„Voi sunteţi păziţi de puterea lui
Dumnezeu,
prin credinţă, pentru mântuirea gata
să fie
descoperită în vremurile de apoi.”
1 Petru 1:5
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Biserica Creştină Baptistă „Golgota”
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Un colector de taxe a venit într-o zi la un slujitor al Evangheliei,
sărac pentru a stabili suma pe care acesta o avea de plătit.
- Ce deţii ? l-a întrebat colectorul.
- O, sunt foarte bogat, veni răspunsul din partea misionarului.
- Te rog, numeşte posesiunile, îi ordonă omul legii.
Omul lui Dumnezeu îi răspunse:
- În primul rând, am viaţă veşnică – Ioan 3 : 16
- În al doilea rând, am un locaş mare în ceruri – Ioan 14: 2
- În al treilea rând, am pacea care trece dincolo de orice înţelegere –
Filipeni 4:7
- În al patrulea rând, am bucurie de nedescris – 1 Petru 1: 8
- În al cincilea rând, am dragoste divină care nu va pieri niciodată –
1 Corinteni 13: 8
- În al şaselea rând, am o soţie credincioasă şi evlavioasă –
Proverbe 31: 10
- În al şaptelea rând, am copii sănătoşi, ascultători şi fericiţi –
Exodul 20: 12
- În al optulea rând, am prieteni adevăraţi şi loiali – Proverbe 18: 24
- În al nouălea rând, am cântări pe timp de noapte – Psalmul 42: 8
- În al zecelea rând am o cunună a vieţii ce mă aşteaptă – Iacov 1: 12
Colectorul de taxe închise registrul şi zise:
- Cu adevărat, tu eşti un om foarte bogat, însă deţinerea acestor
bogăţii nu impune aplicarea a nici unui impozit!
Sămânţa Adevărului
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Femeile Noului Testament
Rubrică realizată de Marioara Itoafă

Irodiada şi Salomeea
- continuare –
Oamenilor simpli Ioan le vorbea cu blândeţe: "Cel ce are două haine, să
împartă cu cine n-are nici una; şi cine are de mâncare, să facă la fel" (Luca
3 :11). Deci fiecare să dea din prisosul său celui ce nu are nici măcar cele de
trebuinţă.
O categorie de oameni erau vameşii. Aceştia erau dispreţuiţi pentru că
erau slujbaşi romani. Vameşii l-au întrebat pe Ioan Botezătorul ce sã facã? El a
răspuns: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi" (Luca 3,
13).
Ostaşilor, care-l întrebau ce trebuie să facă, el le zicea: "Să nu stoarceţi
nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să
vă mulţumiţi cu lefurile voastre " (Luca 3 :14).
Mulţi dintre oameni credeau că Ioan Botezătorul era Mesia, acel proroc pe
care îl aşteptau (Luca 3 :15). Dar Ioan le răspundea cu smerenie: "Cât despre mine
eu vă botez cu apă ; dar vine Acela care este mai puternic decât mine, şi căruia eu
nu sunt vrednic să-I dezleg cureua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt
şi cu foc (Luca 3 :16). Precizându-şi deci menirea, Ioan era doar glasul de chemare
la pocăinţă.
Iată de ce, apariţia lui Ioan Botezătorul tocmai în acest an jubiliar a avut un
ecou deosebit de puternic în sufletul poporului, care vedea în Ioan împlinirea
speranţelor sale mesianice.
Ioan Botezătorul a avut misiunea de a pregăti venirea Domnului Isus în
lume. El ştia după ce va recunoaşte pe Mesia "Eu nu-L cunoşteam ; dar Celce m-a
trimis să botez cu apă, mi-a zis: " Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se
şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfânt" (Ioan 1 :33). Bucuria întâlnirii
probabil a fost copleşitoare "Dar Ioan căuta să-L oprească. "Eu" zicea el, am
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?" (Matei 3 :14). Râul Iordan va fi
locul de întâlnire cu Domnul Isus şi astfel Ioan Botezătorul poate considera că şi-a
îndeplinit misiunea. Botezul Domnului Isus este redat de evangheliştii Matei
(Matei 3 :13-17), Marcu (Marcu 1 :9-11) şi Luca (Luca 3 :21, 22).
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În Betania după câteva zile, Ioan Botezătorul va afirma că Domnul Isus
este Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1 :29).
