
1 - -  
2017 – Planul lui Dumnezeu pentru lume!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
       

 

 

 

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 

Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor şi o nădejde.” 

Ieremia 29:11 
 

Anul XVI, Numărul 8 – August 2017  

 Ci�nd acest text mă gândeam la faptul că atunci când 

vom ajunge în veșnicie, vom descoperi sau ni se vor descoperi 

multe lucruri. O să descoperim faptul că nu toți pe care i-am 

cunoscut au și fost ceea ce au părut. O să descoperim faptul că de 

multe ori am judecat greșit oamenii. O să descoperim faptul că de 

foarte multe ori viața noastră a fost pusă în pericol și am fost la un 

pas de moarte însă Dumnezeu a fost acela care ne-a ocro�t. Însă 

privind la textul acesta mă gândeam la faptul că în același �mp vom 

mai descoperi ceva și anume că poate nu de puține ori am fost așa 

de aproape de unele binecuvântări ale lui Dumnezeu și poate le-

am ratat deoarece am făcut sau n-am făcut ceea ce trebuia.

	 Privind la acest text din Numeri 13 am in�tulat mesajul: 

“La un pas de binecuvântare”. Poporul Israel a fost la un pas de 

binecuvântare și nu orice fel de binecuvântare, ci acea 

binecuvântare pe care o așteptau de multă vreme, mai exact de 

430 de ani de robie egipteană, iar acum după ce Dumnezeu i-a scos 

de acolo cu mână tare, urma ca să le dea în stăpânire țara și cu 

toate acestea datorită unei a�tudini greșite au pierdut 

binecuvântarea.

	 Nu ș�u câte binecuvântări am ratat până acum, nu ș�u 

cât de aproape am fost de ele însă sunt ferm convins că nici unul 

din noi nu și-ar fi dorit ca să le fi pierdut, de aceea în următoarele 

rânduri privind la poporul Israel și la greșelile lor aș dori ca să 

învățăm din ele pentru ca de acum înainte să nu mai pierdem nici o 

binecuvântare.

	 Dacă nu vrem să pierdem binecuvântările care ne stau în 

față:

 1. Trebuie să ai grijă la ceea ce priveș�

De multe ori uităm cât de importantă este privirea 

noastră și ce mult trebuie ca să veghem la felul și locul în care 

privim. Prin privire poate să vină păcatul: intrarea lui Lot în 

Sodoma începe prin a privi la câmpiile mănoase, apoi ieșirea de 

acolo nevastă-sa privește înnapoi și se preface în stâlp de sare, 

mărturia lui Acan începe cu cuvintele “am văzut…”, păcatul lui 

David începe cu “a văzut o femeie care se scălda”) însă tot prin 

această privire, dacă este una corectă poate să vină 

binecuvântarea.

Cum poate aduce privirea noastră binecuvântarea? 

Având o viziune divină a oportunităților. Charles Swindoll 

definește această viziune ca fiind “…abilitatea de a vedea  

prezența lui Dumnezeu, de a percepe puterea lui Dumnezeu și de 

a te concentra asupra planului lui Dumnezeu în ciuda 

obstacolelor apărute.”.

Este foarte interesant felul în care privesc iscoadele 

problema. Zece din ele văd țara promisă ca pe un câmp de luptă în 

care nu au nici o șansă de victorie pe când doi din ei văd țara 

promisă ca pe un câmp de bătălie în care Dumnezeu își arată slava, 

iar ei culeg roadele. Zece din ei au parte de o viziune rațională, 

umană care îi face să desnădăjduiască și să renunțe la 

binecuvântare, pe când doi din ei au această viziune divină prin 

care văd prezența lui Dumnezeu, se încred în puterea Sa, se supun 

planului Său și sunt gata să meargă înainte.

Da dragii mei, pentru multe binecuvântări trebuie să 

lupți, trebuie să faci acei pași prin credință, trebuie să ieși din acea 

stare de confort, trebuie să dai piept cu probleme mai mari decât 

�ne și în as�el de situații privirea ta poate să facă diferența, 

viziunea ta poate să te dezarmeze sau poate să-ți dea un imbold.

Expl – compania de pantofi care trimite 6 execu�vi pentru 

a deschide o fabrică în Africa: patru raportează “nu avem nici o 

șansă, aici toată lumea umblă desculță” pe când ceilalți doi au zis “ 

aici vom face cea mai bună afacere deoarece toată lumea are 

nevoie de pantofi”. Toți cei din execu�v au observant lipsa 

pantofilor însă diferența a făcut-o interpretarea situației.

