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Turneu Evanghelistic cu Misiunea Speranţa – “Siguranţa Vieţii Eterne”

Editorial –  Gura care muşcă şi mâna care taie!Editorial –  Gura care muşcă şi mâna care taie!

De câte ori mâna ta ţi-a dat o palmă din senin? Sau... de câte ori mergi pe stradă şi vezi 
că propriul tău picior îţi pune piedică? Te-ai ciupit des de obraz cu toată puterea, până te-ai 
învineţit? Câte degete ţi-ai băgat în ochi până acum, doar aşa, pentru că mâna ta a avut chef? 
Câte muşcături ai pe tot corpul, numai pentru că gura şi dinţii tăi au început să-şi facă de cap? 
Sau… de câte ori ai făcut gaură în perete pentru că ai dat cu capul prea des? Dacă al tău corp 
funcţionează normal şi ai o minte sănătoasă, răspunsul la întrebările de mai sus de cele mai 
multe ori este “niciodată” sau “niciuna”.

Probabil ţi se pare amuzant ce am scris mai sus. Îţi imaginezi deja cum un picior se 
desprinde de corp şi începe să o ia la fugă doar pentru că nu-i mai place de tine? Amuzant, nu-i 
aşa? Sau cum o mână începe să o smulgă pe cealaltă pentru că îi face concurenţă… Se 
întâmplă. Asta facem noi. Probabil te gândeşti că-mi bat joc de tine pentru că spun asta. Sau te 
gândeşti că eu nu sunt cea sănătoasă pentru că scriu aşa ceva. Dar ia stai puţin!  Printre cele 
mai principale îndatoriri ale noastre ca şi creştini ar fi să fim UNA. Suntem mădulare unii 
altora, pentru că aceasta este şi a fost dorinţa lui Dumnezeu pentru noi. Imaginează-ţi că noi, 
creştinii, suntem un corp. Toţi! Unul este un deget de la mână, altul un deget de la picior, 
celălalt este gura, altul capul… gâtul şi tot aşa. În mod normal şi logic, corpul ar trebui să se 
armonizeze şi să lucreze într-un mod organizat şi dictat de creier. Când nu se întâmplă aşa, 
înseamnă că ori corpul are probleme, ori creierul. Atunci te întreb eu pe tine: dacă eu sunt o 
mână, iar tu eşti cealaltă, de ce cauţi să mă smulgi? Dacă tu eşti piciorul, iar celălalt este 
degetul de la picior, de ce cauţi să îl tai? Guro, încetează să-ţi mai muşti limba numai pentru că 
nu o suporţi alături de tine! Dacă ţi se pare normal ca un corp să funcţioneze aşa cum trebuie, 
atunci de ce ţi se pare normal să tai şi să înlături pe fratele tău? Oare el nu face parte din acelaşi 
corp? Oare nu este şi el un membru? Mulţi dintre noi, creştinii, din păcate am uitat ce 
înseamnă expresia “membru în biserică”. Ţin să-ţi amintesc că înainte de toate, nu este o 
denumire, ci un MEMBRU. Conform DEX-ului, membru este sinonim cu mădular şi este 
explicat ca o parte care are un rol important în îndeplinirea unor funcţii de relaţie. Lasă-mă 
atunci să te întreb: dacă ţie nu ţi se pare normal să-ţi muşti din senin mâna, de ce îţi pare un 
lucru normal să-ţi muşti din senin fratele, membrul?

Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite 
de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă 
unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este 
preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. “Voi sunteţi trupul lui 
Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui” (1 corinteni 12: 24b-27). Nu caut să judec, pentru 
că de multe ori şi eu am rănit alt mădular, alt membru. Nu de puţine ori şi eu am fost 
invidioasă pe mâna cealaltă pentru că mi-a părut mie că e mai lungă sau mai fină. Dar a sosit 
timpul să ne gândim serios la ce înseamnă a fi un mădular. A sosit momentul să nu mai dai cu 
piciorul în celălalt picior şi să nu mai muşti din propriul trup. Şi ştii de ce? Pentru că încetul cu 
încetul… s-ar putea ca acea mână care face probleme să fie amputată de către Medicul 
Suprem… ca să nu ajungă să distrugă întreg trupul.

Cu ajutorul Domnului, 
Misiunea Speranţa va da startul 
unui nou turneu de evanghelizare 
sub genericul “Siguranţa Vieţii 
Eterne”. Turneul misionar va 
începe în data de 3 iunie şi se va 
incheia în 20 iulie 2012.