Poate ucenicii lui Ioan Botezătorul nu au înţeles menirea Mântuitorului, au
încercat să comenteze popularitatea Domnului Isus dar cu fermitate, Ioan
Botezătorul spunea: "Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez" (Ioan 3 :30).
Ioan Botezătorul poate a simţit că i se apropie sfârşitul şi a trimis doi din
ucenicii săi la Domnul Isus ca să-l întrebe: "Tu eşti Acela care are să vină sau să
aşteptam pe altul ?" (Matei 11 :3). El ştia desigur că Domnul Isus era Acela care
trebuia să vină, deoarece Il botezase, el văzuse Duhul Sfânt în chip de porumbel şi
auzise glasul Tatalui Ceresc: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc
plăcerea" (Matei 3 :17). Întrebarea a fost pusă pentru ucenicii lui ca aceştia să
priceapă hotărât că Domnul Isus este Mesia.
Mântuitorul nostru are cuvinte pline de apreciere faţă de Ioan Botezătorul,
pe care l-a considerat un mare profet, un reformator (Matei 11 :7-19, Luca 7 :2435).
În această perioadă în Iudeea domnea Ponţiu Pilat, Irod stăpânea Galileea,
Filip, fratele lui Irod stăpânea Iturea şi ţinutul Trahonitidei şi Lisania stăpânea
Abilina. Apostolul Luca relatează: "În anul al cincisprezecelea al domniei lui
Tiberiu Cezar, - pe când Pilat era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galileii,
Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al
Abilenei" (Luca 3 :1).
Aprinzându-se de patimă pentru Irodiada soţia fratelui sau Filip, Irod s-a
ridicat împotriva acestuia, i-a luat averea si soţia. El şi-a izgonit soţia, fiica
împăratului Areta. Irodiada şi Filip aveau o fiică, Salomeea. Legea iudaică nu
permitea ca o femeie să se căsătorească cu altcineva atâta timp cât soţul era în
viaţă. Ioan Botezatorul care respecta Legea lui Dumnezeu si propovăduia pocăinţa,
îl mustra cu hotărâre pe Irod, înaintea tuturor, astfel : "Nu-ţi este îngăduit să ţii pe
nevasta fratelui tău !" (Marcu 6 :18). Apostolul Marcu relatează: "Irodiada avea
necaz pe Ioan, şi voia să-l omoare. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan
fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt ; îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori sta
în cumpănă, neştiind ce să facă ; şi-l asculta cu plăcere" (Marcu 6 :19, 20). Deci,
regele Irod ştia că Ioan Botezătorul era drept, îl asculta cu plăcere, lua aminte la
cuvintele lui şi se temea de popor să-l ucidă.
Ioan nu pregeta deci, să mustre cu îndrăzneală tot ceea ce considera că nu
este corect. Şi în Matei 14 :4 şi Luca 3 :19, 20 ni se relatează intervenţia hotărâtă a
lui Ioan Botezătorul în ceea ce priveşte viaţa în păcat a regelui Irod.
Cu siguranţă regele Irod era deranjat de mustrările Proorocului care nu
pregeta să-l mustre şi la insistenţele Irodiadei, a poruncit, totuşi, să-l prindă şi să-l
închidă în temniţă la palatul său de la Maherus, lângă Marea Moarta.
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va urma –

Făcând m-ai învăţat să fac
Făcând m-ai învăţat să fac
Privind mereu la Tine;
Tăcând m-ai învăţat să tac
Ca să-nţeleg mai bine.
Cântând m-ai învăţat să cânt
Cereasca Ta cântare;
Şi cuvântând mi-ai dat cuvânt
Cu miez şi-nflăcărare.
Rugându-mă, m-ai învăţat
Ca să mă rog mai bine;
Smerindu-mă m-ai înălţat
Spre-a-ngenunchia cu Tine.
Răbdând m-ai învăţat s-aştept
Când altfel nu se poate;
Mustrat, m-ai învăţat ce drept
Mă vrei să umblu-n toate.
TU, numai TU m-ai învăţat
Şi nimenea altcine.
Tot ce-am primit şi tot ce-am dat
e numai de la Tine.
În flăcări numai am privit
Ce faţă strălucită
Au toţi acei ce şi-au trăit
Credinţa neclintită.
