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Editorial –  O datorie sfântă: distrugerea a tot ce e Amalec!Editorial –  O datorie sfântă: distrugerea a tot ce e Amalec!

În Biblie, Amalec este nepotul lui Esau. O corcitură israelito-păgână. Ieșit dintr-un 
om ce-a nesocotit dreptul de întâi născut, adică de a sluji Domnului. Mama lui - Timna, a 
fost de fapt țiitoarea tatălui său Elifaz, nici măcar soția acestuia (Geneza 36:12). Din Amalec 
a ieșit un neam mare, războinic și rău, care a locuit ținuturile pustii de la sud de Israel, spre 
Egipt. Erau locuitori de vale, nu de munți. M-a uimit că Amalec nu reprezintă o 
caracteristică anume. De fapt nu e un nume propriu, ci ceva comun.
La un moment dat, Amalec ajunsese ”cel dintâi dintre Neamuri” (Numeri 24:20). 
Interesant, tocmai atunci, Balaam îi proorocește: ”...clar, într-o zi, va fi nimicit”.

Amalec, ”verișorul” evreilor, este primul popor care-l atacă pe Israel după ieșirea 
acestuia din Egipt! (Exod 17:8) Îl atacă fără motiv. I-a stat de-a curmezișul, ”i-a astupat 
drumul” - declară însuși Dumnezeu despre situația împotrivirii de la Refidin. (1 Samuel 
15:3) Această răzvrătire a fost văzută ca o împotrivire față de scaunul de domnie al 
Domnului. Adică, Amalec a vrut să oprească binecuvântarea lui Dumnezeu din Geneza, a 
vrut să stopeze venirea lui Șilo! A Lui Hristos, a mântuirii lumii!
Drept urmare, după lupta de la Refidim, Moise a poruncit Israelului : ”Domnul va purta 
război cu Amalec, din neam în neam”. Mai târziu, când Moise se pregătea de întâlnirea cu 
Iehova, iar poporul de intrarea în Canaan, bătrânul conducător le poruncește: ”când vei 
avea odihnă..., în țara pe care Domnul ți-o dă moștenire..., să ștergi pomenirea lui Amalec 
de supt ceruri; să nu uiți lucrul acesta”!

Când Saul este uns împărat peste Israel, proorocul Samuel îi aduce aminte porunca 
lui Moise: ”du-te și bate-l pe Amalec, nimicește-l cu desăvârșire” (1 Samuel 15:3). Iar Saul, 
ce face? ”A nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă”! (1 Samuel 15:9) Consecință: 
e lepădat de Dumnezeu! Mai târziu, după moartea sa, un amalecit îi fură cununa și brățara 
împărătească și i le duce lui David, mințind că el a ucis pe Saul! (2 Samuel 1:10). David 
tocmai venise de la război cu Amalec. Evident îl ucide pe tânărul amalecit mincinos, care se 
aștepta la recompensă necuvenită. ”Nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului?”  l-a 
întrebat noul rege.

Unii spun că Amalec e firea veche, alții că e Satana. N-a murit. E încă în luptă cu noi. 
Dacă urmărim atent ce-am scris mai sus, vedem că atacă totdeauna fără să-i faci vreun rău, 
e mincinos, e împotrivitor scaunului de domnie al lui Hristos, stă de-a curmezișul pe 
drumul spre cer, blochează căile de înaintare. Cel mai mult îi place să atace neanunțat, ”pe 
dinapoi, pe cei ce se târăsc la coadă”. Când? Tocmai când suntem obosiți și sleiți de putere! 
(vezi Deuteronom 25:17-19) Atacul ăsta încă se vede limpede în biserici. Luăm aminte?
Nu vrem să ne jucăm cu Amalecul firii. Trebuie distrus în totalitate. Dacă nu, într-o zi, pățim 
ca Saul: Dumnezeu își va întoarce fața de la noi!
Scopul lui Amalec, fraților, e să ne fure într-o zi cununa pe care ne-a promis-o Isus.
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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.

