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Motto
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Despre revistã

L a început a fost Cuvântul” - cauza
oricãrei cauze. Nimic nu a fost fãcut

fãrã El i tot ce s-a fãcut s-a fãcut pentru
El. Iatã-ne la primul numãr al revistei
Sunetul Trâmbiþei , o revistã ce doreºte
sã-L proslãveascã pe Dumnezeu,
Creatorul tuturor lucrurilor vãzute ºi
nevãzute. 

Este o revistã a unei comunitãþi de credincioºi
care s-a autointitulat ºi care a fost intitulatã în diverse
forme. Evitãm ºi acum sã rostim vreo denumire,
pânã când eforturile noastre comune actuale vor
concretiza o anumitã formã de organizare care sã
permitã acceptarea unanimã a unei singure de-
numiri.

Salutãm încercãrile din trecut ale fratelui Teodor
Moþ (Timiºoara) de a edita o revistã  intitulatã
,,Gânduri Mesianice” ºi ale fratelui Dinu Rodilã
(Recea, Maramureº) de a edita pe cont propriu o
revistã intitulatã ,,Rãsunet”, conºtientizând în felul
acesta necesitatea existenþei unei publicaþii de acest
gen pentru a scoate la luminã valorile uitate în scurg-

erea vremii.
Particularitatea ce o
are ºi care dã un

prestigiu încã de
la primul numãr
al revistei  Su-
netul Trâmbiþei,
este aceea cã
ea este revista
întregii comu-

nitãþi.
Revista este

editatã dupã un re-
gulament de funcþio-

nare foarte bine conce-
put, astfel încât, absolut ni-

meni, indiferent de funcþie, sã nu poatã sã facã sau
sã scrie doar ceea ce vrea el sau un grup restrâns
de oameni. Cu un sistem de recenzie modern ºi ex-
trem de eficient ºi exigent, revista obligã pe toþi au-
torii sã-ºi cântãreascã de douã ori cuvintele pentru
ca acestea sã fie, în cele din urmã, aºezate în pagi-
nã.

Îi mulþumim lui Dumnezeu cã a îngãduit ca primul
numãr al revistei noastre, a tuturor, sã vadã  în sfâr-
ºit, litera tiparului. Mulþumim tuturor celor care, prin
efortul lor spiritual, intelectual, fizic ºi financiar, au
contribuit la realizarea acestui vis. 

În numele redacþiei, vã doresc lecturã plãcutã
ºi... spor la scris articole.

Sunetul Trâmbiþei
Revistã de analizã ºi opinie creºtinã.
Adresa  redacþiei:
Str.Horia nr.8, cod. 305500, Loc. Lugoj, Jud.

Timiº
E-mmail: sunetultrambitei@yahoo.com
Tel.fix.-0256/350167
Numãr  fax: 0378107238

EEcchhiippaa  rreeddaaccþþiioonnaallãã::
Redactor  ºef: Avram Marius IANCU

-0722 998 745
Redactor: Florentina POP

-0761 627 173
Secretar  de  redacþie: Daniel BOHOTICI

-0765 980 340

EEcchhiippaa  ddee  rreecceennzzeennþþii::
Formatã din “N” recenzenþi anonimi.
Corecturã:
Florentina POP
Ilie-iosif USCIUC
Avram Marius IANCU
Reproducerea integralã sau parþialã a textelor

ºi a imaginilor din aceastã revistã  se poate face
numai cu acordul expres, exprimat în scris, al
redacþiei. Toate drepturile rezervate!

Responsabilitatea    pentru  conþinutul    articolelor
le  revine  în  exclusivitate  autorilor.

Sunetul Trâmbiþei Pagina 2

Dorind sã pãstrãm originalitatea imaginii fo-
losite la coperta unu, vã rugãm sã realizaþi foto-
grafii  cu dumneavoastrã în naturã, sunând din
trâmbiþã, apoi trimiteþi-le la redacþie.

Coperta revistei numãrului urmãtor va fi reali-
zatã folosindu-se una din fotografiile dumnea-
voastrã.

Chipul de pe coperta numãrului prezent este
al fratelui Ludovic Scheff din localitatea Lonea,
judeþul Hunedoara.

Vã mulþumim!



Din istoria unui nume

Încã de la citirea titlului revistei, sun-
tem convinºi de faptul cã s-au nãscut

în mintea dumneavoastrã câteva între-
bãri: cine, cum ºi de ce a ales aceastã
denumire?

Titlul articolului descrie câteva cliºee din istoria
procesului de desemnare a denumirii revistei, rãs-
punzând astfel întrebãrilor dumneavoastrã.

Departamentul Editorial Revistã (D.E.R), nedo-
rind sã monopolizeze alegerea denumirii, dând do-
vadã de un spirit democratic ºi de solidaritate, a ini-
þiat cu întreaga frãþietate un prim proces de desem-
nare a denumirii revistei. Acest proces a adminis-
trat/inclus 43 de posibile denumiri.

Din pãcate, în toate etapele procesului de desem-
nare s-au înregistrat erori ce au generat anumite
nemulþumiri bine întemeiate ale unor fraþi, fapt ce a
condus în cele din urmã la anularea întregului pro-
ces.

Trecuþi deja prin ºcoala greºelilor inerente celor
care lucreazã, mult mai maturi, tinerii slujitori au de-
marat un nou proces de desemnare a denumirii
revistei. De aceastã datã a fost elaborat un regula-
ment bine pus la punct, care nu a mai permis înre-
gistrarea de erori. Pe baza acestui regulament, frã-
þietatea a fost solicitatã ºi invitatã sã trimitã propu-
neri cu posibile denumiri de revistã la adresa redac-
þiei, strângându-se astfel 98 de posibile denumiri.

Acestea au fost verificate dacã respectã cerinþe-
le stabilite iniþial prin regulament ºi s-a constatat cã
47 dintre denumiri nu respectã aceste cerinþe. Cele
51 de posibile denumiri de revistã rãmase în cursã
au fost punctate de la 1 la 10 de cãtre tinerii slujito-
ri, pentru a se face o selecþie a celor mai bune 10
posibile denumiri. În urma acestei etape au intrat în
finalã urmãtoarele denumiri:

1- Candela Aprinsã;
2- Gândul veºniciei;
3- Vestitorii Pãcii;
4- Calea veºniciei;
5- Stânca mântuirii;
6- Sunetul Trâmbiþei;
7- Nãdejdea vieþii;
8- Cãrãri veºnice;
9- Legea adevãrului;
10 - Adevãrata viaþã;
Aceste denumiri au fost înaintate fraþilor din Cea-

ta Prezbiterilor, fãrã ca aceºtia sã cunoascã autorii
denumirilor, pentru a se evita cu desãvârºire orice
subiectivism în evaluarea fiecãrei denumiri în parte.

Dupã ce a fost parcursã aceastã etapã de analizã,
fraþii au considerat cã cea mai potrivitã denumire
pentru revista comunitãþii noastre este: Sunetul
Trâmbiþei.

Citind în psalmul 89:15 ,,Ferice de poporul, care
cunoaºte sunetul trâmbiþei, care umblã în lumina
Feþei Tale, Doamne! “ , considerãm ºi noi cã nu se
putea alege o denumire mai potrivitã pentru revista
comunitãþii noastre decât cea amintitã mai sus.

Facã bunul Dumnezeu ca aceastã revistã sã fie
într-adevãr o ,,trâmbiþã” care sã scoatã un sunet
desluºit al cãrui efect sã se vadã ºi în veºnicie.

Când  Te  uiþi  la  mineCând  Te  uiþi  la  mine
Când priveºti spre mineCând priveºti spre mine

Nu TNu Te întrista!e întrista!
ªtiu cã-s pãcãtoasã,ªtiu cã-s pãcãtoasã,

Nu mã alunga!Nu mã alunga!