Î n t r - u n  c o n t e x t  a l  
incertitudinilor de tot felul, într-o 
vreme marcată de probleme şi 
s i tuaţi i  di f ic i le ,  Misiunea 
Speranţa vine în întâmpinarea 
nevoilor sufleteşti ale românilor, 
aducând un mesaj de speranţă, 
de pace şi siguranţă.

S u n t e ţ i  i n v i t a ţ i  s ă  
susţineţi în rugăciune acest 
demers evanghelistic, care se 
doreşte a fi încă un pas spre 
ext inderea  Împărăţ ie i  lu i  
Dumnezeu!  Dumnezeu  să  
deschidă inimile românilor! 
Dumnezeu să binecuvânteze 
România!

Motive de rugăciune:
· Pentru organizare şi organizatori (Misiunea 
Speranţa & bisericile locale);
· Pentru fiecare localitate inclusă în turneu;
· Pentru autorităţi şi pentru edilii locali;
· Pentru toţi cei care vor fi implicaţi în diferite domenii 
de slujire;
· Pentru cercetarea sfântă şi mântuirea fiecărui suflet 
care va participa;
· Pentru vreme bună şi frumoasă;
· Pentru protecţie împotriva oricăror incidente sau 
evenimente nedorite;
· Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor prilejuite de 
acest turneu.
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA !
Turneul va fi transmis live pe www.speranta.ro
În Reșița, Grupul Speranța va sluji în ziua de joi, 12 iulie, pe 
stadionul “Valea Domanului”.
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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.
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Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

Pentru depăşirea acestor atitudini, e necesară aplicarea unui sistem preventiv ce constă în educarea 
prin bunătate. Copilul este ajutat cu blândeţe să observe aceeaşi lege (regulă) folosind mijloacele 
cele mai eficiente şi adaptate acestui scop. 
1. În primul rând e necesar ca părinţii să fie preocupaţi de inocularea în sufletul copilului a iubirii 
faţă de Dumnezeu prin: practicarea virtuţilor, oroarea faţă de viciu, învăţarea catehismului şi a 
unor principii morale potrivite vârstei; 
2. În al doilea rând să folosească atenţionări oportune şi binevoitoare, să-şi încurajeze copiii cu 
afecţiune şi atunci când uită de îndatoririle proprii să le amintească cu amabilitate, să-i atenţioneze 
asupra hotărârilor sănătoase. 
Educaţia nu e programată să se desfăşoare în anumite zile, ore sau locuri, ci e urmărită continuu în 
desfăşurarea vieţii zilnice, într-un climat familial plin de încredere, într-un stil de iubire. 
Practic, sistemul preventiv se sprijină în întregime pe cuvântul Sf. Paul adresat corintenilor „cine 
este răbdător şi binevoitor... iartă totul, are încredere în toţi, rabdă totul, nu-şi pierde niciodată 
răbdarea" (1 Cor13,4-7). 
Elementele esenţiale ce stau la baza acestei metode educaţionale sunt: 
I. Iubirea 
II. Raţiunea 
III. Educaţia religioasă 
I Iubirea reprezintă fundamentul educaţiei, iar raţiunea şi educaţia religioasă reprezintă materialul 
din care acesta se construieşte. 
Educaţia o putem face iubiind şi iubirea aparţine inimii. Fără iubire nu vom ajunge la sufletele 
copiilor, care resping duritatea şi severitatea, care deşi nu se recomandă a fi folosite, din nefericire 
încă se mai practică. 
Este necesar „să ne facem iubiţi, să introducem treptat simţul datoriei, al sfintei frici faţă de 
Dumnezeu" pentru ca inima lor să se deschidă cu uşurinţă şi să primească cu bucurie să fie 
modelate asemenea lutului ce devine vas ales în mâna olarului. 
Există părinţi ce se plâng că, deşi se jertfesc zilnic pentru fericirea copiilor lor, aceştia totuşi nu 
ascultă şi se întreabă de ce? Pentru că, deşi copiii văd şi ştiu acest lucru, ei doresc mai mult decât 
atât, vor să ştie că sunt iubiţi. Cum le putem arăta acest lucru? 
În tot ceea ce facem să nu uităm că nimeni nu e obligat să ne iubească, ci noi trebuie să ne 
comportăm astfel încât să atragem simpatia copiilor noştri. „Cel care se ştie iubit, iubeşte şi cel care 
este iubit, obţine totul, mai ales de la copii şi tineri". Iubirea nu poate fi impusă cu forţa. Asemenea 
lui Isus Cristos suntem datori să ne facem mici cu cei mici. Să nu ne limităm doar la a asigura 
confortul material. Oricât de multe lucruri le-am oferi, nu vom reuşi niciodată să contrabalansăm 
lipsa afecţiunii, a iubirii dăruite necondiţionat, a timpului oferit cu generozitate pentru a-i asculta, 
a-i sfătui şi a-i ajuta ori de câte ori e nevoie, ţinând cont de unicitatea fiecărui copil şi de vârsta 
acestuia. 
Toată iubirea pe care părinţii doresc să o primească de la copiii lor, trebuie s-o dăruiască mai întâi 
ei, ţinând cont şi de dorinţele lor: 
- de a fi împreună cu ei; 
- de a le lăsa libertatea de a se manifesta prin râsete, voie bună, alergări, jocuri, gălăgie, pentru ca 
aceştia să se poată bucura din plin de copilărie. 
„Soţii nu trebuie doar să-şi iubească copiii, dar mai întâi trebuie să se iubească între ei". Iubirea 
reciprocă are o influenţă uriaşă în formarea caracterului copiilor. Această iubire trebuie îmbogăţită 
permanent pentru ca familia să devină o „şcoală a iubirii". Respectul şi înţelegerea dintre soţi va 
ajuta la depăşirea dificultăţilor cauzate de diversitatea de vederi în problema educaţiei copilului, 
acestea fiind motivele cele mai frecvente ale discuţiilor dintre soţi, certurilor neplăcute, rupturilor 
de familie. Soluţia comună trebuie căutată cu răbdare, punând accentul pe ceea ce este esenţial, 
altfel copiii vor fi dezorientaţi, neştiind de cine trebuie să asculte, când părinţii au păreri diferite. 
De asemenea, familia nu trebuie să trăiască în izolare, în mod egoist, ci trebuie să fie deschisă spre 
alţii. Acest lucru contribuie la o angajare în viaţa Bisericii şi a societăţii.        
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Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Familia Mașnița Iosef;
2. Familia Mălăgeag Ioan;
3. Sora Mereu Irina și familia sa;
4. Familia Miclea Steluța;
5. Sora Mihalache Rodica și familia sa;
6. Sora Minea Mihaela și familia sa;
7. Familia Moacă Iacob.