Eu m-am pomenit în cântare de când eram copil, îmi plăceau foarte mult cântările de la 
Biserică, de la muzicanţii din satul meu, cântam, tot timpul cântam prin grădină... cântam, dar 
cum am spus mai dinainte, tatăl meu a murit când eu eram de 3 ani şi jumătate, iar mama s-a 
recăsătorit. Din prima căsătorie au fost 3 copii, eu sunt cel dintâi, cel mai mare, din a doua 
căsătorie la un loc 15 copii a avut mama. Şi, după ce am terminat şcoala din sat, mama m-a dat la 
un frate al ei care era la armată, avea grad, ca apoi la acea unitate să urmez mai departe şcoala. 
Dar nu se putea urma şcoala decât dacă intrai la muzică. Erau acolo „copii de trupă” numiţi şi aşa 
am fost eu încadrat copil de trupă la muzica militară din Ardeal de la centrul de instrucţie a 
infanteriei din Sfântu Gheorghe. Ei, acolo, aşa cum am vorbit mai dinainte, am luat muzica de la 
începutul începutului, de la zero, şi a fost chiar elementul meu. Am început să compun cântări, dar 
după ce m-am hotărât pentru Domnul Isus la vârsta de 16 ani. Am compus cum Dumnezeu îmi 
dădea să compun, şi au fost tipărite şi în cărţile de cântări ale Oastei Domnului. Şi sigur că asta era 
viaţa mea, dar când am fost arestat, am fost foarte şocat, căci mă gândeam, ce-o să fac ani 
îndelungi la pronunţarea sentinţei? Şi am stat cam o lună jumătate şi parcă nu-mi aduceam 
aminte nici cântările pe care le ştiam. Dar într-o dimineaţă eram într-o celulă mică la Securitatea 
din Cluj, m-am trezit cu o melodie în minte. Am repetat-o şi am reţinut-o şi m-am rugat 
Domnului: „Doamne, dă-mi un text pentru această melodie!” Am primit ideea, s-a legat de 
melodie, s-a prins repede. M-am rugat iar Domnului: „Doamne, mai dă-mi o strofă!” Am primit şi 
strofa a doua. Am zis: „Doamne, mai dă-mi o strofă şi-i gata cântarea!” Cântarea aceasta, care este 
numărul 1 din cântările de la închisoare, se numeşte „Bucuria păcii”. Şi aşa începe:
„Bucuria păcii, Tu-mi aduci, Isuse,
Chiar când bat în juru-mi groaznice furtuni...
Tu, lumina vieţii celei neapuse,
Mângâiere-n suflet pururea-mi aduni!”
Dar ultima strofă zice:
„La plinirea vremii va-nceta durerea
Căci hotar la toate, Doamne, Tu ai pus,
După suferinţă, vine mângâierea
După chinul morţii, viaţa făr-apus!”
Şi am repetat cântarea aceea. Pentru mine a fost o zi de mare sărbătoare, pentru că am văzut că nu 

mi-am pierdut memoria, ci dimpotrivă, Dumnezeu mi-a arătat că pot să lucrez 
şi fără hârtie şi fără creion! Şi aşa, în timpul celor 5 ani, am compus 
peste 360 de cântări, pe care le-am scris în ritm rapid, după ce am fost 
eliberat. Şi ăsta poartă numele „Cântările Harului” numărul 1, 
cântările din închisoare. Acum mai încoace, fiecare volum a primit un 
număr. Înainte de închisoare a fost altă numerotare şi toate volumele 
poartă numele „Cântările Harului”.

Acum am ajuns la numărul 15, e numai de luna trecută. 
Fiecare volum are cam 400 de cântări. Nu le-am făcut o numerotare 
precisă, mi-aţi pus întrebarea: „Ce număr am de cântări?” Nu ştiu 
precis, că m-am gândit că şi împăratul David a spus odată lui Ioab, 
căpetenia oştirii să facă numărătoarea poporului şi deci a ostaşilor. Şi 
Dumnezeu S-a mâhnit. David a fost pus în situaţia de a alege una din 
cele 3 mari pedepse pe care Dumnezeu voia să i le dea. Şi David nu a 
avut curajul să ceară... el a crezut că biruinţele lui s-au datorat oştenilor 
lui, biruinţele lui s-au datorat de fapt puterii lui Dumnezeu. De ce a mai 
vrut el să facă numărătoarea când Dumnezeu i-a spus că-i poartă de 
grijă şi-i dă biruinţă?! Şi eu m-am gândit: „din înţelepciunea mea, din 
talentul meu sau harul lui Dumnezeu?” Şi de aceea nu am curajul să 
spun că am atâtea şi atâtea cântări, dar ele circulă. Şi aşa cum ştiţi şi 
dvs, cum aţi aflat, circulă şi se bucură toţi de harul lui Dumnezeu, cine 
vrea să-l primească, să-ntindă mâna credinţei!..



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ ( VIII )

Copiii și emoțiile lor negative - cum le facem față?
Motto: Ține-mă strâns și lasă-mă liber!

Copiii au nevoi emoționale complexe, iar adulții care au în grijă copii se găsesc 
deseori în situația de a nu ști cum să reacționeze la manifestările emoțiilor celor mici. Fie 
că sunt copii pre-verbali, care nu pot vorbi despre sentimentele lor, fie că sunt copii mai 
mari, care de multe ori refuză să vorbească, poate fi dificil sa faci față unui copil care trece 
printr-o stare afectivă sau emoțională negativă. Cu toate astea, pentru că emoțiile, 
sentimentele sunt absolut normale, cum e mai bine să abordăm un copil care este invadat 
de emoții negative?