Pãmântul de-l priveºti,Pãmântul de-l priveºti,
Lasã-þi mila TLasã-þi mila Ta!a!

Cãci doresc, o, DoamneCãci doresc, o, Doamne
Spre TSpre Tine-a mã-nãlþa.ine-a mã-nãlþa.

ªtiu cã-s pãcãtoasãªtiu cã-s pãcãtoasã
ªi-mi pare tare rãu;ªi-mi pare tare rãu;

Doresc, Isuse, Doamne,Doresc, Isuse, Doamne,
Sã fiu pe placul TSã fiu pe placul Tãu.ãu.

Dar fãrã TDar fãrã Tine, Doamne,ine, Doamne,
N-am nicio putere,N-am nicio putere,
Pãcatul sã-l alung,Pãcatul sã-l alung,

Sã fac a TSã fac a Ta plãcere.a plãcere.

Intoarce-a TIntoarce-a Ta privirea privire
De la pãcatul meu,De la pãcatul meu,

ªi vezi-mã, o, Doamne,ªi vezi-mã, o, Doamne,
Cã-mi pare-aºa de rãu!Cã-mi pare-aºa de rãu!

A TA Ta bunãtatea bunãtate
Revars-o peste mine,Revars-o peste mine,

ªi iartã-mã, o, Doamne,ªi iartã-mã, o, Doamne,
ªi cheamã-mã la Tªi cheamã-mã la Tine!ine!

Spãlatã de pãcate,Spãlatã de pãcate,
Cu sufletul curat,Cu sufletul curat,
Cu darul mântuiriCu darul mântuiri

Pe care mi l-ai dat.Pe care mi l-ai dat.
Maria Maria TTÃÃTTARAR
CClujluj NNapocaapoca
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1.  Cine  poaate  sã  trimitã  aarticole?
Revista fiind a întregii comunitãþi, fiecare membru

al acesteia are dreptul sã scrie articole în vederea
publicãrii lor. Femeile sunt rugate sã-ºi aducã
aminte de faptul cã ele nu au voie sã aducã învãþã-
turã biblicã bãrbaþilor, însã, acestea sunt încurajate
sã trimitã poezii, creaþii literare proprii, aforisme ºi
maxime, curiozitãþi ºi alte specii literare, articole
sociale, articole informative (ex. Descrierea unei
excursii etc.).

22.  Cum  scriu
aarticolul?

Dupã ce vã pu-
neþi pe genunchi ºi
cereþi de la Dum-
nezeu ca Duhul
Sãu Cel Sfânt sã
vã cãlãuzeascã
gândurile creatoa-
re, scrieþi articolul
în format word.
Asiguraþi-vã cã pu-

neþi diacriticele ºi setaþi mãrimea caracterelor la 12.
Dacã optaþi pentru suport hârtie, scrieþi pe suport
hârtie, cu toate cã noi recomandãm prima variantã.

3.  Câât  de  lung  sã
fie  aarticolul?

Darul con-
ciziei este o
mare binecu-
vântare ºi un dar
aparte. Vã rugãm nu
scrieþi articole interminabile,
acesta constituie criteriu de selecþie negativã.
Încercaþi sã scrieþi articolul în aºa fel încât paginile
lui sã fie multiplu de pagini întregi. Considerãm cã
o paginã A4 este suficientã, maxim douã pagini.
Articolele speciale (ex. Istorice) care necesitã un
spaþiu mai mare de publicare, vor fi scrise în serial.

4.  Unde  trimit  aarticolul?
Dacã aþi scris în format electronic trimiteþi artico-

lul la adresa: sunetultrambitei@yahoo.com iar dacã
aþi optat pentru suport hârtie trimite-þi articolul la
adresa: Daniel Bohotici, Str. Horia nr.8, cod:
305500, Loc. Lugoj, Jud. Timiº.

5.  Ce  se  întââmplã  cu  aarticolul  meu?
Acesta va fi înregistrat într-un registru de intrãri al

articolelor, urmând sã fie înaintat unei echipe de 4
(patru) recenzenþi anonimi, din diverse colþuri ale

þãrii, care vor analiza articolul dumneavoastrã. Se-
cretarul redacþiei înainteazã doar articolul fãrã ca
acesta sã deconspire numele autorului. În acest
mod subiectivismul de orice fel al celor ce executã
recenzia este eliminat cu desãvârºire. Cu alte cu-
vinte, nici dumneavoastrã nu veþi ºti cine face recen-
zia articolului ºi nici recenzentul nu va ºti a cui arti-
col recenzeazã. În urma recenziei, în dreptul fiecãrui
articol existã trei posibile concluzii: se acceptã, se
acceptã cu modificare, nu se acceptã. Indiferent de
concluzia recenziei, o sã primiþi un rãspuns oficial
din partea redacþiei cu privire la aceasta.

6.  Ce  nu  trebuie  sã  scriu  caa  un  aarticol  sã  fie
aacceptaat?

Recenzenþii vor fi foarte atenþi ca articolul dum-
neavoastrã sã nu conþinã ata-

curi la persoanã, atacuri la
încredinþãrile personale
ale unora sau propagan-
da pentru propriile dum-
neavoastrã încredinþãri
personale. Revista fiind
a întregii comunitãþi,

recenzenþii nu vor accep-
ta tentative de favorizare

sau de subminare a unor
curente de opinie din Biserica

noastrã în detrimentul altora. Cãutaþi sã-L proslãviþi
pe Dumnezeu dintr-o inimã curatã ºi urmãriþi binele
comun, general al Bisericii.

7.  Dupã  ce  trece  de  recenzie  aarticolul  vaa  fi  publi-
caat  imediaat?

Este posibil ca zeci, sute de articole sã treacã de
r e c e n z i e .
Acestea nu
au cum sã
fie publicate
toate în nu-
mãrul imedi-
at urmãtor al
revistei, dar
faptul cã ar-
ticolul dum-
neavoastrã a
trecut de re-
cenzie certi-
ficã faptul cã
va fi publicat într-unul din numerele viitoare, când
articolul respectiv formeazã o armonie cu alte arti-
cole ce se vor publica.

Avram  Marius  IANCU  

Despre publicarea articolelor în revistã
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Sã învãþãm de la Apolo

Î n cartea Faptele Apostolilor, în
capitolul 18, începând cu ver-

setul 24, facem cunoºtinþã cu un
personaj deosebit de interesant. 

La o analizã atentã, acesta inspirã admiraþie, prin
darurile speciale ce le-a primit de la bunul Dum-
nezeu, prin felul în care acesta le-a dezvoltat perma-
nent scoþându-le la „negoþ” ori de câte ori avea
ocazia, precum ºi prin
modul corect de
raportare la profunzi-
mea adevãrului sacru
al lui Dumnezeu. A-
ceastã împletire atât
de armonioasã a celor
trei factori enumeraþi,
fac din Apolo un cre-
dincios care este într-o
continuã propãºire pe
Calea Domnului. De la
un astfel de om am
avea cu toþii de învãþat.

