seminþie, de orice limbã, din orice norod ºi de
orice neam ”. Apoc. 5:9
Dacã omenirea creeazã holocaust ºi
genocid, suferinþã, durere ºi groazã, noi ºtim
reversul…Sângele Domnului e Salvarea…ºi
din vinovaþi, …copii de Dumnezeu.
Camelia Sabãu

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 Comitet
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri - ora 17 - Clubul pentru copii
Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã - în vederea
pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica

Fã-þi timp
*Fã-þi timp sã priveºti cerul dimineaþa!
- Limitele te vor strânge mai puþin toatã
ziua…..

STUDIU BIBLIC:
Romani 4:1-25 Neprihãnirea prin credinþã
ºi Vechiul Testament

*Fã-þi timp sã aduni Cuvântul în inima ta în
fiecare zi! -Lumina Lui te va cãlãuzi cu
credincioºie.
*Fã-þi timp sã zîmbeºti! -Trecerea-þi va fi mai
uºoarã prin valea plângerii.

ADUNAREA GENERALÃ
În data de 24 februarie a.c., ora 11 va avea loc
Adunarea Generalã a Bisericii Biruinþa.
La aceastã întâlnire participã toþi membrii
botezaþi ai bisericii.

*Fã-þi timp sã verºi o lacrimã cu cel ce plânge!
-Vei vedea totul mai limpede ºi mai profund.
*Fã-þi timp sã taci ºi sã meditezi! -Îl vei auzi
pe Dumnezeu ºi vei ºti cã primeºti putere.

ORDINEA DE ZI
1. Alegerea biroului de zi(preºedinte,
secretar)
-alegerea numãrãtorilor de voturi
-numãrarea celor prezenþi
2. Prezentarea ºi votarea ordinii de zi
3. Rapoarte de activitate
-raport casier
-raport cenzori
-raport pastor
4. Discuþii pe marginea rapoartelor de
activitate
5. Descãrcarea de gestiune ºi dizolvarea
comitetului
6. Membrale
7. Alegerea noului Comitet, alegerea
cenzorilor, alegerea numãrãtorilor de
bani. Alegerea unui prezbiter pentru
consacrare.
8. Prezentarea ºi votarea bugetului pe anul
2008
9. Luãri de cuvânt, propuneri
10.Rugãciune de mulþumire ºi încredinþare

*Fã-þi timp întotdeauna pentru copii!
-Poþi învãþa de la ei,cum sã fii ca sã intri în
Împãrãþia lui Dumnezeu.
*Fã-þi timp sã te rogi! -Câtã liniºte,câtã
nãdejde,câtã încredere vei primi.

Un zâmbet
La ora duminicalã pentru a le explica
copiilor cum va avea loc rãpirea, este luat un
magnet ºi miºcat la o înãlþime de zece
centimetri deasupra unei mese. Bucaþile
metalice sunt atrase, în timp ce obiectele
nemetalice rãmân pe masã. Dãnuþ, un bãieþel
de 6 ani, trage concluziile pentru ca toþi sã
înþeleagã: ”Vedeþi, toate agrafele de birou sunt
creºtine.”
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Anul IX, Nr. 377 din 17 februarie 2008
Adresa: Baia Mare, Str. I. Maniu Nr. 3B, Telefon: 0362.411252

MENTA, MÃRARUL ªI CHIMENUL
„Vai de voi, cãrturari ºi Farisei fãþarnici! Pentru cã voi daþi zeciuialã din
mentã, din mãrar ºi din chimen, ºi lãsaþi nefãcute cele mai însemnate lucruri
din Lege: dreptatea, mila ºi credincioºia; pe acestea trebuia sã le faceþi, ºi pe
acelea sã nu le lãsaþi nefãcute.“ (Matei 23:23).