Şi numa-n ceruri voi vedea
Ce veşnică cunună
Şi strălucire va purta
Umblarea împreună.
Traian Dorz
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Creşterea creştinului
Ne este de mare folos să ştim cum trebuie să creştem în viaţa noastră
creştină. Indiscutabil una din marile slăbiciuni ale creştinilor este lipsa de
maturitate spirituală. Nimic nu este mai urgent, nici mai necesar decât procesul de
creştere în credinţă şi în viaţa creştină. Este bine să fixăm ţinta care trebuie să
atingă o dezvoltare spirituală în mod armonios, cât şi drumul de urmat pentru a
atinge scopul fixat. Pentru început, vom încerca să privim la creşterea lui Isus,
pentru că El ne dă exemplul perfect al unei fericite dezvoltări spirituale. Ne putem
inspira din experienţa Sa.
A creşte în viaţa creştină este o necesitate. Dar creşterea spirituală nu se
produce niciodată în mod automat. Ea nu se desfăşoară de la sine. Ea cere un efort
personal. Prin exemplul Lui Hristos ni se oferă o chemare a lui Dumnezeu care ne
invită să urmăm aceeaşi cale.
Cum a crescut Isus
Deşi era Dumnezeu, Isus era totodată complet uman. El a fost mai întâi un mic
prunc, depinzând în întregime de grija mamei sale. Apoi el a devenit la starea de
om adult. Creşterea Sa făcea parte din umanitatea Sa completă.
Copilăria şi educaţia lui Isus (Luca 2: 30 – 40)
Copilăria lui Isus s-a desfăşurat într-un cămin pios. Părinţii Săi I-au dat o bună
instruire religioasă, El frecventând şcoala sinagogii. El era un copil normal, plin de
energie, curios, dornic de a învăţa, întotdeauna gata să se joace, dar deschis
complet la realităţile spirituale.
Educaţia primită în copilăria Sa, atât în familia Sa cât şi la sinagogă, a contribuit
mult să facă pe Isus slujitorul lui Dumnezeu aşa cum a şi fost. În acest fel El a
învăţat să cunoască Vechiul Testament, să asculte de legea divină şi să trăiască în
comuniune cu Dumnezeu.
Un copil închinat lui Dumnezeu (Luca 2: 41 - 50)
Evanghelia ne aminteşte incidentul foarte cunoscut al călătoriei lui Isus la Ierusalim
cu ocazia sărbătorilor de Paşte. Atingând vârsta de 12 ani, Isus era supus
obligaţiilor legii ca şi un adult. El trebuia să meargă la serbare. În templu, El începu
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să discute cu învăţaţii legii şi era aşa de preocupat, încât uitase toate celelalte
lucruri. El asculta comentariile şi punea întrebări pentru a adânci problemele
abordate.
Isus ajunsese la o perfectă pricepere a voinţei lui Dumnezeu pentru El însuşi, ca şi
asupra planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. El avea de pe
acum conştiinţa de a fi însărcinat de Dumnezeu cu o misiune importantă,
Răspunsul său dat Mariei, care îi reproşa indiferenţa faţă de părinţii Săi, ne arată că
El era în întregime dedicat servirii lui Dumnezeu.
O creştere armonioasă (Luca 2:51 - 52)
Isus se întoarce la Nazaret cu Maria şi Iosif. El rămase un copil ascultător şi plin de
respect filial. Evanghelia după Luca rezumă în câteva cuvinte anii copilăriei lui
Isus. El creştea în înţelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu,
întotdeauna conştient de ceea ce Dumnezeu aştepta de la el. El „era tot mai plăcut”
şi înaintea oamenilor”, integritatea Sa şi curajul Său îi aduceau admiraţia tuturor şi
le câştiga încrederea. Dar Isus nu se dezvolta în acest fel decât luptându-se şi
stăpânindu-se pe Sine. Devenind adult, El era gata de a-şi îndeplini misiunea Sa de
Mântuitor al lumii.