Un duh înfocat într-o
lume creºtinã ce zace
în trândãvealã spiritu-
alã, cunoaºterea tex-
tului sacru într-o aºa
manierã încât sã poþi fi
catalogat „tare în
Scripturi” într-o lume în
care creºtinii deschid
ºi studiazã Biblia din
ce în ce mai puþin, darul vorbirii dres cu sare într-o
lume care foloseºte tot mai des limbajul de lemn,
sunt calitãþi demne de dorit. Cu o asemenea înzes-
trare dobânditã de la Dumnezeu ºi cultivatã zilnic
prin ore de studiu ºi practicã, Apolo îºi fãcea bine
treaba. Acesta vorbea ºi-i învãþa amãnunþit pe oa-
meni despre Isus, mãcar cã nu cunoºtea decât bo-
tezul lui Ioan; ba mai mult, vorbea cu îndrãznealã în
sinagogã despre Calea Domnului. Acuila ºi Priscila
când l-au auzit, l-au îndrãgit ºi au simþit îndemnul de
a-l invita, într-un mod cãlduros, la niºte „discuþii pe
teme religioase”- cum ne place nouã sã le denumim
astãzi. 

Acum este momentul sã ne concentrãm ºi sã în-

vãþãm lecþia smereniei de la fraþii noºtri întru Hristos
ºi sã o ºi punem în practicã. Pe de o parte, Acuila ºi
Priscila nu au afiºat într-un mod vãdit, spiritul supe-
rioritãþii, nu i-au spus: „Hai sã-þi arãtãm noi câte ºtim
din Scripturã în comparaþie cu puþinul pe care-l ºtii
tu”; dimpotrivã, într-un duh al blândeþii ºi al smere-
niei, preocupaþi într-un mod real ºi sincer de
creºterea spiritualã a lui Apolo, l-au înconjurat cu
dragoste. 

Pe de altã parte, nici Apolo nu s-a suit pe un pie-
destal al mândriei spirituale, graþie calitãþilor ºi
cunoaºterii Cãii Domnului. Poate cã ar fi fost normal
sã se simtã îndreptãþit sã facã asta. Nu, nu a fãcut
aºa, conºtient fiind de faptul cã era un fir de praf, un

pumn de þãrânã într-un
Univers creat ºi controlat
de un Dumnezeu infinit.
Apolo acceptã discuþia
într-un mod civilizat ºi ce
bine cã a fãcut-o. Noi ori-
zonturi se deschid
astfel în faþa lui, noi pro-
funzimi de adevãr, Acuila
ºi Priscila, arãtându-i mai
cu de-amãnuntul Calea
Domnului. Acceptarea
realitãþii cã mai are ceva
de învãþat l-a propulsat
pe Apolo, mai târziu, spre
umplerea cu Duh Sfânt.
Apolo ar fi putut þine cu
dinþii la „doctrina” lui, ne-
acceptând nimic în plus
sau în minus.

Dumnezeu este Unul,
Adevãrul este Unul, cre-
dinþa este una ºi a fost
datã sfinþilor o datã pen-

tru totdeauna. Noi suntem cei mulþi, noi suntem cei
diferiþi, noi cei care trãim într-o perioadã a istoriei, în
care colbul minciunii aºezat de veacuri peste preþio-
sul Adevãr este gros. Ne place sã facem militantism
pentru diverse doctrine pe care le credem absolute,
realitatea demonstrând faptul cã ele sunt doar frân-
turi de Adevãr. Vã invitãm sã descoperim împreunã
Adevãrul acoperit, vã invitãm sã descoperim împre-
unã credinþa sfinþilor datã o datã pentru
totdeauna, amintitã în Iuda 3. Sã uitãm de prejude-
catã deoarece aceasta blocheazã drumul spre sfe-
rele superioare ale cunoaºterii. Putem învãþa unii de
la alþii, ºi cu toþii, de la Dumnezeu. 

AAvvrraamm  MMaarriiuuss  IIAANNCCUU
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La început vom preciza semnificaþia cuvântului
„sãrbãtoare”. Din cunoºtinþele pe care le avem, în
toate limbile, inclusiv în cele în care a fost scrisã
Biblia, prin „sãrbãtori” se înþelege comemorarea
unor evenimente mari ºi importante. Sãrbãtorile
Domnului care sunt expuse în Sfânta Scripturã
reprezintã într-adevãr evenimente deosebite, ce
sunt reamintite ºi prãznuite, anual sau sãptãmânal,
cu zile festive ºi adunãri de sãrbãtoare sfinte, la
datele din calendarul biblic, atunci când Domnul
Dumnezeu a planificat lucrãrile
importante ce se sãrbãtoresc. 

Analizând atent aceste eveni-
mente mãreþe, comemorate prin
sãrbãtorile Domnului, vom vedea
cã ele parcurg planul de mântuire
al lui Dumnezeu fãcut din veºnicii ºi
deci, anual Sãrbãtorile Biblice
reamintesc desfãºurarea acestui
plan, marcând credincioºia Lui ºi
þinând vie flacãra nãdejdii sfinþilor
Sãi cã vor primi rãsplata vieþii
veºnice. 

În omniscienþa Sa, Cel
Atotputernic coordoneazã întreaga
Creaþie, inclusiv istoria omenirii (Ef.
1:9 Col. 1:26, 27), deci putem con-
sidera cã Dumnezeu a marcat în
calendar sãrbãtorile Sale înainte ca
evenimentele mãreþe din planul de
mântuire sã se fi împlinit; de fapt El
le-a stabilit din veºnicii când a con-
ceput mântuirea oamenilor. 

Citim în Sfânta Scripturã cum diverse evenimente
au avut loc în anumite date dintr-o lunã a anului.
Analizând aceste texte vedem cã sunt amintite toate
cele 12 luni ale anului, o mãrturie cã existã un cal-
endar dat de Dumnezeu în Biblie; calendarul biblic
fiind unul lunar-solar. În plus, unele traduceri spun
clar cã „luna este semnul sãrbãtorii” (Ps. 104:19), iar
în Gen. 1:14 în câteva traduceri este scris cã cei doi
mari luminãtori aratã vremea, respectiv data când
se prãznuiesc sãrbãtorile. 

Desigur, acesta fiind un articol generic, vom

prezenta o listã a Sãrbãtorilor Domnului. Ele sunt
legate de mântuirea noastrã a oamenilor, ºi sunt ca
un fir roºu ce strãbate întreaga Biblie pe aceastã
temã. Pentru enumerarea lor vom folosi textul din
Levitic cap. 23 pentru cã acolo se aflã câteva detalii
foarte importante. 

Versetele 2 ºi 4 ne comunicã: „Iatã sãrbãtorile
Domnului, cu adunãri sfinte pe care le veþi vesti la
vremile lor hotãrâte.” 
Caalendaarul  biblic

Din acest citat putem desprinde niºte învãþãturi
esenþiale ºi de nestrãmutat. Mai întâi reiese foarte
clar cã nu este vorba de sãrbãtori sau ceremonii
evreieºti ºi nici ale unei altei grupãri religioase sau
a altor naþiuni, ci sunt sãrbãtorile Domnului
Dumnezeu. Apoi vedem cã ele trebuiesc vestite,
sau „trâmbiþate”-þinând cont de numele revistei- la
vremea hotãrâtã de El ºi conform calendarului Sãu.
Foarte important este sã ºtim cum trebuie sã le
prãznuim. Comun acestor Sãrbãtori este întrunirea
adunãrii la slujbe divine în cinstea Domnului ºi
interzicerea muncii. 

