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Dumnezeu se uitã înspre Terra. Cu durere în suflet, îºi vedea perla creaþiei pângãritã, 
înfundatã în pãcat ºi sortitã despãrþirii veºnice. Însã Atotputernicul avea un plan. Îºi aþintise 
ochii asupra unui om pãgân din Ur. ªi atât de departe a ajuns acest om în relaþia lui cu Dumnezeu 
încât arabii, evreii ºi creºtinii îºi traseazã arborele genealogic începând cu acest om, Avraam.

 Dumnezeu i-a dat un ordin clar: „Ieºi din þara ta, din rudenia ta ºi din casa tatãlui tãu ºi 
vino în þara pe care þi-o voi arãta”- Geneza 12:1. Probabil o cerere grea pentru Avraam. Ur era 
capitala Sumerului, acel Con de Aur al civilizaþiei din Irakul modern. Totuºi el se supune ºi 
porneºte la drum. Dar nu ºtiu cum se face cã Avraam a cãlcat din prima cu „stângul”. Primul 
lucru pe care l-a fãcut a fost sã ignore porunca luând cu el ºi pe tatãl ºi pe nepotul sãu.

Cãlãtorind din Ur spre Þara Promisã, se pare cã ceva s-a întâmplat de s-au oprit în 
Haran.  Haranul e o zonã de munte, un fel de Sinaia românesc. Tatãl sãu, nepotul, soþia, nu ne 
spune exact cine, dar se pare cã cineva a fost piedicã. O zonã de verdeaþã, cu pãduri ºi izvoare 
probabil cã era mai tentant decât un cort inconfortabil ºi plin de praf. Ei bine, dupã ce stã în 
Haran o perioadã, se pare cã Avraam ia o decizie ºi îºi lasã tatãl acolo ºi îºi continuã drumul spre 
Canaan. Dupã aproximativ 460 de km, se opreºte în Sihem, unde Dumnezeu îi vorbeºte, iar el, în 
semn de recunoºtinþã, ridicã un altar.  Ei bine, aici apare frumuseþea acestei situaþii. De la Sihem, 
Avraam porneºte din nou dar… SURPRIZÃ: se opreºte dupã doar 20 de km, lângã Betel, unde 
ridicã din nou un altar. Preþ de 460 de km Avraam nici nu se gândeºte la Dumnezeu, iar acum, 
dupã ce trãieºte acele prime clipe de pãrtãºie lângã altar, la Sihem, simte nevoia sã se opreascã 
dupã doar o zi-douã de mers pentru a se închina din nou. Disperarea dupã Dumnezeu este 
evidentã din acþiunile pe care le face. Dependenþa sa de Dumnezeu îl face sã cheme pentru prima 
datã Numele Domnului.

 Totuºi, chiar dacã dupã acest episod cade la examenul circumstanþelor ºi fuge ca ºi un 
laº în Egipt, speriat fiind de foametea care cuprindea Canaanul, Avraam este doar la începutul 
credinþei. Nu îl putem compara pe Avraamul din Egipt cu cel de pe Muntele Moria. Chiar dacã 
începutul lui Avraam nu a fost strãlucit, ajunge mai târziu însã sã negocieze cu Dumnezeu soarta 
a douã cetãþi: Sodoma ºi Gomora.

 Durerea e cã mulþi dintre creºtinii din ziua de azi, chiar ºi dupã ani ºi zeci de ani de 
credinþã se aflã încã în fazele incipiente de maturitate. Cu o maturitate de gradul unui bebeluº nu 
au puterea sã creascã în credinþã ca ºi Avraam. Mulþi se ascund dupã eºecurile personajelor de pe 
paginile Bibliei, dar refuzã sã accepte cã aceleaºi personaje au devenit titani ai credinþei atingând 
limite pe care greu un creºtin le poate depãºi. 

 Mulþi creºtini au uitat sã creascã, în ciuda predicilor ºi resurselor la discreþie la doar un 
click distanþã. Au prins rãdãcini pe scaunele din biserici ºi vegeteazã acolo pânã într-o zi, când 
vor auzi glasul Domnului pe norii slavei ºi dorind sã îºi ia zborul spre înalt, îºi vor da seama cã 
nici mãcar nu pot face un pas, au rãmas tot bebeluºi, cu feþele zbârcite ºi arse de indiferenþã.

 Realitatea e una singurã ºi poate crudã pentru mulþi, venirea lui Isus pe norii cerului e 
mai aproape ca oricând. Sunt zilele din urmã când parcã tot mai mulþi îºi dau seama cã nu mai 
pot duce o viaþã ieftinã ºi încep sã se înalþe ca ºi vulturii spre experienþe cu Dumnezeu.