C

âtã conºtiinciozitate. Sã fii atât de atent în privinþa datoriei faþã de Domnul încât sã dai
zeciuialã pânã ºi din menta, mãrarul sau chimenul crescute în bãtãtura casei tale. Cu
siguranþã cã mulþi oameni priveau cu admiraþie atitudinea cãrturarilor ºi Fariseilor. Singur
Domnul Isus a fost Cel care i-a condamnat, rostind un „vai” profetic împotriva acestor practici
fãþarnice. Oamenii aceºtia erau de condamnat deoarece încercau sã-L împace pe Dumnezeu cu
lucruri mici, dovedind neascultare ºi rãzvrãtire în privinþa lucrurilor mari. Cu alte cuvinte, au
încercat sã-L amãgeascã pe Dumnezeu cu resturi, în timp ce ei îºi trãiau viaþa dupã bunul lor plac,
creând doar impresia unor oameni ai credinþei. Ei s-au gândit cã fac un târg bun, dacã sacrificã
menta, mãrarul ºi chimenul dar nu-i întreabã nimeni de dreptate, milã ºi credincioºie.
Sã nu cumva sã cãdem în greºeala lor. Adicã sã îndeplinim cu multã stricteþe unele lucruri
minore ale vieþii de credinþã dar în schimb sã nu fim atenþi la lucrurile de mare importanþã ale
relaþiei noastre cu Dumnezeu. Noi nu-L putem pãcãli pe Dumnezeu dacã încercãm sã ne zugrãvim
o aurã de oameni corecþi, construindu-ne o reputaþie bazatã pe tot felul de lucruri de importanþã
secundarã în domeniul credinþei, respectând reguli sau dovedind stricteþe în aspecte care þin de
forma ºi nu de esenþa umblãrii cu Dumnezeu.
Sã nu credeþi cã Dumnezeu nu pune preþ pe îndeplinirea lucrurilor mici din viaþa de credinþã. El
apreciazã orice lucru fãcut pentru gloria Sa, indiferent dacã este mare sau mic.
Însã Dumnezeu nu suportã ipocrizia. El nu acceptã sub nicio formã sã fie pãcãlit. În
relaþia cu El, trebuie sã plecãm de la lucrul cel mai important spre cel mai mic ºi nu invers. Nu ne
putem ascunde fãcând lucruri mici, ca sã scãpãm de îndeplinirea celor mari. Dumnezeu vrea sã ne
vadã mult mai preocupaþi de dreptate, milã ºi credincioºie decât sã ne vadã numãrând „menta,
mãrarul ºi chimenul”.
Existã în zilele noastre oameni, ba chiar biserici care sunt atât de preocupaþi de mentã,
mãrar ºi chimen, încât nu mai au timp de adevãratele discipline spirituale ºi nici de marile doctrine
ale credinþei. Sã ne întrebãm care sunt cele mai însemnate lucruri în ochii lui Dumnezeu ºi pe
acelea sã le îndeplinim cu prioritate. Abia dupã aceea, ne putem ocupa de mentã, mãrar ºi chimen.
pastor Daniel Chereji
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lumi, EL ªi-a jertfit unicul Fiu pentru noi.
Pentru a ne exemplifica ºi pentru a ne învãþa
cum sã ne iubim aproapele, Dumnezeu ne-a
lãsat neumãrate mudele pe paginile Bibliei.
Unul din aceste modele demne de
urmat este Ionatan, fiul lui Saul. Biblia ne
spune cã “sufletul lui Ionatan s-a alipit de
sufletul luiDavid, ºi Ionatan l-a iubit ca pe
sufletul din el.” (1Samuel18:1) Cum iºi
iubeºte un om adevãrat sufletul? Se îngrijeºte
de el, încearcã sã-ºi resolve problemele
sufleteºti ºi nu ºi-l chinuie.
Dar cum era capabil Ionatan de o
asemenea dragoste? În primul rând Duhul lui
Dumnezeu l-a fãcut capabil de un asemenea
lucru dar ºi faptul cã atât David cât ºi Ionatan
Îl iubeau pe Dumnezeu ºi erau dispuºi sã
trãiascã alãturi de El. Privind din perspectiva
umanã, Ionatan avea toate motivele sã-l
urascã pe David, potrivit cutumelor vremii
Ionatan trebuia sã fie urmaºul la tron al lui
Saul , dar pentru cã Saul nu a ascultat porunca
Domnului de a distruge pe Amaleciþi ºi ºi-a
luat asupra lui o atribuþie pe care o avea doar
marele preot , a fost lepãdat ca împãrat ºi casa
sa urma sã fie înlãturatã de la domnie,
Dumnezeu alegând în fruntea Israelului pe
David, un tânãr cioban cu pãr bãlai ºi faþa
frumoasã, aþa cum îl descrie 1Samuel. În
asemenea împrejurãri Ionatan putea sã se
razvrãteascã, dar el nu a fãcut asta, a înþeles cã
Dumnezeu datoritã neascultãrii lui Saul ªi-a
restras mâna de peste casa sa ºi a acceptat
faptul cã David îi va lua locul la tron.
În loc sã-l urascã, Ionatan l-a luat pe
David alãturi de el întelegând cã este omul lui
Dumnezeu, ºi, deºi îºi iubea tatãl atunci când
acesta cautã sã îl omoare pe David, tânãrul
Ionatan îl ajutã sã scape. Ionatan era omul
pãcii ºi a încearcat sã aducã împãcarea între
cei doi pentru cã îi iubea. Nu poþi sã fii un
fãcãtor de pace dacã nu eºti umplut de
dragoste. În acelaºi timp, tânãrul prinþ Ionatan
este un simbol al prieteniei sincere izvorâtã tot
din dragoste, ºi, deºi era fiul împãratului nu
s-a sfiit sa-l ia pe David, care era un simplu
cioban, alãturi de el ºi mai mult, sã încheie un
legamânt cu acesta ºi sã ramanã credincios
acestui legãmânt. Deºi ani de zile au fost