„IATÃ SÃRBÃTORILE DOMNULUI!”
ÎÎnn  aacceesstt  ssccuurrtt  aarrttiiccooll  ssee  vvoorr  eevviiddeennþþiiaa  eelleemmeennttee  eesseennþþiiaallee  lleeggaattee

ddee  ssããrrbbããttoorriillee  DDoommnnuulluuii  pprreezzeennttaattee  îînn  SSffâânnttaa  SSccrriippttuurrãã..  CCuu  pprree-
ccããddeerree  vvoomm  ssuubblliinniiaa  ffaappttuull  ccãã  mmâânnttuuiirreeaa  nneeaammuulluuii  oommeenneesscc  eessttee
îîmmpplleettiittãã  ccuu  eevveenniimmeenntteellee  ddiinn  ssããrrbbããttoorriillee  bbiibblliiccee..  SSuucccciinntt  vvoomm
ssppuunnee  ddeesspprree  pprrooffeeþþiiiillee  bbiibblliiccee  pprriivviinndd  sscchhiimmbbaarreeaa  ssããrrbbããttoorriilloorr..  
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Iaatã  deci  Sãrbãtorile  Domnului:
1. Sabatul
Este singura Sãr-

bãtoare sãptãmâna-
lã; de aici ºtim cã
sãptãmâna are ºapte
zile, a ºaptea – Sâm-
bãta – este închinatã
Domnului, fiind un
semn între El ºi oa-
menii plãcuþi Lui prin
care ei sunt sfinþiþi
(Ez. 20:12, 20). 

Oricine sfinþeºte ºi respectã aceastã zi conform
poruncii (Exod 20:8-11; Lev. 23. 3) recunoaºte cã
Domnul Dumnezeu a adus în fiinþã întreaga Creaþie.
Acest lucru este un eveniment unic ºi mãreþ ºi pen-
tru comemorarea lui Creatorul a decretat Sabatul ca
sãrbãtoare sãptãmânalã a Creaþiei. Respectarea
Sabatului înseamnã odihnã pentru trup ºi creºtere
spiritualã pentru omul lãuntric.

2. Sãrbãtoarea Paºtelor – în 14 Nisan.
În urma pã-

catului adamic
întreagã ome-
nirea a ajuns în
robia morþii
(Rom. 5:12),
într-un Egipt al
pãcatului de
unde trebuia
rãscumpãratã.
Preþul rãscum-
pãrãrii este sân-
gele Mielului lui
Dumnezeu (Ioan 1:29). În a 14-a zi a primei luni din
an, exact la sãrbãtoarea Paºtelor, Christos, Mielul
Lui Dumnezeu de Paºti, a fost jertfit pentru cei mân-
tuiþi. Aceastã jertfã este un eveniment mãreþ ºi unic,
fiind comemoratã prin aceastã sãrbãtoare a rãs-
cumpãrãrii. 

3. Sãrbãtoarea Azimelor – între 15 – 21 Nisan.
Dupã rãscumpã-

rare, pentru cei scriºi
în cartea vieþii, se
impunea „eliberarea”
lor din robia pãcatului
ºi a morþii, adicã mân-
tuirea. Aceastã mân-
tuire a omenirii din
robia pãcatului este
un eveniment mãreþ ºi
este comemorat în 15

Nisan cu o adunare sfântã ºi fãrã muncã. Conform
Scripturilor, a treia zi de la Paºte era oferit Domnu-
lui primul snop din seceriºul anului în curs, iar acest

act a prevestit în aceastã zi în Vechiul Legãmânt
învierea lui Mesia, ca fiind primul înviat dintre cei
morþi (1Cor. 15:4). Cele ºapte zile ale praznicului,
prin faptul cã nu se consumã nimic dospit, sim-
bolizeazã plinãtatea unei vieþi despãrþite de pãcat ºi
trãitã în sfinþenie. Putem spune cã cele ºapte zile
sunt cei ºapte mii de ani ai umanitãþii în care „cei
fãrã dospiturã”, adicã fãrã pãcat, cei care au fost
scriºi în cartea vieþii încã de la întemeierea lumii
(Mat. 25:34) sunt salvaþi. Ziua de 21 Nisan este din
nou cu adunare sfântã ºi ea prevesteºte Împãrãþia
de o mie de ani. Sãrbãtoarea Azimelor este sãrbã-
toarea mântuirii. 

4. Sãrbãtoarea
Cincizecimii –în 6
Sivan.

Aceasta este
s ã r b ã t o a r e a
Legãmântului. În
aceastã zi s-a dat
Legea lui Dumne-
zeu pe muntele
Sinai ºi a avut loc
Botezul cu Duhul
Sfânt. Este sãrbã-
toarea în care Domnul Dumnezeu a încheiat un
legãmânt cu Noe, apoi cu poporul Israel ºi acum
aproape douã mii de ani cu Biserica Sa – Poporul
Noului Legãmânt. 

Dacã pânã aici Domnul Isus Christos a împlinit
evenimentele din planul de mântuire, sãrbãtorile
care urmeazã vestesc, simbolizeazã evenimentele
escatologice. 

5. Sãrbãtoarea Trâmbiþei – în 1 Tiºri.
Este sãrbãtoarea

rãpirii Miresei. La sune-
tul „trâmbiþei” (1Tes
4:16; 1Cor 15:51-53)
va avea loc prima
înviere, apoi Biserica
lui Dumnezeu va fi rãpitã. 

6. Sãrbãtoarea Ispãºirii – în 10 Tiºri.
Aceastã Sãrbãtoare prevesteºte multe evenimen-

te pentru Israel. În acest praznic fiecare trebuie sã-
ºi smereascã sufletul, adicã sã posteascã pentru
iertarea pãcatelor din neºtiinþã. Dupã rãpirea
Miresei, cele ºapte potire cu mânia lui Dumnezeu
vor fi vãrsate pe pãmânt. Neamurile (Gog ºi Magog),
se vor ridica împotriva lui Israel, dar Domnul
Dumnezeu îi va nimici. În final Satana va fi legat
timp de o mie de ani, iar Fiara ºi Prorocul Mincinos
vor fi aruncaþi de vii în Iazul cu foc, care este moar-
tea a doua. În tumultul acestor evenimente poporul
Israel îl va recunoaºte pe Domnul Isus ca Mesia.
Sãrbãtoarea Ispãºirii marcheazã mântuirea lui Israel
ºi curãþirea finalã sau desãvârºirea Miresei.
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7. Sãrbãtoarea Corturilor – între 15 – 21 Tiºri
Este sãrbãtoarea strângerii roadelor Duhului

Sfânt, adicã rodul muncii Fiului lui Dumnezeu (Isaia
53:10, 11). Ziua de 15 Tiºri este cu adunare sfântã.
În aceastã zi credem cã s-a nãscut Mesia, dar noi
o comemorãm vestind nunta Mielului lui Dumnezeu
în cer, evident un mare eveniment. Este deplina
bucurie a Miresei. Pe Pãmânt peste toate nea-
murile, timp de o mie de ani, va domni Israel sub
conducerea lui Mesia. Când se vor
sfârºi cei o mie de ani, Satana
va fi dezlegat ºi va înºela
din nou neamurile,
ridicându-le împotri-
va taberei
sfinþilor. Un foc
de la Domnul
Dumnezeu va
nimicii pe cei
rãi, iar
Satana va fi
aruncat în
Iazul cu foc.
Urmeazã
Judecata cea
mare, în urma
cãreia toþi cei mân-
tuiþi de-a lungul celor
ºapte mii de ani ai
omenirii pe acest Pãmânt
vor fi strãmutaþi în Împãrãþia lui
Dumnezeu – adicã pe Noul Pãmânt. Dupã cele
ºapte zile ale Sãrbãtorii Corturilor data de 22 Tiºri -
a opta zi, marcheazã veºnicia ºi bucuria de a fi pe
Noul Pãmânt - ultimul eveniment prin care se
încheie planul de mântuire. 

Scriptura ne învaþã cã respectarea acestor
praznice este în cinstea Domnului, iar nepãzirea lor
înseamnã necinstirea lui Dumnezeu, care va pedep-
si pe toþi cei ce i-au nesocotit sãrbãtorile Sale (Rom.
1:18). 