Depinde de tine dacã vei alege sã rãmâi tot un bebeluº sau sã devii un vultur.
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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.

Nicolae Moldoveanu s-a prezentat sã voteze ca orice cetãþean responsabil, dar nu a 
fost lãsat. L-au trimis acasã!

Avea sã afle cã este considerat nedemn ca cetãþean al “republicii populare” ºi cã i-a 
fost interzis pânã ºi dreptul la vot! S-a nãscut atunci, în timp ce cobora rãnit ºi umilit scãrile, 
una dintre cele mai profunde ºi emoþionante cântãri, ºtiutã ºi cântatã de majoritatea 
comunitãþilor creºtine din România ºi nu numai - „Isuse, dintre toþi Te-aleg mereu”:

“Era o zi de alegeri când m-am dus la votare. Am urcat treptele clãdirii ºi când am 
ajuns la rând am fost întrebat:

- Numele?
- Moldoveanu Nicolae.
A cãutat ºi apoi mi-a spus:
- Dumneavoastrã nu aveþi dreptul sã votaþi, deoarece aþi fost deþinut politic ºi sunteþi 

degradat civic.
Atunci când m-au arestat mi-au dat 12 ani de închisoare, confiscarea averii ºi 

degradare civicã. Prin degradare civicã se înþelegea cã omul nu mai avea niciun drept în 
societate. Nu putea sã se angajeze, nu putea sã deþinã nicio funcþie  nici mãcar cea de portar.

Am plecat din acea clãdire, întristat… ºi pe scãri am spus: <Doamne Isuse, am fost sã 
aleg pe oameni. Azi nu mai aleg pe nimeni, doar Te aleg pe Tine.>

Când am ajuns acasã, am aºternut cântarea pe hârtie: „ISUSE, DINTRE TOÞI TE-
ALEG MEREU.”

Versurile cântãrii sunt:
                   1. Isuse, dintre toþi Te-aleg mereu,

                         În orice zi, în orice clipã,
                                       Cãci Tu eºti viaþa sufletului meu

                       ªi harul care mã ridicã.
 

                               Te-aleg mereu, Te-aleg mereu,
      Isus, Mântuitorul meu
      Te-aleg mereu, Te-aleg mereu.
  

 2. Isuse-aleg deplin cãrarea Ta
      Din miile de cãi din lume
      ªi vreau sã merg pe ea, cât m-ar costa
      Dã-mi Duhul Tãu sã mã îndrume. 

  3. Isuse-aleg Cuvântul Tãu cel sfânt
      Cãci numai El e adevãrul,
      Ce-mi dã luminã linã pe pãmânt
      ªi-avânt sã pot ajunge cerul.

 4. Isuse-aleg iubirea Ta de jar
     Din tot ce-n lume mã îmbie,
     Ca sã-mi aprindã-al inimii altar
     Sã ard-acum ºi-n veºnicie.  

    5. Isuse, din orice Te-aleg mereu,
         Zi dupã zi Te ºtiu mai bine
         Cãci Tu eºti dragul sufletului meu
         Alt bun nu-mi vreau decât pe Tine.

 

În prag de sãrbãtoare, în prag de bucurie, noi  sã-L 
alegem pe Domnul!

Cântarea “Isuse, dintre toþi Te-aleg mereu”, de Nicolae Moldoveanu



În cartea sa, Psiho-cibernetica, celebrul estetician, Maxwell Maltz spune: „Imaginea de 
sine este cheia cãtre personalitate ºi comportament. Schimbã-þi imaginea de sine ºi îþi vei 
schimba personalitatea ºi comportamentul”.

Ce urâtã ºi grasã eºti ºi sã nu mai vorbim de coºurile de pe faþa ta! De ce nu eºti ºi tu mai 
frumoasã, slãbuþã? Eu nu am cu ce sã te ajut, îþi arãt realitatea.Dar, am încercat… am încercat 
toate produsele de înfrumuseþare ºi dietele la care se face reclamã la tv ºi în reviste, credeam… 
cã pânã acum voi arãta ca fata din reclamã, frumoasã ºi slabã. Vrei sã îmi spui cã nu m-am 
schimbat deloc?

Poate ai avut ºi tu astfel de discuþii cu oglinda ta. Nu þi-a plãcut ce vedeai în oglindã ºi ai 
cam fost pãlmuitã de ea.