Ceea ce au făcut mare parte dintre părinții noștri, învățându-ne să ne reprimăm emoțiile 
negative, pare a fi o tehnică depășită, în primul rând pentru că minimizează nevoia 
copiilor de a fi ascultați, înțeleși, de a le fi validate sentimentele, în al doilea rând pentru 
că ne îndepărtează de copiii noștri. 
Noile filosofii de educație parentală plasează copilul pe aceeași treaptă cu adultul în relația 
de comunicare, din toate punctele de vedere. Sfatul care transcende aceste teorii este acela 
de a respecta copiii, de a le respecta opiniile, sentimentele, de a-i încuraja să vorbească și 
de a ne apropia de ei fără a-i desconsidera, fără prejudecăți. Părinții noului val nu 
corectează, ci îndrumă, ei nu dau directive, ci sfaturi. Copiii sunt încurajați să 
experimenteze, să aleagă, să își asume libertatea, să aibă opțiuni proprii. Părinții nu 
etichetează, nu dau lecții, nu țin predici. Dacă ceva îi deranjează, ei vorbesc pur și simplu 
despre emoțiile lor, despre ce simt, ce nevoi au, ce nevoi le sunt încălcate și ce soluții 
propun. Relația dintre părinți și copii devine una de negociere, de echilibru, de sinceritate, 
o relație onestă, caldă, în care copilul se simte apreciat și iubit, încurajat, puternic și 
responsabil. În plus, o temă aparte în cadrul acestor teorii este reprezentată de exprimarea 
(în contradicție cu ceea ce s-a practicat în ultimele decenii - reprimarea) sentimentelor.

Libertatea, respectul sunt noile paradigme ale parentingului. Iar în ceea ce privește 
sentimentele și exprimarea sentimentelor, acești psihologi, antropologi, specialiști în 
comunicare ne avertizează: prea mult timp am fost învățați să ne reprimăm emoțiile (mai 
ales pe cele negative), este momentul să îi învățăm pe copii să își recunoască sentimentele, 
să vorbească despre ele, să le exteriorizeze. Este așadar timpul să le respectăm copiilor 
sentimentele (și, că tot veni vorba, să le respectăm în aceeași măsură și pe ale noastre) și 
să le oferim libertatea de a le exprima.
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Devotional - Povestea vulturilor aurii / Danion Vasile  

1. Fratele Pădurean Trandafir Adrian și familia sa;
2. Sora Pălăcean Paladia și fratele Alexandra, și familiile lor;
3. Fratele Păun Ilie și familia sa;
4. Fratele Păun Beniamin și familia sa;
5. Sora Pârvulescu Elena și familia sa;
6. Fratele Petcu Constantin și familia sa;
7. Sora Petrescu Ana și familia sa.

Să ne rugăm în această săptămână  pentru:

Duminicã dimineaţa 

Duminicã dupãmasa: 

Text:  Text:  2 Timotei 3:1-10 - CINA

Text:  Luca 11: 5-13

TEXT BIBLIC

Se spune că, departe, există un loc foarte frumos, în care trăiesc vulturii aurii. Nu toate 
penele lor au această culoare nobilă, ci numai o aripă; la masculi cea dreaptă, iar la femele 
pe stânga. An de an, pe măsură ce puii cresc, părinţii pleacă în ultima lor călătorie: zboară 
zile îndelungate până ajung la Muntele Liniştii. Acolo unde au murit şi părinţii lor. Şi se mai 
spune că într-un an, oprindu-se să se odihnească peste noapte, ultima călătorie a fost cât se 
poate de tristă: vulturii au fost prinşi, printr-o meşteşugită cursă, de către nişte oameni care 
credeau că se vor îmbogăţi vânzând penele care străluceau ca soarele. Au tăiat păsărilor 
prea frumoasele aripi şi le-au agăţat la brâu, ca pe nişte scalpuri. “Ei, acum să se târască pe 
jos, ca nişte şerpi, până mor. De ce au vrut să moară în Muntele Liniştii?” - a întrebat unul 
dintre ei, care nu se gândea niciodată la moarte. De durere şi de amărăciune, vulturii mai 
slabi au murit imediat. Insă cei tari se încăpăţânau să zboare cu o singură aripă. Fâlfâiau din 
ea, cu răbdare, având o voinţă nepământeană; dar tot nu puteau zbura. Se gândeau cu 
tristeţe: “Ce vor zice puii noştri, care vor veni la anul să moară lângă trupurile noastre, când 
vor vedea că nu am ajuns la Muntele Liniştii?”. Sprijinindu-se unul de altul, şi gândindu-se 
la urmaşii rămaşi acasă, doi vulturi au simţit cum suferinţa începe să li se aline. Şi stând aşa, 
aşteptând parcă să le crească aripi, ei au simţit că durerea
se preschimba în putere. Da, da, chiar aşa: stând lipiţi unul lângă altul, durerea li se 
preschimba în putere. Au încercat să zboare aşa; la început fâlfâiau din aripi încet, plini de 
sfială. Pe măsură ce se ridicau, de jos se vedea un singur trup, cu două aripi. Se vedea o 
singură cruce. Luându-se după ei, s-au ridicat şi alte cruci; s-au ridicat spre Muntele 
Liniştii...

Când cerul tace, nu uita, atunci este-n joc credința ta!

Nu există biruință fără suferință !

Niciodată să nu te uiți de sus la cineva decât dacă îl ajuți să se ridice.

Nevegherea asupra prezentului poate deveni un trecut rușinos și un viitor neglijat.

Chiar și cel mai rău om are ceva bun în el care trădeaza faptul că este creația Lui 
Dumnezeu!

MAXIME


