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Afirmând toate aceste lucruri, nu vreau sub nici o formã 
sã subestimez sau sã înlocuiesc cu ceva valoarea Bibliei. Iubesc 
Biblia ºi mã strãduiesc sã nu las sã treacã nici mãcar o zi fãrã sã 
mã opresc asupra adevãrurilor scrise în ea. Este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Are autoritate supremã ºi finalã în viaþa fiecãrui 
credincios. Dar, în acelaºi timp, recunosc cã Duhul Sfânt are 
capacitatea de a descoperi lucruri diferite unor oameni diferiþi, 
în locuri ºi perioade diferite. Pe unii  i-a înzestrat cu darul de a 
aºterne în scris aceste adevãruri, pentru ca ºi alþii sã beneficieze 
de pe urma lor. Nici unul din noi nu putem pretinde cã ºtim sau 

înþelegem totul. Dar vrem sã învãþãm de la alþii. Acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra.
 În timp ce se afla în temniþã, apostolul Pavel îi adreseazã o rugãminte lui Timotei: 

„Când vei veni, adu-mi… cãrþile, mai ales cele de piele.” (2 Tim.4:13) Probabil fãcea referire 
la anumite scrieri pe care el le studiase în anii anteriori ºi din care avea obiceiul uneori sã 
citeze în predicile sale. Pavel a dorit sã-ºi petreacã ultimele sãptãmâni din viaþã  studiind 
cãrþile lui preþioase. El a rãmas pânã la capãt un om al studiului.

William Tyndale, un creºtin martirizat în anul 1536, a scris guvernatorului 
solicitând urmãtoarele lucruri: „…o cãciulã mai cãlduroasã, o bucatã de stofã pentru a-mi 
petici pantalonii… Dar, mai presus de orice, vã rog stãruitor ºi implor clemenþa 
dumneavoastrã pentru a vorbi cu procurorul sã mi se permitã favoarea de a avea Biblia 
ebraicã, Gramatica ebraicã ºi Dicþionarul ebraic pentru a-mi petrece timpul în studiu”.

John Wesley a avut o mare pasiune pentru citit ºi cel mai mult a fãcut-o în ºa, în 
timp ce cãlãrea peste 80 de km  pe zi. ªi-a însuºit astfel cunoºtinþe temeinice din cele mai 
diverse domenii. 

Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu la vârsta de 16 ani. Nu am avut contact cu Biserica 
sau cu alþi credincioºi. Am fost motivat sã citesc Biblia ºi sã-L caut pe Dumnezeu în urma 
citirii a douã cãrþi creºtine, singurele pe care le-am avut în acel moment. 
Acesta a fost instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a schimba viaþa 
mea. O carte bunã, o publicaþie de calitate  poate fi o binecuvântare 
pentru fiecare din noi. Sã-i recunoaºtem valoarea.
 În acelaºi timp, sã nu uitãm cuvintele lui C. H. Spurgeon, care 
afirma: „Dumnezeu nu are nevoie de ºtiinþa noastrã. Dar cu atât mai mult 
nu are El trebuinþã de neºtiinþa noastrã.”

 În loc de concluzie, voi repeta o întrebare: „Care este titlul 
ultimei cãrþi pe care ai citit-o?”
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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.