Fiecare creştin trebuie să se preocupe de creşterea sa spirituală
Noi trăim în viaţa creştină prin naşterea din nou. Dar aceasta nu este decât un
început. Trebuie apoi să creştem şi să ne dezvoltăm. Trebuie să ajungem la o mai
mare pricepere a lucrărilor lui Dumnezeu, o mai mare devotare în slujba lui, o
consacrare totală după imaginea lui Hristos. Dacă viaţa noastră creştină lâncezeşte,
noi păcătuim împotriva lui Hristos şi sustragem de la Dumnezeu darurile care ar
putea fi folosite în slujba Sa şi pentru gloria Sa.
Isus, exemplul nostru
Toţi creştinii trebuie să se străduiască să se dezvolte într-un mod armonios, după
exemplul lui Isus. Forţe fizice, aptitudini de muncă, priceperea Scripturii,
discrnământ în a afla voia lui Dumnezeu, compătimirea faţă de alţii, forţe morale şi
convingeri profunde, toate acestea trebuie să meargă din progres în progres. După
cum Isus s-a dezvoltat în mod armonios mulţumită unei discipline personale şi a
unei consacrări totale lui Dumnezeu, tot aşa şi noi trebuie să ne pregătim pentru a
împlini misiunea noastră şi a dezvolta capacităţile noastre cu scopul de a le pune în
slujba lui Dumnezeu şi a semenilor noştri,
Isus creştea într-un echilibru perfect. El avea un corp sănătos, o judecată dreaptă,
respect pentru Dumnezeu şi iubire pentru toţi oamenii. După exemplul Lui, noi
trebuie să căutăm să fim plini de forţă, de inteligenţă, de credinţă şi de iubire.
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I.
Hodoroabă - Studii biblice

Ma iubesti cu adevarat ?
M-am trezit într-o dimineaţă devreme, ca să admir răsăritul soarelui. Ah,
frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu nu poate fi redată în cuvinte! În timp ce priveam
răsăritul soarelui i-am adus laude lui Dumnezeu, pentru frumuseţea lucrării Lui.
Stând acolo am simţit prezenţa Domnului alături de mine.
El m-a întrebat: "Mă iubeşti?"
I-am răspuns: "Bineînţeles că Te iubesc, Doamne! Tu eşti Domnul şi Mântuitorul
Meu!"
Apoi m-a întrebat: "Dacă ai fi handicapat fizic m-ai iubi si atunci?"
Eram descumpănit. Mi-am privit mâinile şi picioarele şi restul trupului şi m-am
întrebat oare câte lucruri n-aş mai putea face dacă aş fi handicapat, lucruri pe care
le socotesc normale.
Şi i-am răspuns: "Doamne, n-ar fi uşor, dar totuşi Te-aş iubi!"
Atunci Domnul mi-a spus: "Dacă ai fi orb, ai iubi şi atunci oare creaţia Mea şi
M-ai iubi şi pe Mine?"
Cum aş putea iubi ceva ce nu pot vedea? Dar, m-am gândit la toţi oamenii orbi din
lume şi la faptul că mulţi dintre ei Îl iubesc pe Dumnezeu şi creaţia Lui.
Şi i-am raspuns: "Mi-e greu să mă gândesc la aşa ceva, dar totuşi Te-aş iubi!"
Domnul m-a întrebat: "Dar, dacă ai fi surd, ai asculta Cuvântul Meu?"
Cum aş putea asculta dacă aş fi surd? Atunci am înţeles: ca să asculţi Cuvântul Lui
Dumnezeu nu trebuie doar să auzi cu urechile, ci trebuie să asculţi cu inima!
Şi i-am raspuns: "Doamne, n-ar fi uşor, dar aş asculta Cuvântul Tău!"
Atunci, Domnul m-a întrebat: "Dar dacă ai fi mut, ai lăuda Numele Meu şi
atunci?"
Cum L-aş lăuda fără glas? Am înţeles din nou. Dumnezeu vrea să-i cântăm din
inimă şi din suflet. Sunetele nu au mare importanţă; şi noi nu Îl lăudăm pe
Dumnezeu doar cu cântări, ci chiar şi atunci când suntem persecutaţi Îi aducem
slavă lui Dumnezeu prin recunoştinţa noastră.
I-am răspuns: "Chiar dacă nu aş putea cânta în cuvinte, tot aş lăuda Numele Tău!"
Şi Dumnezeu m-a întrebat: "Mă iubeşti cu adevărat?"
Cu curaj şi cu convingere fermă i-am răspuns: "Da, Doamne! Te iubesc pentru că
Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat."
