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Evanghelizare în orașul Reșița – tinerii studenți din Germania

În fiecare an, în vacanța de 
Paște catolic, European Theological 
Seminary (Seminarul Teologic 
E u r o p e a n )  d i n  G e r m a n i a ,  
organizează o călătorie misionară 
într-o țară din Europa. Grupul de 
misiune e format din unsprezece 
studenți: Alex Madincea împreună 
cu soția lui, Lăcrimioara, conduși 
de un cuplu de americani, profesori 
de muzică. Anul acesta au planificat 

să meargă în Bulgaria, dar planurile au căzut pe ultima sută de metri și se pare că anul acesta 
vor ajunge în România. 

Echipa de misiune va ajunge pe data de 5 aprilie și vor pleca marți, pe 11 aprilie. 

Pe lângă serviciul divin de duminică seara, în care vom sărbători “Intrarea 
Domnului în Ierusalim” și pe care o vom sărbători împreună, tinerii studenți vor avea mai 
multe activități, printre care amintim:

- vizite la familii nevoiașe;

-  vizitarea spitalului, cât și a unui orfelinat;

- slujire într-un orfelinat;

- evanghelizarea unui sat apropiat;

- participarea la seara de tineret, program în colaborare  cu echipa “Tânăr 
pentru Cer”;

- lucrări practice în parcul bisericii, parcare, camere nezugrăvite, gard, alei, 
curățenie etc.;

- împărțirea în oraș de fluturași, cu invitație pentru tinerii 
necreștinii din Reșița.

Membrii ETS pot oferi în paralel diferite sesiuni despre: percuții 
și tobe, armonizarea închinării, chitară bas/acustică/electrică, 
scenete, creativitate, relații între băieți și fete, lucrarea de tineret, 
familiile tinere etc..

În afară de cazarea ce o primesc, acești tineri își vor plăti 
singuri toate cheltuielile de misiune din banii personali.

“M-am gândit la Reșita  și,  în special,  la Izvorul Vieții 
atât pentru faptul că sunteți la o distanță realistă pentru a veni cu 
mașini, cât și pentru faptul că ați început o lucrare  nouă în oraș  și 
mă gândesc că e oportun să aveți o echipă de tineri care să vă aducă 
încurajare și entuziasm, slujind comunitatea de creștini și 
necreștini pentru o săptămână alături de voi.” – ne spune fratele 
nostru, Alex Madincea.

Dumnezeu să ne dăruiască o săptămână binecuvântată 
alături de frații noștri din Germania!
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

 „Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi 
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el 
să creşteţi spre mântuire." (1 Petru 2:2) 
Pentru majoritatea dintre noi, obişnuiţi să 
avem mereu ce să punem pe masă sau chiar mai 
mult decât minimul necesar, este greu să 
acceptăm că undeva există copii şi adulţi care 
mor pentru că nu au găsit nimic de mâncare. 
Mor de foame. Foametea care omoară este o 
lungă şi penibilă privare de minimul 
nutriţional necesar corpului. Corpul se 
deshidratează şi organele vitale slăbesc, 

murind unul după celălalt. 
Foametea există în jurul nostru şi adesea este asociată secetei sau războiului. Dar, chiar şi în 
lipsa secetei sau a unor alte crize grave, mai multe milioane de persoane în lume suferă de 
foamete cronică  şi, chiar dacă moartea este evitată uneori, sechelele pe termen lung sunt 
inevitabile: întârziere în creştere, neputinţa corpului de a lupta în faţa unor boli…  
Aceleaşi urmări se regăsesc şi într-un suflet slab hrănit spiritual. Creşterea spirituală 
seamănă cu cea fizică. Fiecare zi aduce cu ea schimbare în persoana care creşte în 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Această creştere nu e posibilă decât atunci când sufletul nostru 
e hrănit corespunzător şi i se dau proteinele şi vitaminele spirituale necesare. Preţul plătit 
pentru creştere spirituală este o disciplină personală, bazată pe lectură, meditare şi 
aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu. E singura cale spre o maturitate spirituală, altfel apare 
o malnutriţie ce provoacă întârzierea creşterii.
Creşterea ta spirituală va fi întârziată atât timp cât vei evita să decizi să nu mai rătăceşti prin 
pustiu, atât timp cât vei rămâne surd la chemarea divină şi vei evita călăuzirea Duhului 
Sfânt. 
Meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu este capitală pentru transformarea spirituală. Şi 
trebuie să avem grijă cu ce ne hrănim sufletul, ce privim, ce ascultăm, ce relaţii avem etc.  

Nu te folosi de trecut ca şi o scuză pentru modul actual de viaţă, care face din tine un 
subnutrit spiritual… Campionii se concentrează pe succesul ce va veni, nu pe cel din trecut. 
Şi, dacă vrei să câştigi statu quo (situaţie existentă sau care a existat la un moment dat, în 
raport cu care se apreciază efectele unui tratat, ale unei convenţii...), învaţă să plăteşti 
preţul ca un şef de orchestră care trebuie să întoarcă spatele publicului.



Rubrica femeii... / Briscan Irina / PERICOLELE COPILULUI CONTEMPORAN (IV) 

EDUCAŢIA 

 „Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.” 
– Nelson Mandela  

Citind această frază şi meditând la ea, putem să ne punem de acord cu mesajul pe 
care îl transmite. Schimbarea pe care o face asupra lumii poate fi una pozitivă, dar nu este 
exclus să fie şi una negativă. 