Asta este o tainã. Zice: „De aceea va lãsa omul pe mama sa, pe tatãl sãu ºi se va lipi de 
nevasta sa”, taina aceasta este mare, spune Pavel la Efeseni, vorbesc despre Hristos ºi Bisericã.” 
Deci dacã nu lasã omul pe tatãl sãu, pe mama sa, adicã dacã nu se leapãdã de sine, ºi nu-ºi  ia 
crucea în fiecare zi, dar crucea sã ºi-o ia ca sã moarã pe ea, nu ca sã se fãleascã cu ea, ci ca sã sufere  
cum adicã sã sufere? Toate pornirile cãrnii noastre trebuie sã le rãstignim ca sã putem trãi viaþa 
cea nouã cu Domnul Isus Hristos. Domnul Isus a spus în ultima searã cãtre ucenici: „Vegheaþi ºi 
rugaþi-vã, cãci duhul este plin de râvnã, dar carnea este neputincioasã.”  Deci aici trebuie sã 
veghez: sã îmbin rugãciunea cu citirea Scripturii, cu pãrtãºia frãþeascã, sã trãiesc viaþa cea nouã 
în Domnul Hristos. Aºa,doar ca eu sã spun niºte vorbe ºi sã-mi vãd de afacerile mele pãmânteºti, 
fãrã sã mai þin seama de viaþa cea nouã, asta nu ajutã la nimica! ªi eu îndemn pe toþi: întoarceþi-
vã la Domnul Isus cei ce nu aþi fãcut un legãmânt cu El. Nu e vorba numai sã botezi un copil ºi 
dupã aceea îl laºi în pace în treaba lui. Cã toate închisorile sunt pline numai de oameni botezaþi! 
Dar omul creºtin este tot timpul conºtient cã el aparþine Trupului Domnului Hristos, e un 
mãdular viu ºi aºa cum citim în Noul Testament, care este conduita Bisericii! Nici o lege nu-i 
adevãratã, nici o orânduire rânduitã de om, dacã nu-ºi are izvorul clar în Noul Testament, în 
Evanghelia Domnului Hristos! Domnul Hristos nu e pentru noi o tradiþie, „la început a fost 
tradiþia ºi tradiþia a fost Dumnezeu”! Ci „la început a fost Cuvântul ºi Cuvântul este Dumnezeu” 
ºi aºa cum citim în Ioan capitolul 1 versetul 1. Deci cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevãrul, 
oamenii au multe obiceiuri, multe datine ºi tradiþii  ºi acoperã de multe ori Evanghelia! Cã doar 
de acolo vin eu... nu existã credinþã adevãratã decât aceea care se bazeazã 100% pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, pe Noul Testament, care este legea Duhului de viaþã! „Cine nu are Duhul lui Hristos, 
nu este al Lui” spune în Epistola cãtre Romani, capitolul 8 versetul 9. Nu-i vorba de învãþãtura 
lui Hristos, cã asta poate sã o aibã oricine a citit ºi are o memorie, dar mai perfect o are diavolul, 
învãþãtura lui Hristos!... Cu ea ºi înºealã!... Dar pe lângã învãþãtura lui Hristos trebuie sã avem 
Duhul lui Hristos. Acest Duh al Domnului Hristos ne face sã fim ai Lui. 

Am fost închis cu Szilagy Sandor ºi cu Visky... Odatã cu cãderea în pãcat, omul Adam a 
fost scos afarã din rai, a fost scos din pãrtãºia cu Dumnezeu ºi... i-a spus cã „blestemat este 

pãmântul din pricina ta!” Atunci sãmânþa femeii, adicã Domnul 
Hristos când S-a întrupat era sãmânþa femeii, „va zdrobi capul 
ºarpelui”. Cei care cred în Domnul Hristos ºi L-au primit ca 
Mântuitor ºi L-au sfinþit ca Domn, au pe Hristos în ei, aºa cum am 
spus: „nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine!” ªi când ei 
încheie viaþa pãmânteascã, zic ca ºi Isus Hristos: „Tatã, am sfârºit 
lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac! În mâinile Tale îmi 
încredinþez duhul!” Adicã eu fac parte din Domnul Hristos ºi ce a 
spus Domnul Hristos despre Sine, a spus nu numai despre Sine  
El este capul  ci ºi despre Trupul Sãu! Cine face parte din Trupul 
lui Hristos, acelaºi lucru, aceeaºi viaþã, au acelaºi sfârºit al 
lucrãrii ca ºi Domnul Isus Hristos! ªi Domnul Hristos a spus: 
„Cum M-a trimis pe Mine Tatãl, aºa vã trimit ºi Eu pe voi! Mergeþi 
în toatã lumea ºi faceþi ucenici din toate neamurile!”, nu toate 
neamurile ucenici, ci din toate neamurile ucenici. ªi aceºti 
ucenici, la un loc alcãtuiesc Biserica, Trupul Domnului Isus 

Hristos. Ei poartã numele de creºtini, numele creºtin este nume 
propriu, celelalte substantive comune: fraþi, ucenici, sfinþi, 
credincioºi ºi aºa mai departe, nu sunt nume proprii, ci comune. 
Creºtin, însã, zice: „dacã sufere cineva pentru numele de creºtin, sã 
proslãveascã pe Dumnezeu pentru numele acesta!” 1 Petru 
capitolul 4 spune asta. Numele de creºtin, care apare de 3 ori în 
Noul Testament, e nume propriu, noi purtãm Numele Domnului 
Isus Hristos!

