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Ce fel de amprentã laºi în viaþa 
celor din jurul tãu? Ce fel de om alegi sã 
fii în fiecare zi?

Parcã atât de grãbiþi în a ne 
împlini visele noastre, uitãm sã fim 
acei oameni care sã impactãm lumea 
din jurul nostru cu dragostea lui 
Dumnezeu.

          Cristian Manta

Zilele acestea eram la un mall ºi 
am vãzut multe chipuri de oameni: unii 
apãsaþi, alþii râzând, alþii în cãutarea 
unui loc de relaxare; ºi mi-am dat 
seama cã fiecare persoanã din acel loc 

cautã în fiecare zi împlinire, dragoste, acceptare. Mi-am dat seama cã, dincolo de chipurile 
care încearcau sã transmitã o stare, adevãratã sau falsã, se ascunde o inimã care este în 
cãutarea adevãratei fericiri. O fericire de la care diavolul vrea sã-i þinã cât mai departe, 
adevãrata fericire: Dumnezeu.

Când noi eram cãzuþi în mocirla pãcatului, când noi eram murdari, Isus s-a coborât 
pânã acolo jos, în aceea murdãrie pentru a ne scoate, acum, fiind acei oameni curaþi, cu 
nume de copii de Dumnezeu.

Dumnezeu vrea acum sã-þi spunã: transmite dragostea Mea oamenilor din jurul 
tãu!

Ce impact transmiþi colegilor de la ºcoalã? Ce impact transmiþi colegilor de muncã?
Ce impact transmiþi celor cu care comunici în fiecare zi? Strãluceºte faþa ta de gloria 
Domnului?

Nu uita, poate vezi cã cei din jur sunt împliniþi, însã adevãrul se afla dincolo de 
chipurile lor…se aflã în adâncul inimii, locul unde ei nu permit celorlalþi sã ajungã!

Învaþã sã priveºti lumea prin ochii lui Hristos, învaþã sã te raportezi la oameni aºa 
cum El se raporteazã la tine în fiecare zi. Trãieºte viaþa ta în aºa fel încât cei din jur sã fie 
îmbogãþiþi prin tine.

Amprenta pe care o laºi în viaþa celor din jurul tãu conteazã! Nu ai vrea sã laºi o 
amprentã care sã aibã valoare?
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
sau sã le depuneþi într-un 
plic în cutia poºtalã de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

Nigeria: Bisericile sunt zguduite de noi atacuri

Cel puþin 21 de oameni au fost uciºi în atacurile cu bombã sinucigaºã asupra a 
trei biserici din nordul Nigeriei.

Primele explozii au avut loc la câteva minute una 
de cealaltã, în oraºul Zaria, duminicã. A treia bombã a fost 
detonatã la o bisericã din Kaduna la scurt timp dupã aceea.

Rapoartele indicã un numãr de aproximativ 100 
oameni rãniþi. Potrivit Press Assocation, gruparea 
militantã islamicã Boko Haram ºi-a asumat 
responsabilitatea pentru atacuri.

Reuters raporteazã faptul cã recentele atacuri 
asupra bisericilor au declanºat atacuri de retorsiune din 
partea tinerilor creºtini, care i-au scos pe musulmani din 
maºinile lor ºi i-au omorât.

În ultimele sãptãmâni militanþii Boko Haram au 
ucis o mulþime de creºtini în atacurile asupra bisericilor. În primul weekend al lunii 
iunie, cel puþin zece oameni au fost uciºi, iar mai mult de treizeci de persoane au fost 
rãnite în atacul sinucigaº asupra unei biserici din Bauchi.

În  urmãtorul weekend, cel puþin ºapte oameni au fost uciºi în atacurile asupra 
bisericilor din regiunile Jos ºi Biu. Atacurile au fost desfãºurate, în mare parte, în nordul 
musulman din Nigeria, unde Boko Haram doreºte sã punã în aplicare legea Sharia.

În aceastã lunã, gruparea a declarat cã creºtinii au fost “inamicii”sãi ºi cã va 
continua sã atace biserici “pânã vom atinge scopul de a stabili un stat islamic în locul 

unui stat secular”.

     ªTIRI 

1. Fratele Moise Ioan ºi familia sa;
2. Fratele Moldovan Vasile ºi familia sa;
3. Fratele Molder Adalbert ºi familia sa;
4. Sora Moraru Eugenia ºi familia sa;
5. Sora Moraru Ileana ºi familia sa;
6. Sora Moraru Luminiþa Biatris ºi familia sa;
7. Familia Moruz Laurenþiu.

Sã ne rugãm 
în aceastã 
sãptãmânã 

pentru:



Obadia

1. [Obadia 1,8,10,18] Þara a cãrei 
distrugere a profeþit-o Obadia, i-a 
fost datã iniþial lui: 
a) lacov;
b) Esau;
c) Efraim.

2. [Obadia 1,3] Ce naþiune este descrisã 
astfel: „Tu care locuieºti în 
crãpãturile stâncilor ºi domneºti în 
înãlþime"? 
a) Filistia;
b) Egipt;
c) Edom.

3. [Obadia 9] Ce oraº din Edom este 
amintit de Obadia în legãturã cu niºte 
viteji? 
a) Teman;
b) Boþra;
c) Petra.

Iona

1. [Iona 1:3] Iona a încercat sã scape de 
prezenþa Domnului fugind în ce oraº? 
a) Tars;
b) Iope; 
c) Sidon.