Nerãbdare
,,Azi sunt mai aproape de casã cu o zi decât
ieri. Mai aproape cu o zi de dimineaþa în care
ceaþa se va ridica, necunoscutul va deveni
cunoscut ºi toate semnele de întrebare se vor
îndrepta devenind semne de exclamare.”
Vance Havner
Încurajare
„Uneori mi-e teamã, nu cumva sã sufle vântul
peste noi ºi pânzele noastre sã fie adunate.
Acum, sus toate pânzele! Ridicaþi pânã la
ultima bucãþicã de pânzã. Faceþi ca fiecare
efort sã fie de folos, atâta timp cât Dumnezeu
ne ajutã.Sã fim harnici, lucrãtori împreunã cu
El.”
Spurgeon

“I-am tras cu legãturi omeneºti, cu funii
de dragoste...” (Osea 11:4)
Potrivit învãþãturilor Noului
Testament cea mai mare poruncã este “Sã-L
iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot sufletul
tãu.” (Matei 22:37), iar urmatoarea poruncã
este „Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi.” (Matei 22:39). Prin urmare vedem cã
Dumnezeu ne cere ca pe primul loc în viaþa
noastrã sã fie relaþia cu El ºi apoi relaþia ºi
legãtura cu aproapele nostru. Pentru a avea ºi
a obþine legãturi armonioase ºi dupã voia Lui,
cu aproapele nostru, Dumnezeu ne-a dat ºi
ºimijlocul prin care sã o putem face ºi anume:
DRAGOSTEA.
Dragostea este mijlocul, este “funia”
care face posibilã legãtura cu aproapele tãu.
Dar ce fel de dragoste ne pretinde Dumnezeu?
Cum trebuie sã fie aceasta? Dragostea pe care
o aºteaptã Dumnezeu de la noi trebuiue sã fie
una sincerã, dezinteresatã, jertfitoare, o
dragoste de tip Agape. În Ioan 13:34-35
Dumnezeu ne aratã cum sã ne iubim
aproapele ºi anume aºa cum ne-a iubit EL.
Dumnezeu ne-a iubit necondiþionat ºi deºi nu
meritam ºi trãiam fiecare dupã felul acestei
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neîntelegeri între David ºi Saul pretenia lui
Ionatan a ramas la fel pentru David, fiind
conºtient cã David era înzestrat ºi
binecuvântat de Dumnezeu, el, prinþul,
trebuia sã-i acorde prietenia lui, ºtiind cã
Israelul are nevoie de asemenea oameni. Cu
ajutorul dragostei, Ionatan a fost omul care e
gata sã-ºi ajute prietenul sã-i ia locul, sã urce
mai sus decât ar fi putut el urca. Suntem noi în
stare de o aºa dragoste jerfitoare? Suntem în
stare sã ne iubim aproapele din tot sufletul,
ºtiind cã ne va întrece, cã va fi mai mare decât
noi? Domnul sã ne ajute ca în fiecare din noi
sã existe o asemenea dragoste pentru
aproapele nostru, o dragoste sincerã ºi
necondiþionatã.
Mihai ºi Anca Sabãu