1.[Amos 1:1] Cine era rege în Israel 
când a profeţit Amos? 
a) Ieroboam; 
b) Omri; 
c) Iehu.
2.[Amos 1:1; Osea 1:1] Amos a trăit: 
a) cam în acelaşi timp ca Osea;
b) cu mult înaintea lui Osea;
c) cu mult după Osea.
3.[Amos 3:12] Aşa după cum 
păstorul smulge din gura leului 
două picioare şi o bucată de ureche, 
aşa vor fi scăpaţi israeliţii din: 
a) Ierusalim; 
b) Boţra;
c) Samaria.
4.[Amos 4:1] Cum le-a numit Amos 
pe femeile bogate din Samaria care 
îi asupreau pe cei săraci? 
a) oi din Edom; 
b) vaci din Basan;
c) scroafe din Siria.
5.[Amos 4:4; 5:5] Ce a spus Amos că 
s-a întâmplat la Betel şi Ghilgal? 
a) cei din Samaria aduceau jertfe lui 
Dumnezeu;
b) cei din Israel se închinau idolilor; 
c) cei din Israel şi-au făcut palate de fildeş.
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Să cercetăm Scripturile - AMOS
EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ (II)

6.[Amos 5:18-19] Ca un om care 
fuge dinaintea unui leu şi care 
întâlneşte un urs sunt cei care: 
a) doresc ziua Domnului; 
b) îşi pun încrederea în Baali; 
c) îşi îneacă necazul în vin.
7.[Amos 7:12] Unde i-a spus 
preotul Amaţia să se ducă Amos 
ca să profeţească? 
a) la Ninive; 
b) în Iuda;
c) în Edom.8. [Amos 7:13] În ce oraş 
i s-a spus lui Amos să nu mai 
profeţească niciodată, pentru că era 
reşedinţa regelui Israelului? 
a) Betel;
b) Samaria; 
c) Ghilgal.
9.[Amos 7:14] Ce profet avea 
ocupaţia de păstor şi culegător 
de smochine? 
a) Ţefania;
b) Amos; 
c) Naum.

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

Duminicã dimineaţa: Text:   Proverbe 23:29-35 - Moralitate

Duminicã dupãmasa: Text:  Ioan 3: 1-13 