La un pas de binecuvântare
Txt: Numeri 13:1 – 3; 25 – 33		 Sami Ciupuligă
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  2. Trebuie să ai grijă de cine asculți

Un alt element care ne poate priva de binecuvântări este 

ascultarea de cine nu trebuie. Atunci când apleci urechea la 

persoane nepotrivite poți pierde binecuvântări mari. Și nu trebuie 

să răsfoim mult Biblia pentru a vedea lucrul acesta confirmat în 

practică. În cartea Genezei, Eva împreună cu Adam pleacă 

urechea la cuvintele diavolului care le prezintă o imagine 

distorsionată a lui Dumnezeu dar și a pomului cunoștinței binelui 

și răului, lucru care-i împinge la păcat și îi face să piardă cea mai 

frumoasă binecuvântare. Împăratul Roboam este un alt exemplu, 

care la instalarea lui ca împărat, poporul vine și îi cere ușurarea 

jugului și în loc ca să asculte de bătrâni ascultă de tineri ceea ce 

duce la ruperea împărăției.

Vin cele 12 iscoade acasă să dea raportul și zece dintre 

ele înegresc țara înaintea poporului. Zece iscoade scot în 

evidență doar partea goală a paharului, deoarece viziunea lor era 

una umană, una rațională. Pe când Iosua și Caleb le prezintă 

binecuvântarea lui Dumnezeu cu toate acestea poporul alege să 

asculte de cele 10 iscoade. Aleg să asculte de majoritate, de ce 

zice lumea. Aceași tendință este și astăzi ca să aplecăm urechea 

la majoritate, la ceea ce zice lumea. Însă dragii mei dacă vrem ca 

să fim binecuvântați trebuie să ascultăm de Dumnezeu, chiar 

dacă de cele mai multe ori va însemna să stai împotriva 

curentului asemenea lui Iosua și Caleb, care și-au păstrat poziția, 

mărturia înaintea a 10 iscoade și a unui popor întreg deoarece 

oamenii care au viziune divină, oamenii care-L cunosc cu 

adevărat pe Dumnezeu aleg să asculte de El, chiar dacă este greu, 

chiar dacă sunt persecutați, chiar dacă lumea îi vorbește, sunt 

oamenii care stau pe poziție deoarece ș�u că sunt la un pas de 

binecuvântare și numai și numai ascultând de Dumnezeu vor 

putea ca să fie binecuvântați.

 3. Trebuie să ai grijă ce decizii iei

Ceea ce vedem și ceea ce auzim sunt lucruri foarte 

importante deoarece pot influiența ceea ce vom decide. 

Deoarece Dumnezeu ne-a creat cu abilitatea aceasta de a alege, 

fiecare dintre noi este liber astăzi să aleagă ce va face în viață. 

Poporul Israel a fost liber ca să aleagă. Au văzut 

dovezile, au auzit raportul celor 10 și apoi a celor doi, acum era 

momentul deciziei ce vor face. Și au ales: au ales răzvră�rea, au 

ales câr�rea, au ales chiar să se întoarcă în Egipt (14:4). La un pas 

de binecuvântare ei aleg stânga împrejur, la un pas de 

binecuvântare ei aleg blestemul pus�ei, loc în care Dumnezeu îi 

duce pentru 40 de ani.

Deciziile noastre sunt importante dragii mei deoarece 

vor avea consecințe. Asemenea cum Newton spune în a treia 

lege a mecanicii “Orice acțiune are o reacțiune.”. Orice decizie pe 

care o luăm va avea un impact asupra vieții noastre, ba chiar 

asupra veșniciei noastre.

Deciziile incorecte întotdeauna vor aduce regrete. 

Regretul că ai fost la un pas de binecuvântare și i-ai întors spatele 

- și poporul a regretat dar a fost prea târziu. În cap 14 în urma 

regretului, sunt gata să plece la luptă, însă prea târziu. Atenție la 

decizii, deoarece unele regrete vor fi prea târzii.

Nuntă

Nico & Darius
19 august 2017

Biserica Baptistă „Biruinţa“ Baia Mare, ora 13.00

Nuntă

Ligia & Andrei
6 august 2017

Biserica Baptistă „Sion“ Oradea, ora 14.00
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”Excelența înseamnă a face lucruri obișnuite într-un mod ieșit din comun.”
(John Gardner)

La un interviu de angajare:
- Imaginează-ți că ești la etajul 8 și clădirea e în flăcări. Cum scapi?
- Simplu. Mă opresc din imaginat! 

  Probabil că puțini ș�u că înainte de Reformă 
au existat oameni ai lui Dumnezeu care au încercat schimbări 
în Biserică, dar condițiile social poli�ce nu au fost prielnice 
pentru izbânda de care s-a bucurat Mar�n Luther.

 Mis�cii încercaseră să facă religia mai personală, dar 

prereformatorii ca Wycliffe, Hus și Savonarola au fost 

procupați mai mult să încerce o reîntoarcere la idealul Bisericii 

prezentat în Noul Testament. Wycliffe și Hus au reușit să 

valorifice sen�mentul naționalist an�papal în �mpul perioadei 

de ”cap�vitate babiloniană a papalității”, când papa locuia la 

Avignon.