greutatea poverii evenimentelor dureroase
întâmplate în lumea noastrã. Sugestiv
clãdirea aratã aºa : Pereþi solizi, construiþi din
pietre mari rotunjite, legate bine cu mortar
puternic, susþin o placã groasã de beton
monolit…Placa de beton e atât de groasã
încât ai senzaþia cã va zdrobi pereþii de
piatrã…
ªi acum ,sã înþelegem: pietrele
rotujite suntem noi, …oamenii…legaþi în
mortar de dragoste ºi convieþuire… iar
betonul greu ce-l þinem pe umerii noºtri este
vina ce-o purtãm pentru evenimentele
petrecute în trecutul nostru… noi, am
provocat ºi am îngãduit sã se întâmple acele
acte reprobabile… În interior, sala e mare,
largã…ºi în mijlocul ei este o flacãrã ce arde
necontenit…sã nu uitãm…sã ne aducem
mereu aminte…ºi niciodatã sã nu mai facem
aºa!...
ªi-am mai trãit un moment ce a stors
lacrimi din ochii noºtri ºi ne-a fãcut sã vedem
altfel viaþa noastrã în lumea acesta… Niºte
coridoare înguste formate din balustrade neau condus într-o încãpere mare, foarte
întunecatã…parcã eram pierduþi în cer, într-o
noapte fãrã lunã. Mii, zeci de mii de steluþe
mici, mici, sclipeau pe acestã „boltã ”
întunecatã. O muzicã celestã, completa
acestã ambienþã …Hannan Isachar doi ani ,
Israel Taldy -5 ani , David Radovan -7 ani,
Miriam Boaz -9 ani, Isac Yehuda-6 ani…ºi
tot aºa, în continuare, o voce blândã,
femininã, enunþa numele copiilor uciºi în
Holocaust…oare cum ar trebui sã fie omul
care ºi-ar putea reþine lacrimile… care nu ar
simþi pãrere de rãu…care nu ar vrea sã facã
ceva…pentru o lume mai bunã ?!...
…Pãcatul… marele nostru
duºman…neascultarea de Domnul, aduce în
sufletele noastre, sentimentul de
vinovãþie…dar, existã salvare pentru întrega
omenire ! pentru „cã sângele lui Isus Hristos,
Fiul Lui, ne curãþã de orice pãcat" (1Ioan
1:7)…ºi toatã greutatea actelor reprobabile
de pe umerii noºtri, din inimile noastre, poate
fi ridicatã ca un fulg pentru cã Domnul Isus a
plãtit preþul! „A rãscumpãrat pentru
Dumnezeu, cu sângele Sãu, oamenii din orice

„Aº vrea sã zbor …
aº vrea sã zbor
mai sus de nori
sã mã-ntâlnesc cu El
aº vrea sã zbor…”
Aceste versuri, însoþite de melodia
lor liricã le aveam în minte în momentul în
care priveam de pe terasa înaltã a Muzeului
Holocaustului, Ierusalimul… care se-ntindea
liniºtit, victorios, comemorându-ºi fiii cãzuþi
de-a lungul anilor…ªi parcã în atmosfera
caldã ce-l învãluia se auzeau harfele…de
departe…din timp…ºi voci blânde de evrei,
cântând piano ºi cu dor în glas:
„ Ierusalime, dacã eu te voi uita;
Dreapta mea, sã-ºi uite iscusinþa sa…
Ierusalime, mi-e dor de tine…
ºi-n veci de veci nu te-oi uita”
Dupã ce ne reamintisem grozãviile
petrecute cu evreii,…dupã ce am vãzut atâtea
dovezi, imagini zguduitoare, care s-au
întipãrit în mintea noastrã, chiar simþeam cã
cel mai bine ar fi sã zburãm…sã „ ne-ntâlnim
cu El ”…sã scãpãm de toate
poverile…trecutului ce apasã greu umerii
omenirii…
O clãdire monument din frumoasa
grãdinã a muzeului ne pãstreazã în memorie
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