Am crezut că am răspuns bine, dar Domnul m-a întrebat: "Dacă mă iubeşti, de ce
păcătuieşti?"
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Şi i-am răspuns: "Doamne, sunt doar un om, nu sunt perfect!"
Dar Domnul m-a întrebat: "De ce în vremuri de pace şi bunăstare te îndepărtezi
cel mai mult de Mine? De ce numai în vremuri de necaz te rogi din toată
inima?"
N-am putut da nici un răspuns, doar lacrimi.
Domnul a continuat: "De ce cânţi numai la adunare? De ce mă cauţi numai în
ceasul de închinare? De ce te rogi atât de egoist? De ce imi eşti necredincios?"
Şi lacrimile au continuat să-mi curgă pe obraz.
"De ce ţi-e ruşine de Mine? De ce nu răspândeşti Vestea Bună? De ce în
vremuri de prigoană ceri ajutorul de la oameni şi nu alergi la Mine? De ce cauţi
scuze atunci când îţi dau ocazia să slujeşti în Numele Meu?"
Am încercat să răspund, dar n-am găsit nici un răspuns.
"Eşti binecuvântat cu viaţă. Te-am creat să n-o iroseşti. Te-am binecuvantat cu
talent ca să Mă serveşti, dar tu fugi de Mine. Ţi-am revelat Cuvântul Meu, dar
nu te adânceşti în El. Ţi-am vorbit, dar urechile ţi-au fost închise. Ţi-am trimis
slujitori ai Mei şi tu ai stat nepăsător când ei erau respinşi. Ţi-am auzit
rugăciunile şi Ţi-am răspuns la toate! Dar, Ma iubeşti tu cu adevărat?"
N-am putut raspunde. Cum să-I răspund? M-a copleşit ruşinea! N-am nici o scuză!
Cu inima zdrobită şi lacrimi pe obraz am spus: "Doamne, iartă-mă! Nu sunt
vrednic să fiu copilul Tău!"
Şi Domnul mi-a răspuns: "Tu eşti al Meu prin har şi nu prin merit!"
Am spus: "Doamne, oare vei continua să mă iubeşti? De ce mă ierţi?"
Domnul mi-a răspuns: "Te iubesc pentru că te-am creat. Tu eşti copilul Meu şi
Eu nu Te voi părăsi niciodată! Când plângi, Mi-e mila de tine şi plâng cu tine!
Când strigi de bucurie, râd şi Eu cu tine! Când eşti descurajat, Eu te încurajez!
Când cazi, Eu te ridic! Când eşti obosit, Eu te port pe braţe! Eu voi fi cu tine
până la sfârşitul zilelor şi te voi iubi întotdeauna!"
Niciodată n-am plâns cu atâta amar. Cum am putut fi atât de nepăsător?
Cum am putut zdrobi atât de mult inima lui Dumnezeu? Domnul mi-a întins braţele
şi am văzut urmele cuielor în palmele Sale. M-am închinat la picioarele Domnului
Isus Hristos, Mântuitorul meu şi pentru prima oară m-am rugat cu adevărat! Amin!
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Sa implinim Cuvantul
Am uitat să mulţumesc …..
„Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele
Domnului nostru Isus Hristos.”
Efeseni 5.20
De fiecare dată când vreau să-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru ziua de
ieri niciodată nu pot s-o fac cum trebuie pentru că întotdeauna îmi dau seama că am
uitat ceva, că am sărit peste ceva ori cum nu vom putea niciodată să mulţumim
pentru tot ce am primit.
Sunt atât de multe lucrurile pentru care ar trebui să-I mulţumesc lui Dumnezeu
încât mintea mea nu le poate cuprinde.
Sunt în viaţa noastră momente de mari bucurii când mulţumirile se exprimă prin
toată fiinţa noastră.
Sunt momente de lacrimi în viaţa noastră când mulţumirile vin târziu, abia atunci
cand mintea şi sufletul nostru ajung să înţeleagă.
Sunt răspunsuri la rugăciuni în viaţa de credincios imediate şi ar fi greu sa-I faci pe
mulţi să înţeleagă că sunt adevarate miracole.
Mulţumirile noastre sunt spontane sau uneori chiar uităm s-o facem pentru că neam obişnuit să primim din partea lui Dumnezeu şi ni se par firesti.
