom. 10:17.
B. A crezut Cuvântul. V. 50 b.
Fiţi atenţi – este fundamental ce se întâmplă acum cu slujbaşul acesta. El nu a mai crezut ce a 
auzit despre Dl. Isus Hristos, ce i-au spus alţii, ci omul acesta a crezut ce i-a spus direct 
Domnul. Grijă mare, vor fi unii care vor spune, dar Domnul nu mai este fizic pe pământ, cum ne 
va vorbi nouă direct. Raspunsul e unul singur – şi tu şi eu suntem invitaţi de Dumnezeu să 
căutăm în cartea Domnului şi să citim, că aici în Cartea Sfântă este ce a vorbit şi ce a spus El. 
C. A ascultat şi s-a bazat pe Cuvânt. V. 50 a şi c, V. 51 a.
Omul acesta a ascultat Cuvântul şi s-a dus exact cum i-a zis Domnul Isus. Nu se poate să-l auzi, 
să-l crezi şi să nu-l asculţi. Mai mult el s-a bazat pe Cuvântul Domnului înainte de a vedea 
rezultatul. Distanţa era mare, iar el nu a plecat alergând, ci a mers normal, pentru că s-a bazat pe 
Cuvânt, Cuvântul i-a adus pace.

Concluzie:
Tu care citeşti aceste rânduri, cred că nu eşti un om de mâna a doua, ci eşti un om care vrei să te 
duci direct la Sursă. Învaţă din Scriptură, învaţă în biserică, ia seama la citire, la ascultare, la 
umblare. Mai ştiu ceva, ştiu că nu eşti şi nu sunt în afara îndoielii, dar ştiu că nu suntem nici în 
afara puterii credinţei, de aceea numai dacă trecem pe la Sursă putem trăi adevărata credinţă.