John Wycliffe (cca 1328-1384)

Poporul englez nu putea suporta să trimită bani unui 

papă la Avignon, aflat acolo sub presiunea dușmanului Angliei, 

regele Franței. Wycliffe a studiat și a predat la Oxford cea mai 

mare parte a vieții lui. Dezgustat de ”cap�vitatea babiloniană a 

papalității” și de schizmă, el a început să se opună dogmei 

Bisericii Romane cu idei revoluționare. A atacat autoritatea 

papei în anul 1379, insistând în scris că Hristos este Capul 

Bisericii și nu papa. El a afirmat că Biblia și nu Biserica este 

singura autoritate pentru credincios, și că Biserica trebuie să ia 

model de la Biserica noutestamentală. Pentru a susține aceste 

convingeri oferă poporului englez Biblia tradusă. De asemenea 

el se opune transsubstanțierii.

Vederile lui Wycliffe au fost condamnate la Londra în 

1382, el a fost obligat să se retragă și Biserica Romană, prin 

parlament a emis decretul de condamnare la moarte a acestor 

ere�ci. Studenții boemiei, care studiau în Anglia, au dus ideile 

în Boemia și așa Jan Hus a avut bază pentru învățăturile sale.

Jan Hus (cca 1373-1415)

 El a fost pastor al Capelei Betleem, studiase la 

Universitatea din Praga și devenise rectorul ei, a adoptat ideile 

lui Wycliffe. Și boemii au dezvoltat un sen�ment național  

împotriva Sfântului Imperiu Roman.

 Hus a fost invitat la Conciliu de la Constance, în 

Elveția. Aici ideile lui au fost condamnate și el ars pe rug.

 Din această mișcare s-a format Biserica Moraviană, 

una dintre Bisericile cu cea mai puternică orientare misionară. 

Hus l-a influiențat direct pe Wesley și exemplul lui a fost o 

inspirație pentru Luther atunci când a fost confruntat cu 

probleme similare, în vremea lui în Germania.

 Savonarola (1452-1498)

 El a devenit călugăr Dominican în 1474, a încercat să 

reformeze atât statul cât și biserica din orașul său, Florența. 

Pentru că a propovăduit împotriva corupției papei a fost 

condamnat la moarte prin spânzurare. Savonarola nu avut 

niciodată poziția avansată pe care Wycliffe și Hus au luat-o. 

PREDECESORII  REFORMEI

Ÿ Ştiaţi că două pastile cu ulei de peşte zilnic impulsionează creierul copiilor să se dezvolte în 
trei luni cât s-ar dezvolta în trei ani?

Ÿ Fructele trebuie mâncate înaintea celorlalte alimente, pentru a asigura o digestie mai bună?
Ÿ Un espresso are mai puţină cafeină decât o ceaşcă de cafea?
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Autoritatea părinților în creșterea copiilor. 

”Cea mai puternică influență pe care o vei avea asupra copiilor tăi nu va veni 

din rolul tău ca și tă�c sau mămică ci din cel de soț sau soție. Acest adevăr 

biblic fundamental a fost uitat și chiar respins de către societatea noastră - 

rezultatul fiind o societate preocupată de concentrarea asupra copiilor, concentrarea 

asupra eului, și împlinirea de sine.”

Cerințele Scripturii sunt clare! Respectarea acestor cerințe aduce 

binecuvântare în viața de famlie: As�el dar…îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, 

cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe 

alții,…iertați-vă unul pe altul. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu 

dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Cristos…să stăpânească în inimile 

voastre, și fiți recunoscători. Cuvântul lui Cristos să locuiască din belșug în voi… și 

mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, 

iubiți-vă nevestele, și nu țineți necaz pe ele. (Colos. 3.12-19)

31.07-04.08.2017 
Tabără la Horezu, Ionel Gag 

(Bogoșel Dănuț și Filip, Ciupuligă Paul)
06.08.2017 

Dimineața de la ora 9 la 11. Masa 
Domnului
06.08.2017 

Nunta Ligia & Andrei. Biserica Baptistă 
Sion Oradea ora 14.00

19.08.2017 
Nunta Nico & Darius. Biserica Baptistă 

”Biruința” Baia Mare ora 13.00
10.09.2017 

Adunare Generală alegerea ca păstor a 
fratelui Andrei Mirăuțe.

Săptămâna 1: (30.07 - 05.08)
Todoran Marius; 
Aioanei Teo

Săptămâna 2: (06.08 - 12.08)
Aioanei Sorin; 
Mirăuțe Andrei

Săptămâna 3: (13.08 - 19.08)
Anghelina Sandica; 
Ardelean Ghiță

Săptămâna 4: (20.08 - 26.08)
Fătu Darius; 
Avram Ioan

Săptămâna 5: (27.08 - 02.09)
Blaho Ivanco; 
Bocșa Tuțu
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