Sunt răspunsuri la rugăciunile noastre pe care poate nu le mai aşteptăm dar
Dumnezeu în înţelepciunea şi credincioşia Lui ni le dă şi poate mulţumim târziu.
Sunt răspunsuri la rugăciunile noastre care poate nu vin niciodată şi pentru care
vom mulţumi cu siguranţă în veşnicie.
Suntem incompleţi în ceea ce facem pentru că unul singur este perfect şi lucrarea
lui a fost perfectă în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor - Domnul Isus Hristos, fiul
lui Dumnezeu, jertfa supremă şi desavârşită pentru ca noi să ne împăcăm cu
Dumnezeu şi să primim mântuirea.
Mulţumesc Doamne,
pentru viaţa, pentru clipa care se scurge în cupa de cleştar din trecut spre prezent în
viitorul veşnic;
Mulţumesc Doamne,
Pentru surâsul dimineţii, sărutul soarelui în mersul zilei şi pacea soarelui în asfinţit;
Mulţumesc Doamne,
Pentru truda zilei de azi din care mi-ai dat rod pentru începutul zilei de mâine.
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Mulţumesc Doamne,
Pentru frumuseţea florilor de crin şi parfumul de jertfă care inundă lumea.
Mulţumesc Doamne,
Pentru cei din jurul meu, revărsări de iubire din Tine spre mine;
Mulţumesc Doamne,
Pentru stindardul pe care-l porţi pentru mine în fiecare zi, lumină pentru piciorele şi
ochii mei;
Mulţumesc Doamne,
Pentru că eşti acelaşi ieri azi şi în veci !
Mariana Zamfiroiu

Din scrisorile copiilor... către Dumnezeu
" Doamne dragă
La şcoală ne-au spus despre ceea ce faci Tu. Dar ce se întâmplă când Tu
eşti plecat în vacanţă?"
Jane
"Dragă Doamne,
În loc să laşi oamenii să moară şi apoi să faci alţii, de ce nu-i păstrezi pe
cei pe care îi ai acum?" Jane
"Doamne dragă,
Este adevărat că tata nu va ajunge în cer dacă foloseşte în casă cuvintele de
la fotbal?"
Anita
"Doamne Dragă,
Îţi mulţumesc pentru frăţiorul pe care l-am
primit, dar eu Te-am rugat să-mi trimiţi un
căţeluş."
Joyce
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Reflecţii şi concluzii
rubrică realizată de Aristiţa Drăgan
„Eu sunt Domnul şi nu mai este altul, afară de mine nu este Dumnezeu,”
Isaia 45:5
„Cu cine mă veţi pune alături, ca să mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna şi
mă veţi potrivi?”
Isaia 46:5















Dumnezeu este unicul care creează, dar depinde de tine să împiedici
distrugerea.
Dumnezeu este unicul care dă viaţă, dar depinde de tine să o oferi mai
departe.
Dumnezeu este unicul care dă viaţă, dar depinde de tine să o oferi mai
departe.
Dumnezeu este unicul care ne dă sănătate, dar depinde de tine să o menţii.
Dumnezeu este unicul care ne oferă adevărata credinţă dar depinde de tine să
o mărturiseşti şi altora.
Dumnezeu este unicul care ne oferă speranţă, dar depinde de tine să o
împărtăşeşti cu alţii,
Dumnezeu este unicul care oferă dragoste, dar depinde de tine să îţi iubeşti
aproapele.
Dumnezeu este unicul care ne dă pacea, dar depinde de tine să zâmbeşti.
Dumnezeu este unicul care este puternic, dar depinde de tine să îi întăreşti pe
cei slabi.
Dumnezeu este unic, singura Cale spre viaţă, dar depinde de tine, să le-o arăţi
şi altora.
Dumnezeu este unica sursă de lumină, dar depinde de tine să dai lumina mai
departe.
Dumnezeu este unicul care face minuni, dar depinde de tine să aduni cele
cinci pâini şi cei doi peşti.
Dumnezeu este unicul care poate face totul, dar El preferă să te folosească şi
pe tine.
Amin
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Cifrul spiritual al cifrelor
(continuare din nr. 26)

Opt. Urmând după desăvârşitul şapte, cifra opt arată un nou început (7+1).