      Nicolae Moldoveanu  (partea a VIII-a) 



Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Thomas d'Ansembourg emite la sfârºitul cãrþii sale o ipotezã interesantã. El crede cã 
violenþa nu reprezintã nici pe departe expresia naturii umane, ci este doar expresia frustrãrii naturii 
umane. "Violenþa serveºte exprimãrii nevoilor noastre atunci când acestea din urmã nu sunt 
recunoscute sau satisfãcute. (...) Dacã am putea sã vorbim despre tristeþile sau despre temerile 
noastre, chiar ºi despre cele mai ascunse sau reprimate, dacã am putea sã ne împãrtãþim sau sã ne 
vindecãm frustrãrile, chiar ºi pe cele nemãrturisite, nu credeþi cã am putea sã trãim la un loc, cu 
forþã ºi fantezie, fãrã sã ne agresãm reciproc?" El crede cã toate sentimentele negative vin din faptul 
cã anumite nevoi ale noastre nu sunt îndeplinite, la fel cum sentimentele pozitive survin atunci 
când ne sunt satisfãcute nevoile. Simplul act de a vorbi despre nevoile noastre, despre ceea ce le 
încalcã sau le împlineºte, ne poate elibera de tensiuni ºi frustrãri, alimentând o stare pozitivã ºi 
ajutându-ne sã eliberãm sentimentele negative. Este metoda pe care d'Ansembourg o recomandã 
pentru evitarea sau soluþionarea conflictelor ºi pentru eradicarea violenþei.

Ana Savin vorbeºte ºi despre sentimentele pãrinþilor ºi despre felul în care noi înºine, ca 
adulþi care avem în grijã copii, trebuie sã manifestãm emoþiile negative în prezenþa copiilor: "Altã 
noþiune curent rãspânditã este aceea cã un pãrinte nu trebuie sã arate niciodatã copilului cã este 
nervos sau contrariat. Toþi pãrinþii au perioade de euforie ºi perioade de depresie. Câteodatã ne 
simþim foarte bine în timp ce punem la punct pe micuþul cu comportament dificil. Alteori cea mai 
micã greºealã ne face sã ne ieºim din minþi. Este important pentru pãrinþi a putea sã-ºi exprime 
sentimentele ºi trãirile cu cea mai mare sinceritate. Psihologia nu ne învaþã cã trebuie sã rãmânem 
mereu calmi ºi senini. Dacã ar fi fost aºa, ar fi impus pãrinþilor o tensiune emoþionalã imposibilã."
Personal, cred foarte mult în puterea exemplului personal. Dacã vom gãsi calea sã vorbim deschis, 
sincer, copiilor noºtri (sau celor pe care îi avem în grijã) despre propriile noastre sentimente, de a le 
verbaliza fãrã violenþã sau agresivitate, îi vom învãþa nu doar sa îºi recunoascã sentimentele cu care 
se confruntã, dar sã ºi vorbeascã despre ele, sã le comunice, sã le exteriorizeze, sã nu le reprime.

Gãsim câteva sfaturi despre cum sã gestionãm noi înºine, ca adulþi care avem în grijã copii, 
emoþiile negative, despre cum sã le exprimãm, învãþându-i ºi pe copii cum sã o facã, pe site-ul 
attachmentparenting.ro: "Dacã am fost victimele pedepselor, ale ameninþãrilor ºi ale umilirii la 
ºcoalã ºi acasã, asociem mânia cu durerea ºi umilirea. Când pãrinþii noºtri, profesorii sau cei de o 
vârstã cu noi erau supãraþi pe noi, acest lucru era urmat, de regulã, de unele modalitãþi de pedepsire, 
umilire sau atac. Ca o consecinþã, confundãm mânia cu ostilitatea, nerealizând cã cele douã sunt 
chiar diferite. Puþini dintre noi au avut modele bune care sã ne arate cum sã ne exprimãm supãrarea 
în mod responsabil, fãrã a învinovãþi sau umili. Fãrã a ºti cum sã ne exprimãm supãrarea în 
siguranþã ºi fãrã atac, ne reprimãm sentimentele. Este foarte posibil sã fim supãraþi fãrã a fi ostili, sã 
atragem atenþia copilului fãrã ameninþãri sau acuzaþii. De obicei, este posibil sã comunicãm cu tãrie, 
ferm cu copiii noºtri, fãrã a ne manifesta violent." În fine, Michael Olaf, adept ºi practician al 
cunoscutei metode Montessori (o metodã de educaþie liberã), scrie pe site-ul sãu: "Un copil trebuie 
sã ºtie cã este în regulã sã-ºi exprime supãrarea ºi frustrarea. El are nevoie sã i se arate cum - 
mergând, frecând podeaua, lovind o pernã, modelând lut - ºi nu lovind o altã persoanã. Dacã un 
adult face o scurtã plimbare sau modeleazã lut, aºa va face ºi copilul. Dacã adultul loveºte copilul, 
acesta va învãþa cã este în regulã sã loveºti pentru a-þi arãta supãrarea". Iatã deci cã existã metode de 
a ne elibera de furie sau de tristeþe fãrã a-i agresa pe cei din jur, dar totuºi cu onestitate. Fãcând noi 
primii acest lucru, le vom oferi copiilor un model valoros ºi încrederea cã ºi sentimentele lor sunt la 
fel de fireºti, de valide. Vorbind, exteriorizând sentimentele, copiii învaþã sã le facã faþã, fãrã sã le 
reprime, fãrã sã le ascundã. Este cea mai sãnãtoasã opþiune ºi ne va ajuta sã dezvoltãm cu copiii o 
legãturã afectivã puternicã, sincerã, plinã de împlinire. Copiii ascultaþi sunt copii fericiþi ºi cât de 
fericit este adultul înconjurat de copii fericiþi!
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EDUCAÞIA COPILULUI ÎN 
FAMILIA CREªTINÃ (XI)