ªtim cã Biblia conþine multe profeþii, cea mai
importantã legatã de planul de mântuire fiind
venirea Mântuitorului pentru salvarea oamenilor.
Pentru „a sabota” acest mãreþ plan, Satana (care
înseamnã adversar, duºman al lui Dumnezeu) a
întreprins o mulþime de acþiuni nelegiute. Astfel pen-
tru a deruta oamenii ca sã nu se poatã încadra ºi
conforma mântuirii, pe care am evidenþiat-o în
mãreþele evenimente din sãrbãtorile lui Dumnezeu,
Satana a schimbat aceste praznice, a modificat data
când trebuiesc þinute ºi a introdus o mulþime de sãr-
bãtori cu origine ºi rezonanþã pãgânã fãrã nici o val-
oare soteriologicã. Este minunat faptul cã Domnul
Dumnezeu ne-a avertizat prin profeþiile Sale ( de
exemplu Daniel 7:24, 25) cã în cursul istoriei se vor

schimba sãrbãtorile Domnului. 
Atât cartea profetului Daniel cât ºi Apocalipsa

prezintã un imperiu („fiarã”) condus de o serie de
împãraþi. În contextul schimbãrii sãrbãtorilor este
vorba de un împãrat care „se va încumeta sã
schimbe vremurile (vremea sãrbãtorilor în traducer-
ile mai corecte) ºi legea”. Întreaga descriere profet-
icã scoate în evidenþã Imperiul Roman ºi pe
împãratul Constantin cel Mare care a decretat în
anul 321 ziua de duminicã (Soli dies – ziua soarelui

ulterior supranumitã Domini dies sau ziua
Domnului) ca fiind zi oficialã sãp-

tãmânalã liberã în Imperiul
Roman. Sub pretext cã în ea a

înviat Mesia, duminica a
devenit ziua de închinare a
creºtinilor. Treptat, treptat
s-a generalizat în aproa-
pe tot creºtinismul
învãþãtura falsã cã ade-
vãrata zi de închinare nu
mai este Sabatul (ziua a
7-a), ci duminica, prima

zi a sãptãmânii. 
În plus, tot Constantin

cel Mare a convocat în anul
325 Conciliu de la Niceea în

cadrul cãruia s-a stabilit ca
Paºtele sã nu mai fie serbate în 14

Nisan, dupã porunca Domnului, ci sã se
sãrbãtoreascã „Paºtele învierii“ în prima

duminicã de dupã echinocþiul de primãvarã. Cât
priveºte sãrbãtoarea Azimelor, adicã sãrbãtoarea
mântuirii, ea a cãzut în uitare... 

Datoritã acestor schimbãri, nici data când cade
sãrbãtoarea Cincizecimii nu mai se potriveºte cu
data stabilitã de Domnul. Celelalte sãrbãtori ale
Domnului au fost fie schimbate, fie marginalizate ca
fiind „sãrbãtori evreieºti“, cu toate cã am spus de la
început cã sunt ale lui Dumnezeu. 

Mult mai rãu este faptul cã au fost instituite alte
sãrbãtori de origine pãgânã, ca de exemplu
„Crãciunul“, „Sfânta Marie – la data pãgânei sãrbã-
tori a zeiþei Diana”, etc., praznice neporuncite de
Domnul ºi neincluse în calendarul Lui; deci fãrã nici
o legãturã cu planul de mântuire. În limbaj biblic,
asemenea sãrbãtori pot fi etichetate ca fiind „sãrbã-
tori ale Babilonului“ ºi ca o închinare la idoli, iar
Dumnezeu ne sfãtuieºte sã nu luãm deloc parte la
ele ( 2 Cor. 6:16, 17).

În încheiere, dorim tuturor cititorilor revistei ºi
iubitorilor de pace, viaþa veºnicã – rãsplata
Sãrbãtorilor Domnului, iar revistei „Sunetul
Trâmbiþei” o îndelungã apariþie ca sã poatã trâmbiþa
cât mai bine lucrãrile Domnului!

Ovidiu  COSMA
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C ea mai importantã întrebare cu
care a fost confruntat vreodatã

Petru a fost cu ce fel de iubire Îl
iubeºte pe Domnul. Întrebarea
aceasta este o întrebare personalã ºi
nu generalã pe care ne-o pune ºi
nouã astãzi Domnul Isus.

Verbul  ,,a  iubi”  în  acest  text  in  greacã    areVerbul  ,,a  iubi”  în  acest  text  in  greacã    are
doua  forme:  doua  forme:  

AgaapaaoAgaapaao =  dragoste  divinã=  dragoste  divinã
PhileoPhileo =  dragoste  fireascã,  umanã=  dragoste  fireascã,  umanã

ISUS  de  trei  ori  îl  întreabã  pe  Simon    dacãISUS  de  trei  ori  îl  întreabã  pe  Simon    dacã
ÎL  iubeºte  cu  dragostea  ÎL  iubeºte  cu  dragostea  aagaapaaoaagaapaao=  divinã,  a=  divinã,  a --
ceasta  denotã  importanþa  deosebitã  a  acesteiceasta  denotã  importanþa  deosebitã  a  acestei
întrebãri.întrebãri.

Prima  întrebarePrima  întrebare a  sunat  aºa:  ,,-SSimone,  fiula  sunat  aºa:  ,,-SSimone,  fiul
lui  Iona,  Mã  iubeºti  tu  mai  mult  decâtlui  Iona,  Mã  iubeºti  tu  mai  mult  decât
aceºtia?”aceºtia?”

Întrebarea  poate  sã  însemne:  Mã  iubeºtiÎntrebarea  poate  sã  însemne:  Mã  iubeºti
mai  mult  decât  pe  aceºti  oameni,  fraþi  ai  tãi,mai  mult  decât  pe  aceºti  oameni,  fraþi  ai  tãi,
mai  mult  decãt  familia  ta,  munca  ta?  Întremai  mult  decãt  familia  ta,  munca  ta?  Între --
barea  însã  þintea  o  coardã  foarte  sensibilã  abarea  însã  þintea  o  coardã  foarte  sensibilã  a
inimii  lui  Petru:  „Mã  iubeºti  mai  mult  decâtinimii  lui  Petru:  „Mã  iubeºti  mai  mult  decât
ceilalþi  ucenici  ai  mei?  ªtiind  cã  nu  cu  multceilalþi  ucenici  ai  mei?  ªtiind  cã  nu  cu  mult
timp  în  urmã  el  afirmase  cu  mare  emfazã  detimp  în  urmã  el  afirmase  cu  mare  emfazã  de --
votamentul  lui  pentru  Domnul  Isus  mai  marevotamentul  lui  pentru  Domnul  Isus  mai  mare
decât  al  celorlalþi  ucenici:  ,,Chiar  dacã  toþi  ardecât  al  celorlalþi  ucenici:  ,,Chiar  dacã  toþi  ar
gãsi  în  Tine  o  pricinã  de  poticnire,  eu  niciogãsi  în  Tine  o  pricinã  de  poticnire,  eu  nicio --
datã  nu  voi  gãsi  în  tine  o  pricinã  de  poticnire.”datã  nu  voi  gãsi  în  tine  o  pricinã  de  poticnire.”
(Mat.26:33).(Mat.26:33).