Ea poate fi asociată deci cu Învierea şi Regenerarea. De fapt, socotind în
baza 7, cifra opt este un nou unu. Această structură se vede din realităţile
creaţiei divine: ziua a opta este de fapt cea dintâi zi a unei noi săptămâni; a opta
notă muzicală este repetiţia celei dintâi (octava). Domnul Isus a înviat în ziua a
opta, dăruindu-ne un nou început. De fapt, în Gematrie, valoarea numelui ISUS
este 888 (777+111).
Nouă. Este cifra asociată cu Judecata şi Deznodământul. Descompusă
fragmentar, cifra nouă este 3x3 sau produsul perfecţiunii divine. Valorile lui
nouă şi ale multiplilor lui apar în Biblie acolo unde este vorba despre
judecată.
Zece. Această cifră este asociată cu ordinea perfectă. ea apare după ce a
avut loc judecata (9+1). După judecare şi deznodământ, ea dă ocazia
reaşezării unei noi ordini. Toate sunt bune, atîta timp cât rămânem în
teritoriul lui zece; avem zece degete la mâini şi tot zece degete la picioare; ni s-a
dat pe Sinai o ordine divină a lumii guvernată de zece porunci.
Sigur că dincolo de semnificaţia primelor zece cifre există semnificaţii
pentru altele: 11 este sinonim cu dezordinea (12-1); 12 este asociat cu guvernarea
perfectă (12 luni în anul administrativ, 12 seminţii ale lui Israel, 12 ucenici etc); 13
este cifra răscoalei, a apostaziei, a dezintegrării (prima ei apariţie în textul sacru
ilustrează acest lucru (Gen. 14:4) şi cea de-a doua o confirmă (Gen. 17:25); 13 este
al şaselea număr prim); 40 este cifra ordinii în încercările sau întreprinderile umane
(40 de ani în pustie, 40 de zile de post şi rugăciune etc).
Din enumerarea de mai sus se vede clar că există cinci numere perfecte:
1,3,7,10,12. Produsul lor (1x3x7x10x12) ne duce la numărul 2520 care este cel mai
mic multiplu comun al cifrelor de la unu la zece şi ilustrează perfecţiunea
cronologică (7x360).
Unul din marile merite ale Gematriei este acela că certifică inspiraţia
divină a textului scris. Nu haosul hazardului, nici mintea muritorilor, ci doar
desăvârşirea divină putea produce o asemenea armonie a numerelor.
(Biblia cu explicaţii)
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Fructele, altfel de cum le ştim...
Gutuia
 Aroma. Când faceţi dulceaţă sau compot de
gutui, nu aruncaţi cojile. Spălaţi-le, uscaţi-le şi puneţile în pungi mici de pânză. Atârnate în dulap,
răspândesc o aromă extrem de agreabilă.
 Fiartă în cuptor. Alegeţi gutui bine coapte.
Curăţaţi-le de coajă, puneţi-le într-o tavă, pudraţi-le cu
zahăr şi puneţi peste fiecare din ele gem sau dulceaţă
de zmeură sau căpsşni. Adăugaţi puţină apă şi daşţ-le
la cuptor, până ce se înmoaie.
 Compot. Curăţaţi-le de coajă şi tăiaţi-le bucăţi mici. Adăugaţi zahăr tos, un
praf de scorţişoară, un baton de vanilie şi puneţi totul să fiarbă în apă, la fel cum se
prepară compotul de mere.
 Frumuseţe. Dacă aveţi pielea grasă, aplicaţi pe faţă, un sfert de oră, puţină
pulpă rasă de gutuie. Scoateţi masca cu un prosop umed, clătiţi-vă. Pielea va deveni
foarte fină.
 Sănătate. Compotul de gutui fără zahar sau o jumatate de fruct mâncat pe
stomacul gol vă scapă de crampele intestinale.

Marul
 La microunde. Scobiţi merele, umpleţi-le cu puţin unt şi puneţi deasupra gem
de zmeură, căpşuni sau coacăze. Adăugaţi puţină apă. Lăsaţi-le în cuptor 6-8
minute.
 La cuptor. Înmuiaţi felii mari de pâine de ţară în lapte. Curăţaţi merele de coajă
şi scobiţi-le în interior. Puneţi-le pe feliile de pâine. Umpleţi merele cu
dulceaţă, punetţ deasupra o bucăţică de unt, pudraţi-le cu puţin zahăr şi
daţi-le
la
cuptor.