2. [Iona 1:12] Ce a spus Iona 
marinarilor ca sã facã pentru a potoli 
furtuna? 
a) sã-ºi arunce încãrcãtura;
b) sã-l arunce peste bord; 
c) sã se roage lui Dumnezeu.

Rãspunsuri Amos :
1.a ; 2.a; 3.c; 4.b; 5.b; 6.a;7.b; 8.a; 9.b.

Rubrica femeii... / Bilan Daciana

II. Raþiunea 

În educaþia copiilor, pãrinþii trebuie sã fie conduºi de raþiune, strãduindu-se: 
- sã convingã copilul cu bunãtate ºi rãbdare prin: dialog deschis, corijare iubitoare; 
- sã cearã cu discreþie copilului doar ceea ce în realitate este capabil sã dea, manifestând în 
acelaºi timp o mare încredere în el, „ajutându-l sã atingã þinte din ce în ce mai înalte". 

1. Dialogul deschis 
Familia de azi are tot mai puþin timp de a sta împreunã, de a dialoga. Chiar ºi 

atunci când sunt împreunã „fac tãcere pentru a nu-l deranja pe cel aflat în extaz în faþa 
noului altar - televizorul". Astfel, copiii simt cã sunt neglijaþi ºi se întreabã pe bunã 
dreptate: „Cum pot spune pãrinþii cã vor tot ce-i mai bun pentru mine, când nici mãcar nu 
mã cunosc?" sau „Spun cã mã iubesc, dar eu nu remarc acest lucru!" 

În goana dupã a „a avea" pãrinþii dedicã tot mai mult timp pentru realizãri 
materiale, uneori împinºi de dorinþa de a fi mai presus ca ceilalþi, uitând cã „a fi" OM ºi „a 
forma" OAMENII de mâine e o datorie mai presus de toate. Pãrinþii trebuie: 
- sã acorde suficient timp copiilor pentru ca aceºtia sã-ºi exprime liber pãrerile lor;
- sã-i asculte; 
- sã-i lase sã vorbeascã mult. 

Câºtigându-le încrederea, sã-i ajute sã-ºi abandoneze inima, încredinþându-le 
frãmântãrile lor, cerând explicaþii ºi sfaturi de la ei. Odatã câºtigatã aceastã încredere ea 
trebuie menþinutã prin: 
- mãrirea sentimentului de valoare personalã a copilului, evitând folosirea cuvintelor: rãu, 
leneº, urât, prost, obraznic, etc. sau a expresiilor: „Nu eºti bun de nimic!". „Mi-e ruºine cu 
tine!", care-l determinã pe copil sã nutreascã sentimentul de ruºine ºi nemulþumire de 
sine; 
- acordându-i atenþie, copilul simte cã este important, însã tratat cu asprime simte cã are o 
valoare mai micã; 
- pãrinþii sunt datori sã le respecte intimitatea; 
- pãrinþii sunt datori sã nu vorbeascã cu alþii despre defectele lor, insuccesele de la ºcoalã; 
- „sã nu-i ia în râs pentru primele lor simpatii"; 
- „sã se întreþinã familiar cu copiii lor cât mai mult timp posibil"; 
- „sã rãspundã cu rãbdare la întrebãrile lor stându-le la dispoziþie fãrã a se arãta plictisiþi"; 
- sã se joace cu ei când sunt mici pentru ca aceºtia sã simtã cã sunt iubiþi. 
„Fãrã iubire nu existã încredere ºi fãrã încredere nu poate fi vorba de educaþie". 

Sunt trei sentimente ce asigurã stabilitate copilului ºi formarea unei corecte pãreri 
despre sine: 
- unicitatea; 
- apartenenþa; 
- simþãmântul cã este iubit. 
- „Fiecare copil trebuie sã recunoascã faptul cã e unic ºi poate aduce o contribuþie în 
familie, pe care nimeni altcineva nu o poate aduce". 
- Pe mãsurã ce copilul e înconjurat ºi îmbrãþiºat cu iubire, acesta îºi dezvoltã o sensibilitate 
pentru dragoste ºi simte cã aparþine familiei ºi creºte încrederea sa în oameni. 
- Iubirea necondiþionatã dã copilului o mare siguranþã ºi-l ajutã sã devinã o persoanã 
serioasã ºi maturã. 
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3. [Iona 2:1,9] Unde era Iona când s-a 
rugat: „îmi voi împlini juruinþele pe care 
le-am fãcut. Salvarea vine de la 
Domnul"? 
a) în fundul corãbiei;
b) în Ninive; 
c) în pântecele peºtelui.

4. [Iona 3:6-8] Cine a poruncit ca oamenii 
ºi vitele sã se acopere cu saci, sã strige 
la Dumnezeu ºi sã se întoarcã de la calea 
lor rea? 
a) Dumnezeu; 
b) regele din Ninive;
c) Nebucadneþar.

5. [Iona 3:4-10; 4:1-4] Dupã ce Iona a 
profeþit distrugerea oraºului Ninive, a 
ajuns nefericit deoarece locuitorii lui: 
a) nu i-au dat atenþie; 
b) l-au aruncat în groapa cu  lei;
c) au reacþionat cu toþii prea bine.

6. [Iona 4:11] Potrivit lui Iona, Ninive avea 
mai mulþi locuitori decât: 
a) 100.000; 
b) 120.000; 
c) 200.000.

Sã cercetãm Scripturile...

Carte
a

BADI  

O
A / 

I NA
O

Programarea textelor biblice 
din aceastã sãptãmânã:
Duminicã dimineaþa: 

Text: Luca  21:7-20 - Cina
Duminicã dupãmasa:

Text: Tineret 
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