Noi  cum  am  rãspunde  la  aceastã  întrebare?Noi  cum  am  rãspunde  la  aceastã  întrebare?
Poate  ai  rãspunde:  „Doamne  eu  vãd  cã  mulþiPoate  ai  rãspunde:  „Doamne  eu  vãd  cã  mulþi
urmaºi  ai  Tãi  te  iubesc  mai  mult  ca  mine,  penurmaºi  ai  Tãi  te  iubesc  mai  mult  ca  mine,  pen --
tru  cã  eu  încã  mai  iubesc  unele  lucruri  dintru  cã  eu  încã  mai  iubesc  unele  lucruri  din
lume  „sau  poate  ai  rãspunde:  ,,sunt  mulþi  carelume  „sau  poate  ai  rãspunde:  ,,sunt  mulþi  care
nu  Te  iubesc  cât  Te  iubesc  eu  pe  Tine”;  poatenu  Te  iubesc  cât  Te  iubesc  eu  pe  Tine”;  poate
ai  raspunde  aºa:  ,,-  nu  pot  sã  ºtiu  nici  cum  Teai  raspunde  aºa:  ,,-  nu  pot  sã  ºtiu  nici  cum  Te
iubesc  alþii  ºi  nici  cum  Te  iubesc  eu  pe  Tine”.iubesc  alþii  ºi  nici  cum  Te  iubesc  eu  pe  Tine”.
Cred  cã  rãspunsul  lui  Petru  a  fost  corect,  nu  i-Cred  cã  rãspunsul  lui  Petru  a  fost  corect,  nu  i-
a  judecat  pe  alþii,  doar  a  rãspuns  simplu  ºia  judecat  pe  alþii,  doar  a  rãspuns  simplu  ºi
sincer  „ªtii  cã  Te  iubesc”.sincer  „ªtii  cã  Te  iubesc”.

A  doua  întrebareA  doua  întrebare a  fost:  ,,Simone,  fiul  luia  fost:  ,,Simone,  fiul  lui
Iona,  Mã  iubeºti?  Domnul  Isus  atãt  la  primaIona,  Mã  iubeºti?  Domnul  Isus  atãt  la  prima
cât  ºi  la  a  doua  întrebare  a  folosit  cuvântulcât  ºi  la  a  doua  întrebare  a  folosit  cuvântul
,,,, aagaapaaoaagaapaao”  =  dragoste  divinã.”  =  dragoste  divinã.

Dragostea  divinã  înseamnã  dragoste  inteDragostea  divinã  înseamnã  dragoste  inte --
ligentã,  cu  personalitate,  cu  scop,  minte  ºiligentã,  cu  personalitate,  cu  scop,  minte  ºi
voinþã.voinþã.

Petru  la  aceste  întrebãri  a  rãspuns  prin  terPetru  la  aceste  întrebãri  a  rãspuns  prin  ter --
menul  dragoste  ,,phileo”  =  umanã  care  armenul  dragoste  ,,phileo”  =  umanã  care  ar
însemna:  -  ,,Doamne  ºtii  cã  þin  la  tine,  îmi  eºtiînsemna:  -  ,,Doamne  ºtii  cã  þin  la  tine,  îmi  eºti
drag  te  iubesc  cu  toatã  fiinþa  mea”.drag  te  iubesc  cu  toatã  fiinþa  mea”.

Oare  este  vreo  diferenþã  între  cele  douãOare  este  vreo  diferenþã  între  cele  douã
moduri  de  iubire?moduri  de  iubire?

Diferenþa  este  foarte  mare.  DragosteaDiferenþa  este  foarte  mare.  Dragostea
phileo  (umanã)  la  un  moment  dat  în  funcþie  dephileo  (umanã)  la  un  moment  dat  în  funcþie  de
împrejurãri  se  poate    transforma  în  urã.  Astfelîmprejurãri  se  poate    transforma  în  urã.  Astfel
în  Luca  cap.4  se  relateazã  cã  oamenii  ÎL  vorîn  Luca  cap.4  se  relateazã  cã  oamenii  ÎL  vor --
beau  de  bine  ºi  se  mirau  de  cuvintele  Lui,  darbeau  de  bine  ºi  se  mirau  de  cuvintele  Lui,  dar
când  în  cuvântarea  Lui  a  atins  un  punct  sensicând  în  cuvântarea  Lui  a  atins  un  punct  sensi --
bil  atunci  sentimentele  lor  s-aau  schimbat,  ei  s-bil  atunci  sentimentele  lor  s-aau  schimbat,  ei  s-
au  umplut  de  mânie  ºi  vroiau  chiar  sã-LLau  umplut  de  mânie  ºi  vroiau  chiar  sã-LL
omoare.  Dragostea  umanã  în  încercãri  rezistãomoare.  Dragostea  umanã  în  încercãri  rezistã
pânã  la  o  vreme  apoi  cedeazã.  Aºa  a  fost  ºipânã  la  o  vreme  apoi  cedeazã.  Aºa  a  fost  ºi
dragostea  lui  Petru  care  spusese  cã  pentrudragostea  lui  Petru  care  spusese  cã  pentru
Isus  Hristos  este  gata  sã  moarã,  dar  când  aIsus  Hristos  este  gata  sã  moarã,  dar  când  a
simþit  cã  viaþa  lui  este  în  pericol  s-aa  lepãdatsimþit  cã  viaþa  lui  este  în  pericol  s-aa  lepãdat
de  trei  ori  de  Domnul.  De  aceea  ºi  Domnul  îlde  trei  ori  de  Domnul.  De  aceea  ºi  Domnul  îl
întreabã  de  trei  ori  dacã  Îl  iubeºte.întreabã  de  trei  ori  dacã  Îl  iubeºte.

Dragostea  agapao  este  dragostea  divinãDragostea  agapao  este  dragostea  divinã
care  nu  se  sfârºeºte,  nu  cedeazã  în  încercãricare  nu  se  sfârºeºte,  nu  cedeazã  în  încercãri
ºi  nici  nu  se  transformã  în  urã,  ea  ne  ajutã  sãºi  nici  nu  se  transformã  în  urã,  ea  ne  ajutã  sã
ne  iubim  chiar  ºi  duºmanii.ne  iubim  chiar  ºi  duºmanii.

A  treia  oarãA  treia  oarã Isus  întreabã:  ,,Simone,  fiul  luiIsus  întreabã:  ,,Simone,  fiul  lui
Iona  Mã  iubeºti”?  Rãspunsul  a  fost  dat  cu  trisIona  Mã  iubeºti”?  Rãspunsul  a  fost  dat  cu  tris --
teþe  pentru  cã  era  conºtient  cã  nu  avea  încãteþe  pentru  cã  era  conºtient  cã  nu  avea  încã
acea  dragoste  jertfitoare.  Domnul  îi  simnteacea  dragoste  jertfitoare.  Domnul  îi  simnte
inima  cã  doreºte  mai  mult,  îl  încurajeazã  ºi  îlinima  cã  doreºte  mai  mult,  îl  încurajeazã  ºi  îl
asigurã  cã  dragostea  divinã  se  va  manifestaasigurã  cã  dragostea  divinã  se  va  manifesta
în  viaþa  lui  în  mod  real  (Ioan21:18-119).în  viaþa  lui  în  mod  real  (Ioan21:18-119).

Aceastã  lucrare  s-aa  sãvârºit  în  inima  luiAceastã  lucrare  s-aa  sãvârºit  în  inima  lui
Petru  prin  puterea  Duhului  Sfânt  în  ziuaPetru  prin  puterea  Duhului  Sfânt  în  ziua
Cincizecimii.  De  acum  îl  vedem  pe  PetruCincizecimii.  De  acum  îl  vedem  pe  Petru

„„SSIIMMOONNEE,,     FF IIUULL LLUUII     IIOONNAA,,
MMÃÃ    IIUUBBEEªªTTII??””    (((( IIIIOOOOAAAANNNN    22221111::::11115555--11119999))))
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un alt om, plin de puterea care i-o dãun alt om, plin de puterea care i-o dã

dragostea divinã: un urmaº credincios al luidragostea divinã: un urmaº credincios al lui
Hristos, slujitor cu profundã consacrare care L-Hristos, slujitor cu profundã consacrare care L-
a proslãvit pe Dumnezeu chiar ºi prin moarteaa proslãvit pe Dumnezeu chiar ºi prin moartea
sa. Întrebarea lui Isus pentru Petru este mareasa. Întrebarea lui Isus pentru Petru este marea
întrebare adresatã azi tuturor credincioºilor.întrebare adresatã azi tuturor credincioºilor.

