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 Editorial. „Ce rost are risipa ... ?” 
  
 „Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau : „Ce rost are risipa aceasta de mir 
? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se dea săracilor” 
(Marcu 14 : 4 - 5). Ştiau valoarea lucrului, dar nu puteau aprecia valoarea gestului, a 
faptei făcute ! Aparent aceasta era părerea tuturor, dar peste ani, Ioan notează ce s-a 
întâmplat atunci : 
 „Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L 
vândă, a zis : „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor 
?” Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, 
ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.  
 Dar Isus a zis : „Las-o în pace ; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării 
Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.” (Ioan 
12 : 4 - 8) 
 Domnul nu a văzut doar gestul, ci şi faptul că a fost gândit mai dinainte, („ ... 
l-a păstrat”), precum şi motivaţia cu care a fost făcut ... „ ... pentru ziua îngropării 
Mele”. 
 Şi pentru ei, obiectele erau mai importante decât Creatorul Întrupat ! Nu 
realizau, că nu peste mult timp, lumea lor avea să rămână cu obiectele, dar nu aveau 
să-L mai aibă pe Isus, de aceea poate că Isus le spune :  
 „ ... pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar 
pe Mine nu Mă aveţi totdeauna” (v. 7). Dumnezeu, nu că nu are de unde să dea 
tuturor, (aşa încât să nu mai fie săraci), EL are de unde să dea în aşa fel încât ar fi 
putut crea un pământ mai mare, în care să fie aur atât de mult, încât toţi să fie bogaţi, 
dar Dumnezeu, prin săraci, ne dă posibilitatea de-a ne îmbogăţi, pentru veşnicie.  
 Săracii sunt modalitatea de transfer, a lucrurilor de aici ... dincolo, din lumea 
vizibilă, în lumea reală ! Dacă ar exista numai bogaţi, nu ar mai fi fapte bune, dărnicie 
etc. 

                   Anunturi :  
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la litera P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce  

pot. • Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din martie a.c.). 

• Rugăciunea pentru familii, va începe cu ajutorul lui 
Dumnezeu, de mâine 23.02.2015 şi se va ţine timp 
de două săptămâni, după care de luni 9 martie 2015,  
va fi stăruinţă pentru botezul în Duhul Sfânt ! 

 

• Duminica aceasta, (dimineaţa  
şi seara), vom face o strângere 
pentru sora Eleonora Anderca ! 
A fost operată săptămâna aceasta. 

 



Obadismul – Nicolae 

Geantă 
 
AW Tozer spunea că nimic nu e 
mai dureros decât un creștin pe 
jumătate. Nu se bucură nici de 
lume, nici de biserică! (Ce 
pedeapsă!) Eu cred că e cea mai 

mare ofensă adusă la adresa lui Dumnezeu! 

Obadismul este starea în care spui că te închini lui Dumnezeu dar continui să 
slujești și lui Ahab. Un fel de “și cu Dumnezeu și cu Mamona”. Ca niște copii 
ai unei familii sărace care au răspuns când au fost întrebați ce vor să aleagă: 
“Tată, noi vrem și cu Isus, dar și cu televizorul!”. 

Cu tămâia Sfântului în buzunar Obadia închidea ochii la idoli. Mânca la masa 
celui ce-i defăima Dumnezeul, dar și dăruia sfinților din pâinea sa, pe 
ascuns. (El fricos, ei fricoși). Totuși, pâinea sa, deși ținea de foame, era mai 
murdară decât a corbilor ce-o aduceau lui Ilie. Nu-l mustra pe Ahab pentru 
blasfemie, deși o detesta. Ar fi avut funcția în pericol. Pentru el scaunul e 
mai important ca amvonul. Era “mai mare” (imediat după Ahab), dar (atât 
de) mic în comparație cu Ilie! CH Spurgeon spunea că “sufletele mici, tot 
mici vor rămâne, chiar dacă ar ajunge epitropi de biserici”. 