Despre  educaţia  copilului au fost răspândite mai multe teorii de-a lungul anilor. 
Începem cu cea mai importantă  teorie, care stă scrisă pe paginile Scripturii: creşterea şi 
educarea copiilor în cunoaşterea şi frica de Domnul. 

Efeseni 6:4:  „voi părinţilor...creşteţi-i  în mustrare şi  învăţătura Domnului.” 
Proverbe 22:6: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se 
va abate de la ea.”
2 Timotei 14:17 : „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai  învăţat şi de care eşti deplin 
încredinţat..din pruncie cunoşti  Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea înţelepciunea, care 
duce la mântuirea prin credinţa în Hristos Isus.”
Deuteronom 6:7: „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să le vorbeşti de ele când vei fi 
acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”

De aici, vedem importanţa pe care Dumnezeu o acordă educaţiei, de ce şi cum să fie 
educaţi copiii. Această  „teorie” s-a  regăsit în viaţa oamenilor din trecut şi cu siguranţă  se 
regăseşte şi astăzi. Întrebarea  este:  În ce măsură mai este ea împlinită?

Eminentul profesor James Tucker explica etimologia termenului de „educaţie” 
astfel:  „e” (sau ex) şi „duco, ducere” înseamnă „a scoate din”. Anticii ştiau următorul  lucru: 
educaţia nu se referă la umplerea minţii copilului cu reguli şi informaţii. Ei susţineau că 
prin educaţie trebui să „scoţi” din copil dezordinea şi răutatea cu care se naşte şi capacităţile 
şi talentele sale ascunse.

 O mare importanţă  o are persoana care educă. Prima responsabilitate revine 
familiei, părinţilor. Atunci când părinţii sunt creştini este o mare binecuvântare pentru 
copii. Însă în cazul copiilor cu părinţi necredincioşi, rezultatul este mai slab. Următoarea 
poziţie în educarea copiilor este ocupată de persoanele abilitate în acest sens: educatori, 
profesori. Şi acest lucru se realizează în cadrul şcolii. Problema care se ridică acum este 
următoarea:  ce valori mai sunt transmise prin educaţia copilului contemporan? Cum 
poate distruge educaţia generaţiile actuale de copii?  

 
(continuare în numărul următor)
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Să ne rugăm în această 
săptămână pentru:

1. Familia Drăghici Daniel şi Simona;
2. Familia Fîc Petru şi Rodica;
3. Fratele Fara Dan Pavel şi familia sa;
4. Sora Dugălia Eugenia şi familia sa;
5. Sora Dumitru Silvia şi familia sa;
6. Sora Duţu Cornelia şi familia sa;
7. Sora Faur Cristina  şi familia sa.

Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 
Cartea 

  E
CLESIASTUL

1.[Eclesiast 1:1,12] Unde a locuit 
Eclesiastul? 
a) în Hebron; 
b) în Ierusalim; 
c) în Samaria.
2.[Eclesiast 3:2-9] În capitolul 3, 
Eclesiastul nu a spus că există un 
timp: 
a) pentru naştere şi moarte; 
b) pentru minţit şi spus adevărul;
c) pentru ucidere şi vindecare.
3.[Eclesiast 4:6] Mai bine o mână 
plină de odihnă decât ambii 
pumni plini de: 
a) bani; 
b) trudă; 
c) mulţumire.
4.[Eclesiast 4:9-12] Doi sunt: 
a) mai buni decât unul singur; 
b) mai răi decât unul singur; 
c) egali cu unul singur.
5.[Eclesiast 5:2] Dumnezeu este în 
cer, iar tu eşti pe pământ; de 
aceea, cuvintele tale să fie: 
a) puţine; 
b) bine alese; 
c) rostite clar.
6.[Eclesiast 5:10] Cine iubeşte 
argintul nu se va sătura niciodată 
de: 
a) argint;
b) putere; 
c) cunoştinţă.

7.[Eclesiast 7:1] Mai mult face un nume 
bun decât:
a) o mare avere; 
b) uleiul parfumat; 
c) împlinirea tuturor poftelor.
8.[Eclesiast 7:7] Oprimarea lui de către 
alţii îl face pe un înţelept: 
a) mai înţelept;
 b) puternic; 
c) nebun.
9.[Eclesiast 9:4] Un câine viu este mai 
bun decât: 
a) un câine mort;
b) un leu mort; 
c) un şacal viu.
10.[Eclesiast 9:16] Înţelepciunea 
săracului este:
a) rară;
b) preţuită; 
c) dispreţuită.
11.[Eclesiast 11:1] Aruncă-ţi pâinea pe 
ape, pentru că:
a) nu poţi trăi numai cu pâine;
b) te vei bucura să fii generos;
c) o vei găsi după multe zile.
12.[Eclesiast 12:1-7] Ce caracteristică a 
bătrâneţii nu este menţionată de 
Eclesiast? 
a) întunecarea ochilor; 
b) slăbirea memoriei;
c) tremurul mâinilor.

Răspunsuri Proverbe : 1.c; 2.a; 3.b; 4.c; 5.c; 6.b; 7.a; 8.b; 9.a; 10.b; 11.b.
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