Care este rãspunsul tãu? Ca sã putem aveaCare este rãspunsul tãu? Ca sã putem avea
aceastã dragoste divinã trebuie sã ceremaceastã dragoste divinã trebuie sã cerem
plinãtatea Duhului Sfãnt.plinãtatea Duhului Sfãnt.

Cu cât iubirea ta ºi trãirea ta este mai mareCu cât iubirea ta ºi trãirea ta este mai mare
cu atât ºi slujirea ce þi-o dã Cerul este maicu atât ºi slujirea ce þi-o dã Cerul este mai
mare.mare.

,,Doamne, Tu toate le ºtii; ºtii cã Te iubesc”,,Doamne, Tu toate le ºtii; ºtii cã Te iubesc”
Tiberiu  Alexandru  FOSZTO

Cel mai
longeviv copac
din Carpaþi este
tisa (Taxus bac-
cata), care
trãieºte între
2000 ºi 3000 de
ani? Alþi arbori
longevivi sunt:
mãslinul (2000 de
ani), stejarul
(1600 de ani),
teiul (1150 de
ani), cedrul (800
de ani), pãrul

(400 de ani), chiparosul (350 de ani), ulmul (335 de
ani) ºi palmierul de curmal (200 de ani).

Pe parcursul a 24 de ore, un om respirã de
21.000 de ori, iar plãmânii sãi prelucreazã circa 2000
l de aer, cantitate suficientã pentru a umfla cu gura
40 de bãrci pneumatice? Adultul consumã circa 300
cm³ de oxigen pe minut, ceea ce reprezintã 442 l/24
de ore.

Creierul uman este format din 100 de miliarde
de celule care executã 100.000 de miliarde de ope-
raþiuni. El cântãreºte 2% din masa corpului, dar are
nevoie de 20% din oxigenul necesar întregului
organism.

Nu aruncaþi cenuºa
pe sub stele

N u aruncaþi cenuºa pe sub stele,
giganþilor cu inimi de oþel!

cãci florile ºi pomii vor sã vadã
iubitul Mire-Soarele din cer.

N u înnegriþi cu zgomote Cântarea
ºi nu striviþi speranþe-n amãgiri!

pe munþi de dor, Viaþa ºi-mpãcarea
vã cheamã la eternele iubiri.

N u semãnaþi seminþele de urã,
copacilor ce-n jungle vã-nãlþaþi!

cãci vã veni un timp când veþi culege
vãpãi ºi fum, ºi toþi veþi fi uitaþi.

N u aruncaþi otrãvurile-n ape!
oricine-aþi fi, izvoarele v-o cer

ºi Stânca cea cu mâini înrourate,
fiinþele ºi viul Adevãr.

N u alungaþi virtuþile-n pustie,
cãci ele-s al Vieþii Sanctuar,

lãsaþi Dreptatea – sfânta temelie,
ºi Pacea fi-va fãrã de hotar.

Manuela ARMIONI - SUCIU

Stiaþi cã...
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Î n ultima vreme, în istoria modernã
a Bisericii noastre, cu toþii am auzit

din ce în ce mai des acest termen. Pen-
tru unii, el a produs efectul “ridicãrii
din umerii”, a instalat nepãsarea ºi tea-
ma de necunoscut, în alþii a stârnit efec-
tul nostalgiei sau (dupã caz) al repulsiei
conferinþelor de partid demult apuse.

Dacã ar fi sã facem un rezumat al definiþiei aces-
tui termen, putem constata cã nu reprezintã altceva
decât o expunere fãcutã în public asupra unei teme
din anumite domenii, în cazul nostru al religiei, cu
intenþia de a informa, de a instrui, de a omagia, cu
scopul de a dezbate ºi de a hotãrî asupra unor pro-
bleme curente ºi de perspectivã ale comunitãþii
noastre.

Conºtienþi fiind de faptul cã nu suntem o comuni-
tate perfectã ºi cã avem ºi noi problemele noastre,
s-a impus organizarea unei Conferinþe Naþionale a
Tinerilor, într-un cadru natural ºi deosebit de frumos,
în staþiunea Mogosa din judeþul Maramureº, în luna
august 2010.

Tema Conferinþei a fost una precisã þintind, poate,
cea mai stringentã problema a Bisericii noastre:”
Cum sã realizãm o colaborare ºi o mai strânsã legã-
turã între adunãri?”

Absolut toþi vorbitorii s-au strãduit sã respecte
dezbaterea temei principale încercând sã
informeze, sã instruiascã ºi sã omagieze... dar oare
ce anume?

1 - Informarea- s-a ajuns la concluzia unanimã ca
acea râvnitã colaborare ºi strânsã legãturã între
adunãrile noastre este serios viciata de lipsa parþialã
sau totalã a comunicãrii între adunãri.

2 - Instruirea- s-a ajuns la concluzia unanimã ca o
mai serioasã pocãinþa a noastrã a tuturor, ne va
conduce la trãirea efectivã a pasajului biblic unde se
spune:” Maniaþi-vã ºi nu pãcãtuiþi.”Sã n-apunã soa-
rele peste mânia voastrã, ãi sã nu daþi prilej dea-
volului.”(Efeseni 4;26)

3 - Omagierea – faptului unanim recunoscut cã
lucrurile minunate care ne leagã ºi care ne-au fost
descoperite nouã cã Biserica sunt mai multe ºi mai
importante decât lucrurile care ne despart.

Cu dorinþa Mântuitorului în minte, ºi anume,” Aºa
cum Noi suntem Una ºi ei sã fie una” (Ioan 17:21) ºi
conºtientizând faptul cã zicala din popor “unde-i
unul nu-i putere la nevoi ºi la durere” este ade-
vãratã, s-a luat hotãrârea de a ne organiza ºi la nivel
naþional, aducându-ne aminte cã Dumnezeu este un
Dumnezeu al orânduielii ºi al unitãþii.

IIaattãã,,  ccoonnffeerriinnþþaa  ––  nnoouull  tteerrmmeenn,,
ddeesscchhiiddee  nnooii  ppeerrssppeeccttiivvee
ffeerriicciittee..

Anul acesta în luna august a avut loc la Cluj,
Conferinþa Naþionalã a Tinerelor Familii, la Hotel
Belvedere.

Temele Conferinþei au fost în acelaºi spirit al
colaborãrii ºi al unitãþii.

CCoonnffeerr iinnþþãã ––    uunn    nnoouu    tteerrmmeenn
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Ne bucurãm cã printr-un efort comun al
Comunitãþii, s-a putut realiza încununarea cu succes
a muncii de-o viaþã în domeniul literar al unui impor-
tant prezbiter al Bisericii noastre, fratele Gheorghe
Balint din Arad care ºi-a vãzut împlinit visul cu ochii,
ºi anume, acela de a-ºi lansa volumul de poezii inti-
tulat “Poezii din Cuvântul vieþii” în faþa unei audienþe
considerabile.

La aceastã Conferinþã a întregii Biserici Naþionale
au fost invitate sã participe toate adunãrile locale din
þarã, fãrã pãrtinire. S-au fãcut cunoºtinþe noi iar
vechile prietenii s-au consolidat.