Sunt
delicioase.
Ştiaţi că…
 Murăturile în saramură prezintă avantajul că păstrează unele vitamine rezistente
la fermentaţie. Murăturile în saramură sunt cele mai sănătoase.
 Legumele care se pun la murat trebuie să fie foarte proaspete, sănătoase, tari,
necrăpate, nepătate, nelovite şi neatinse de brumă; pătlăgelele verzi vor fi mai
gustoase dacă sunt uşor pîâguite.
 Apa în care s-au oparit legumele conţine multe substanţe nutritive şi se va folosi
la prepararea saramurei în care se vor mura legumele.
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Shaorma de casă
Ingrediente: Un piept de pui, 3-4 cartofi, 2-3 castraveţi muraţi, un gogoşar

murat, pâine libaneză, maioneză, smântână sau iaurt, ketchup dulce, 2-3
căţei de usturoi, cimbru, piper, sare.
Mod de preparare : Se curăţă cartofii, se taie "pai" şi se prăjesc. Se pune

pieptul de pui pe grătarul bine încins. Între timp, faceţi sosul: se amestecă
într-un castron 6 linguri de maioneză cu 2-3 linguri de smântână sau iaurt şi
2-3 căţei de usturoi zdrobiţi şi sare. Tăiaţi castraveţii şi gogoşarul în feliuţe
subţiri. După ce pieptul de pui este gata, tăiaţi-l în feliuţe mici. Într-o tigaie
bine încinsă, sau chiar pe grătarul pe care aţi fript pieptul de pui, se pune
pâinea libaneză să se încingă un minut. După un minut sau două, se scoate
din tigaie, se unge cu două linguri de sos, se pun bucăţele cât mai multe de
carne de pui, peste carne se pun apoi cartofi prăjiţi. Deasupra adăugaţi
ketchup, puţin piper şi la sfârşit feliuţele de castraveţi şi gogoşari muraţi. Se
rulează ca pe o clătită şi se serveşte

IMPORTANT !
Pentru că o parte importantă din timpul nostru de zi cu zi îl dedicăm,
asemeni Martei, îngrijirii de cele trebuincioase casei şi familiei, de-a lungul
timpului toate am câştigat experienţă în a face aceasta cât mai bine. Şi cum este
bine ca din experienţa noastră să împărtăşim şi altora, am dori ca în luna
Decembrie să edităm un supliment al revistei „Maria şi Marta”, care să cuprindă
reţete culinare şi spirituale.
Pentru aceasta vă rugăm pe cele care aveţi pe suflet această lucrare, să ne
transmiteţi reţetele dumneavoastră preferate pe care le folosiţi în bucătărie, însoţite
de un verset din Biblie prin care Dumnezeu v-a vorbit în mod special anul acesta,
sau chiar un scurt îndemn pentru surori.
Pentru detalii suplimentare sau pentru transmiterea reţetelor, vă rugăm să
luaţi legătura cu sora Adina Popovici sau sora Anişoara Bojoga.
Domnul să vă binecuvinteze !
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Salutăm surorile născute în luna Septembrie cu
Psalmul 56: 4
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.
Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic.

Rămâi în El!
„Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă;
căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.”
(Ioan 15, 5)
Winston Churchill a fost invitat odată, ca oaspete de onoare, să ţină
discursul principal la festivitatea de absolvire a unui colegiu. El a privit
insistent în ochii fiecarui student, apoi a spus doar cinci cuvinte: „Niciodată,
niciodată, niciodată nu renunţaţi.” După aceea s-a aşezat la locul lui. Niciun
student nu a uitat discursul lui.
Nu lăsa azi pe
nimeni să te facă să renunţi!
Nu lăsa azi pe nimeni să te facă să renunţi!
„Peste orice munte există o cărare, chiar dacă nu se vede din vale.”
(James Rogers)
Serviciile divine care au loc în Biserica Baptistă „Golgota” se
desfăşoară după următorul program:
Vineri:
orele 18,00 – 20,00
Duminică: orele 9,00 – 12,00
18,00 – 20,00
Ora de rugăciune a surorilor: Marţi - orele 16,30
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