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SUSȚINERE ÎN RUGĂCIUNE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Leprosul 

 În Marcu 1 : 40 – 45, avem descrisă întâmplarea cu leprosul care-L roagă pe 

Domnul Isus să-l vindece. Domnul Isus ascultă această rugăciune într-un mod 

deosebit ... se atinge de lepros : „Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţat” (v. 42). 

 Pentru privitorul de atunci, martorul ocular, care era evreu, trăitor sub Lege, 

sub Jugul Legii, (cum avea să spună, apostolul Petru în Fapte 15 : 10), această 

vindecare în sine era ceva nou ! 

 Înaintea Lui, leprosul, nu s-a prezentat ca şi înaintea unui om ! Nu a ţinut 

distanţa şi nu a strigat : „Necurat! Necurat!” (Levitic 13 : 45). Nu a respectat Legea 

! „ ... să-i scoateţi afară din tabără ; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în 

mijlocul căreia Îmi am Eu locuinţa.” Copiii lui Israel au făcut aşa, şi i-au scos afară 

din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul ...” (Numeri 5 : 3, 4). Şi ei l-au crezut 

pe Moise, pentru că era porunca Domnului, spusă lui! El doar a transmis-o şi ei nu 

au contestat-o. Deşi nu era ceva uşor ceea ce le cerea Domnul. 

 Legea poruncea izolarea, carantina, pentru a-i proteja pe cei sănătoşi. 

Dumnezeu le-a poruncit aceasta, fiind de fapt o metodă medicală care în sistemul 

medical avea să fie folosită abia mai târziu. Dar oare ce gândea un om care se 

îmbolnăvea de lepră, despre aceasta ?  

 Total opus, este Dumnezeul întrupat al Noului Testament. Domnul S-a atins 

de lepros şi l-a vindecat (Marcu 1 : 40). El ajută omul să scape de izolarea spirituală, 

să reintre între oameni, să scape de singurătate ! Şi era vorba despre acelaşi popor ! 

Un alt fel de-a Se purta cu ei, datorită Harului. Sistemul Vechiului Legământ este un 

sistem legalist. Nu oferă libertăţi, ci în special garduri. Libertatea de-a zburda printr-

un staul ! Impuneri nedrepte uneori, pentru o aparentă bunăstare a omului.  

 Aşa era şi Legea Vechiului Testament, favoriza majoritatea. Minoritatea cu 

probleme era marginalizată. Ei erau : Necuraţii ! În Levitic 13 : 45 - 46 este scris ce 

trebuia să facă, omul contaminat : „Leprosul, atins de această rană, să-şi poarte 

hainele sfâşiate, şi să umble cu capul gol; să-şi acopere barba, şi să strige : 

„Necurat ! Necurat ! Câtă vreme va avea rana, va fi necurat. Să locuiască singur. 

Locuinţa lui să fie afară din tabără.” I se cerea o însingurare forţată !  

 „Să locuiască singur ...” Leprosul trebuia :  

 1. Să locuiască singur şi  

ACTIVITĂȚIILE   BISERICII 

CEZAREEA 

LUNI – 30 Iunie 

după-amiază – serviciu de evanghelizare – 1800 - 2000 

MIERCURI – 2 Iulie 

repetiție cor - 1800 

JOI – 3 Iulie 

serviciu de evanghelizare-1800-2000 

DUMINICĂ – 6 Iulie 

dimineață - serviciu de evanghelizare-800-1200 

după-amiază - serviciu de evanghelizare-1800-2000 

Adresă : Reșița ; Strada Castanilor  Nr. 119 

 

 Musulmani (Ramadanul) – musulmanii din întreaga lume țin postul 

Ramdan ,un post de o lună de zile.Să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină în 

viețile lor ,iar misionarii care lucreză printre ei , să fie protejați de El.  

România – Hunedoara – viziune ,protecție și înțelepciune divină 

pentru slujitorii bisericilor. 