Prin școli, prin fabrici, prin blocuri sau în business, auzim destul de des de 
Obadia. Vecinii, colegii, partenerii de afaceri nu știu că-i pocăit. 
Creștinismul lui e doar în biserică. E lumină pusă sub obroc. Nu deranjează 
pe nimeni. E sfânt cu sfinții și lumesc cu lumea. În biserică se roagă, în lume 
înjură. În biserică spune psalmi, în lume spune bancuri. La colectă e darnic, 
dar la Fisc, în facturi, dă declarații false! 

Obadismul este predica ce ocolește condamnarea păcatului de frica 
păcătoșilor. Este atitudinea pastorului ce se teme de comitet, de sponsori, 
de votul enoriașilor. A celui ce slujește lui Dumnezeu dar lingușește șefii 
telurici. Obadismul este poziția de neutralitate. Dar la Hristos a treia cale nu 
există! “Cine nu e cu Mine e împotriva Mea!” 

Obadiștii nu pot fi nici martori, nici martiri. Nici predicatori, nici profeți. 
Oricât de multă filantropie ar face, oricât de protectori ar fi față de sfinți, 
nu vor putea coborî niciodată “foc din cer”. Și nici nu vor aduce ploaie peste 
“pământul uscat”… 

Fugiți de obadism! Obadiștii rămân pe pământ. Doar Ilie are parte de Cer, de 
răpire…        www.cireșarii.ro 

Declinul dramatic al 
populației evreiești din 
Europa 

 
În 1939 se estima că erau 9.5 
milioane de evrei în Europa. Astăzi 
numărul lor a scăzut la 1.4 milioane 
– doar 0.2% din populaţia totală a 
Europei. Holocaustul e responsabil pentru cea mai mare scădere a populaţiei 
de evrei din Europa – care între 1939 şi 1945 s-a micşorat de la 9.5 mil la 3.8 
mil, anunţă Huffingtonpost.com 
În ultimele decenii, ceea ce a contribuit la declinul continuu a fost emigrarea în 
Israel şi în alte părţi ale lumii. Mulţi se îngrijorează că accentuarea recentă a 
anti-semitismului va cauza un exod de evrei din Europa, iar suspiciunile lor pot 
fi justificate. 

Cel mai dramatic declin al populaţiei evreieşti din Europa venea de obicei din 
ţările din Europa de Est şi din cele care în trecut erau parte din Uniunea 
Sovietică. Dar ultimii ani s-au înregistrat emigrări de scară largă din Franţa, 
Italia, Belgia şi Marea Britanie. Conform Agenţiei Evreieşti pentru Israel, în 
2014 88% din imigrarea în Israel a venit din Vestul Europei. 
Un asediu la un market kosher din Paris care a urmat atacului din ianuarie de 
la Charlie Hebdo  a lăsat mai mulţi oameni morţi şi mulţi evrei francezi în 
alertă înaltă. Agenţia Evreiească pentru Israel, care coordonează imigraţia în 
Israel, a prezis că aproximativ 15.000 evrei francezi vor emigra în 2015 şi mai 
mult de 50.000 vor face mişcarea în următorii ani. 

Institutul de Cercetare Pew estimează că în 2010 în Franţa erau aproximativ 
la fel de mulţi evrei ca în 1939 şi afirmă că populaţia va persista în ţară în 
ciuda obstacolelor. 

„Evreii europeni reprezintă cea mai veche minoritate europeană, iar noi avem 
experienţa supravieţuirii sub presiunea oricăror circumstanţe posibile. Noi nu 
vom renunţa la patria noastră, care este Europa. Nu vom înceta istoria evreilor 
europeni, aceasta este sigur”, a declarat  Moshe Kantor, preşedintele 
Congresului Evreiesc European pentru Associated Press. 

 
 
Citeşte mai mult pe www.stiricrestine.ro Declinul dramatic al populaţiei 
evreieşti din Europa  
 

 

http://www.huffingtonpost.com/2015/02/10/europe-declining-jewish-population_n_6646342.html?utm_hp_ref=religion
http://www.jewishagency.org/
http://www.stiricrestine.ro/2015/02/15/declinul-dramatic-al-populatiei-evreiesti-din-europa/
http://www.stiricrestine.ro/2015/02/15/declinul-dramatic-al-populatiei-evreiesti-din-europa/
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