Costurile aferente prezenþei la aceastã Conferinþã
au fost suportate în proporþie de doar 50% de
fiecare familie, iar celelalte 50 de procente au fost
suportate din contul oficial al Comunitãþii noastre
care, pânã acum a fost alimentat de anumiþi fraþi cu
inima mare ºi dare de mânã, cu dorinþa de a face
ceva pentru Dumnezeu, comunitate ºi confraþi.
Lansarea cãrþii amintite s-a fãcut cu ajutorul banilor
din acelaºi cont ºi, chiar ºi revista pe care o citiþi în
acest moment, este rodul acestui nou termen-con-
ferinþã- ºi al banilor din acelaºi cont.

Dacã consideraþi cã propovãduirea Cuvântului lui
Dumnezeu, organizarea de conferinþe, într-aju-
torarea celor sãraci ºi lipsiþi ai comunitãþii, pro-
movarea ºi susþinerea valorilor noastre din domeniu
literar, muzical ºi alte domenii, sunt lucruri pozitive
în evoluþia bisericii noastre ºi cã ne conferã o identi-
tate mai puternicã, vã rugãm ºi vã încurajãm sã
faceþi un exerciþiu de solidaritate: donaþi orice sumã

de bani în urmãtorul cont bancar:
in  lei:  RO57  RNCBB  0188  0906  4563  0001  -  BBCR

Tg.  MMures
-  in  euro:  RO30  RNCBB  0188  0906  4563  00022  -

BBCR  Tg.  MMures  (swift:  RNCBB  ROBBU)
Titulaar  cont:  MMureºaan  Florin
Donatiile se pot face prin Poºtã sau direct la fili-

alele BCR din þarã.
Aceastã revistã, se distribuie gratuit, dar dacã

apreciaþi publicaþia ºi doriþi ca ea sã aparã pe ter-
men lung, vã rugãm sã o susþineþi prin donaþii în
acelaºi cont amintit, cu menþiunea “pentru revistã”.

Aºa cum dorinþa noastrã este sã facem cât mai
multe lucruri comune, pentru a-L glorifica pe
Dumnezeu, trebuie sã învãþãm spiritul solidaritãþii
prin sacrificial nostru mic dar în acelaºi timp sã ne
bucurãm de marile beneficii ale “Portalului
Melhisedec” - www.melhisedec.ro, administrat de
catre fraþii de la Departamentul Portal, de marile
beneficii ale revistei Sunetul Trâmbitei editata de
catre fraþii de la Departamentul Editorial Revistã ºi
de marile beneficii ale Conferinþelor Naþionale
Anuale organizate de catre fraþii de la
Departamentul Administrativ – Financiar. 

Ne dorim cu toþii întâlnirea la viitoarele conferinþe,
cu inimi pline de iubire ºi dorinþa de a ne pune la dis-
poziþia Domnului în ceea ce ne cheamã, ºi cu ceea
ce avem.

Vã mulþumim în numele Domnului.
AAvvrraamm  MMaarriiuuss  IIAANNCCUU
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De nuntã
Sã vã sporeascã fãrã margini
Iubirea care v-a legat,
Iubirea vã pãstreze frumusetea
Facutã de cel ce v-a creat

Sã n-aveþi zile fãrã soare,
Nici nori prea mulþi chiar de vor fi.
Vã fie viaþa sãrbatoare
Cum e aceastã strãlucitã zi.

Sã vã îmbrãcaþi cu umilinþã
În orice faptã ºi cuvânt,
Ca sã parcurgeþi prin credinþã
Al vieþii drum spre cerul sfânt.

Vegheaþi pe calea vieþii voastre
Orice necazuri vor veni
De sus, din zorile albastre
Doi ochi cereºti vã vor pãzi.

O tainã mai presus de fire
A unui fericit cãmin
Sã nu uitaþi, stã în iubire
La bine, dar ºi la suspin.

Ani mulþi ca ºi nisipul mãrii
Cu spor, cu roade vã dorim,
Pe plaiurile veºniciei
În veºnicul Ierusalim.

Secretul vieþii fericite
Nu stã-n mâncãruri, nici în bani,
Ci-n inimi veºnic dãruite
Celui fãrã sfârºit de ani.
Amin

Gheorghe  BALINT

... atât de mult a
iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe
singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine
crede în El, sã nu
piarã, ci sã aibã
viaþa veºnicã. (Ioan
3:16)

... orice fãpturã
este ca iarba, ºi
toatã slava ei, ca

floarea ierbii. Iarba se usucã ºi floarea cade jos,
dar Cuvântul Domnului rãmâne în veac. ªi acesta
este Cuvântul, care v-a fost propovãduit prin
Evanghelie. (1 Petru 1:24, 25)

... prin ascultarea de adevãr, v-aþi curãþit
sufletele prin Duhul, ca sã aveþi o dragoste de fraþi
neprefacutã, iubiþi-vã cu cãldurã unii pe alþii, din
toatã inima;

... sunt multe alte lucruri, pe care le-a fãcut Isus,
care, dacã s-ar fi scris cu de-amãnuntul, cred cã
nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încãpea
cãrþile care s-ar fi scris. Amin. (Ioan 21:25)

... încheierea tuturor învãþãturilor este: Teme-te
de Dumnezeu ºi pãzeºte poruncile Lui. Aceasta
este datoria oricãrui om. (Eclesiastul 12:13)

Stiaþi cã...
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ÎÎnncceerrccâânndd    ssãã    aaff lluu    zzbbuucc iiuummuull     lloorr

DDiinn    nneeaanntt     ppaarrccãã,,     ddee     nniiccããiieerreeaa

MMii --aa    vveennii tt     ppee     ffuurr iiºº     uunn    ggâânndd,,

SSãã    llee     cc ii tteesscc     îînn    oocchhii     pprr iivvii rreeaa..

ªªii     ddoorr iinndd    ssãã    ddeesscc ii ff rreezz

CCee    ee ii     îîmmii     ssppuunneeaauu    ffããrrãã    ccuuvviinnttee

AAff llaatt --aamm    ddiinn    gg llaassuull     lloorr,,     mmiisstteerr,,

ÎÎnnttrreebbããrr ii     ffããrrãã    rrããssppuunnss ,,     vv iissee ,,     ddoorr--
iinnþþee ..

ªªii     oo     nneell iinniiººttee     ccee     nnuu    oo     ppoott     ddeeff iinnii

DDooaarr     îînn    ss iimmppllee llee     mmeellee     ccuuvviinnttee

SSuunntt     ss iigguurr     ccãã    ddããiinnuuii --vvaa    îînn    vveecc ii

DDee    nnuu    vvoorr     aaff llaa     aa     lloorr     aaddeevvããrraattãã

mmeenniirree ..

OOaarree     ccee     ccaauuttããmm    aaiicc ii

ÎÎnn    iiuurreeººuull     aacceessttaa    nneebbuunn??

CCee    rroosstt     aavveemm    nnooii

PPee    aacceesstt     ppããmmâânntt     ssttrrããbbuunn??

ªªtt iiuu    ccãã    vvãã    îînnttrreebbaaþþ ii ..

CCaa    ºº ii     ccee ii     ddiinnaaiinnttee

ªªii     ccee ii     ccee     vvoorr     vveennii

AAvveeaa--vvoorr     aacceeeeaaºº ii     nneedduummeerr ii rree ..

AAººaa    ccãã    ccee ii     ccee     ccuunnooaaººtteeþþ ii

AA lluummii ii     mmeenniirree

TTRRÂÂMMBBIIÞÞAAÞÞII ppeessttee     ttoott     AAddeevvããrruull

AAjjuuttaaþþ ii     aacceeaassttãã    mmuull þþ iimmee!! !! !!

AAvvrraamm    MMaarr iiuuss     IIAANNCCUU
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