                                                         -har și plinătate a Duhului Sfânt în biserici 
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 2. Locuinţa lui să fie afară din tabără. Nu şi dacă el era împăratul. Un 

exemplu îl avem în II Împăraţi 15 : 5 „Domnul a lovit pe împărat cu lepră şi el a 

fost lepros până în ziua morţii, şi a locuit într-o casă deosebită ....”. Dar oricum, nu 

mai conta funcţia, Ozia era întâi lepros, apoi împărat. Funcţia de drept a luat-o fiul 

său, Iotam (a se vedea II Cronici 26 : 21). În textul din II Cronici este însă explicat 

un lucru (v. 19 + 20) :  

 „Şi cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra pe frunte ... L-au scos repede 

afară, şi el însuşi s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul îl lovise.” Urmarea mâniei 

omului, a fost lepra ! „Şi cum s-a mâniat ... i-a izbucnit lepra.” Nu a mai trebuit să 

fie cercetat după o săptămână ... A fost clar de la început. Preoţii ştiau să deosebească 

lepra : ”Marele preot Anania şi toţi preoţii şi-au îndreptat privirile spre el, şi iată că 

era plin de lepră pe frunte.” (v. 20). Nu a mai trebuit un alt control. 

 Opus oarecum este cazul Mariei, din Numeri (12 : 9 şi 10) unde scrie: 

„Domnul S-a aprins de mânie ... Şi iată că 

Maria era plină de lepră.” Până atunci era 

proorociţă, era cineva. Datorită câtorva 

vorbe, a devenit proscrisă ... (v. 14 şi 15).  

 Dar urmările păcatului au fost 

resimţite de întregul popor, deşi Maria şi 

Aaron au fost foarte discreţi, iniţial ... doar ei 

doi erau, când l-au vorbit pe fratele lor, dar 

boala cerea explicaţii şi faptul a devenit 

cunoscut ; pentru acel păcat, tot poporul nu a 

mai putut înainta ... 

 Nici leprosul nu a respectat Legea, 

dar nici Domnul nu a ţinut-o; fiindcă cel ce 

se atingea de cel necurat, trebuia să treacă 

apoi prin procesul de curăţire ... Şi totuşi voia 

lui Dumnezeu a fost îndeplinită !  

 Este bine să ne amintim de ceea ce a 

însemnat sistemul Legii, fiindcă şi azi există 

oameni, care iau bucăţele din Lege pe care le 

respectă, dorind să îmbine Legea cu Harul ! Apostolul Pavel le scria Efesenilor : 

 „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credință.Și aceasta nu vine de 

la voi ;ci este darul lui Dumnezeu “ (Efeseni 2 : 8) 

 

 

STUDIU BIBLIC  

  

Minciuna sau adevărul ? 
  

Minciuna este : Denaturare intenționată a adevărului având de obicei ca 

scop înșelarea cuiva; neadevăr. Lat. mentio, -onis.  Poate cel mai clar text din Biblie 

este în Ioan 8 : 44, unde Ioan redă cuvintele Domnului Isus :  

 „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să 

împliniţi poftele tatălui vostru. El de la 

început a fost ucigaş ; şi nu stă în adevăr, 

pentru că în el nu este adevăr. Ori de 

câte ori spune o minciună, vorbeşte din 

ale lui, căci este mincinos şi tatăl 

minciunii”. 

 Ce înseamnă de la început ? 

Din Eden. De acolo s-a plantat 

minciuna ! Care este soarta finală a 

celor care practică minciuna ? În 

Apocalipsa 22 : 15 este scris că : „Afară 

sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, 

închinătorii la idoli şi oricine iubeşte 

minciuna şi trăieşte în minciună !” Unde este  

acel afară ? În pedeapsa veşnică ! 

 Opusul mincinii este adevărul. Înţelesul cuvântului adevăr : „ ...ceea 

ce corespunde realității, ceea ce există sau s-a întâmplat în realitate. Conștiința 

absolută a autenticității și valabilității conținutului credinței religioase ; realitatea 

spirituală ca subiect al revelației și obiect al credinței. 2. Justețe, exactitate. – Lat. ad 

+ de + verum. În Biblie este scris : 

 „Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim 

despre el; şi ştii că mărturisirea noastră este adevărată” (III Ioan 1 : 12). 

 I Ioan 5 : 6  „El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge ; nu 

numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge ; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte 

despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul”. 

 Efeseni 4 : 25 „De aceea, lăsaţi-vă de minciună : „Fiecare dintre voi să 

spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora”. 

 Ioan 14 : 6 „Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”. 

 

 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Credincioșia Ta ține d in 

generație în generație; Tu 

ai întemeiat pământul să 

existe.Până astăzi ,toate 

stau în picioare după 

legile Tale,căci toate 

lucrurile Îți sunt supuse. 

Psalmul 119 : 89 - 91 