1. [Matei 1:1-3] Obârºia lui Iosif, soþul 
Mariei, mama lui Isus, a fost din 
Iacov prin: 
a) Ruben;
b) Iuda;
c) Beniamin.

2. [Matei 1:23] Care profet din Vechiul 
Testament a prezis cã Isus se va naºte 
dintr-o fecioarã? 
a) Isaia; 
b) Ieremia;
c) Ezechiel.

3. [Matei 2:1-12] În Matei, numãrul 
magilor e: 
a) doi;
b) trei; 
c) nespecificat.

4. [Matei 3:10, 12] Ce simboluri pentru 
judecatã a folosit Ioan Botezãtorul 
când a prezis cã Isus îi va judeca pe 
pãcãtoºi?
a) secure ºi lopatã de vânturat; 
b) cântar ºi ciocãnaº de judecãtor; 
c) un judecãtor ºi un rege.

5. [Matei 4:5-6] Ce semn I-a cerut 
Satan lui Isus pe vârful templului ca 
sã arate cã este Fiul lui Dumnezeu? 
a) reconstruirea templului în trei zile;
b) distrugerea templului; 
c) aruncarea de pe templu ºi prinderea Lui 
de cãtre îngeri.

6. [Matei 6:26] Ce exemple de 
încredere ne-a dat Isus când a spus cã 
nu seamãnã, nu secerã ºi nu strâng 
nimic în grânare: 
a) crinii de pe câmp; 
b) pãsãrile cerului;

c) peºtii mãrii.

7. [Matei 8:2-4] De care boalã suferea 
omul cãruia i-a spus Isus: „Du-te de 
te aratã preotului ºi adu darul pe 
care l-a poruncit Moise"? 
a) orbire; 
b) paralizie; 
c) leprã.

8. [Matei 12:10-12] Pe cine vindeca Isus 
când a zis: „Cu cât mai mare valoare 
are un om decât o oaie!"?
a) un lepros; 
b) un orb; 
c) un om cu mâna uscatã.

9. [Matei 15:22] Femeia care avea o 
fiicã posedatã de un duh necurat era: 
a) cananeancã; 
b) samariteancã;
 c) filisteancã.

10.  [Matei 22:23] Ce grupare evreiascã 
nu credea în înviere? 
a) fariseii; 
b) saducheii; 
c) irodienii.

Rãspunsuri Maleahi:
1.c; 2.a; 3.c; 4.b; 5.b; 6.c.

Sã cercetãm Scripturile...

ea
Cart

Matei

1. Sora Riza Victoria ºi familia sa;
2. Fratele Rob Vasile ºi familia sa;
3. Fratele Roescu Alexandru ºi familia sa;
4. Sora Rohatinovici Valeria ºi familia sa;
5. Sora Roºioru Aurelia ºi familia sa;
6. Sora Rugaci Maria ºi familia sa;
7. Familia Rujoni Valentin ºi Simina.

Sã ne rugãm pentru:

Copiii ºi emoþiile lor negative - Cum le facem faþã?
Motto: Þine-mã strâns ºi lasã-mã liber!
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