Maxwell Maltz continuã: „Imaginea de sine stabileºte limitele împlinirii individuale. Ea 
defineºte ce puteþi ºi ce nu puteþi. Extindeþi-vã imaginea personalã ºi vã veþi extinde zona 
posibilului”. Aceºtia sunt parametrii succesului care parcã þipã înspre noi din toate direcþiile. De 
mic eºti predispus la deformãri ale imaginii de sine. Mama îþi spune: „Eºti prea mic, nu faci bine, 
lasã cã mai bine fac eu”, apoi ajungi adolescent în toatã regula, dar apar coºurile ºi la ºcoalã nu 
eºti acceptat în niciun grup pentru cã nu ai hainele potrivite sau nu asculþi muzica ce e pe val. 
Dupã aceea, dacã nu ai o prietenã eºti un ratat în ochii celorlalþi, ºi lista poate continua. Devii tatã 
ºi nu poþi sã-þi întreþii familia cum ai vrea… dar sã ne oprim aici. Vedem cã imaginea de sine se 
poate deforma atunci când ceilalþi sau noi înºine ne catalogãm ca „buni de nimic”. Gândurile 
mincinoase nu þin cont de vârstã. Te pot ajunge când îþi este lumea mai dragã.

La baza unei imagini de sine corecte stau trei nevoi: sã fii acceptat, sã te simþi important 
ºi siguranþã. Cei care au aceastã bazã bine clãditã sunt oneºti faþã de sine, sociabili, conºtienþi 
de greºeli, iubitori, au pace cu sine ºi sunt naturali, nu pretind cã sunt altfel doar pentru a fi 
acceptaþi de ceilalþi.

Pentru cei care cred în Dumnezeu ºi nu numai, aceste nevoi sunt împlinite din plin. Ei 
sunt acceptaþi ºi iubiþi necondiþionat, sunt importanþi pentru cã Isus a murit pentru ei ºi au 
siguranþa mântuirii. Dumnezeu a creat pe fiecare om diferit ºi unic ºi fiecare dintre noi este o 
operã de artã divinã.

Nu oglinda sau cei din jurul tãu trebuie sã dicteze cine eºti tu, ci Dumnezeu.
Acum faþa ar putea sã spunã oglindei: ªtii ce? Nu îmi mai pasã dacã m-am schimbat sau nu. 

Ceea ce conteazã este cã sunt iubitã de Dumnezeu, indiferent dacã am coºuri sau nu, 
dacã am slãbit sau m-am îngrãºat. Nu imi mai pasã ce zici tu. Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã sunt 
o fãpturã aºa de minunatã.

O credincioasã, ce avea o faþã curatã, foarte frumoasã, a fost întrebatã odatã de o 
doamnã elegantã: "Te rog, spune-mi ce cosmetice foloseºti?" Credincioasa a privit-o ºi a 
rãspuns: - pentru buze - adevãrul
                           - pentru voce - rugãciunea
                           - pentru ochi - mila
                           - pentru mâini - binefacerea
                           - pentru inimã- dragostea.

Rubrica femeii... / Briscan Irina

Cuvânt  de încheiere.
Copiii au reprezentat ºi reprezintã o binecuvântare sau blestem pentru orice 

familie de pe pãmânt. Unii sunt doriþi cu ardoare, alþii sunt respinºi fãrã nicio urmã de milã. 
Ignorând aceste realitãþi, fiecare copil este lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni ºi nimic nu este 
la întâmplare pe acest pãmânt.

Pentru familiile creºtine, copiii sunt darurile lui Dumnezeu:
·Psalmul 127:3-5a  „Iatã, fiii sunt o moºtenire de la Domnul, rodul pântecelui 

este o rãsplatã datã de El. Ca sãgeþile în mâna unui rãzboinic, aºa sunt fiii fãcuþi la tinereþe. 
Ferice de omul care îºi umple tolba de sãgeþi cu ei!”

·Psalmul 128:3-6  „...copiii tãi stau ca niºte lãstari de mãslin împrejurul mesei 
tale. Aºa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.  Sã te binecuvinteze Domnul din 
Sion, sã vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieþii tale, ºi sã vezi pe copiii copiilor 
tãi!...”

Citind aceste versete ºi meditând la ele suntem de acord cã pentru creºtini copiii 
sunt binecuvântare. ªi aceste binecuvântãri sunt însoþite ºi de porunca de a ne îngriji de ei, 
de a-i creºte în frica ºi cunoaºterea lui Dumnezeu (Proverbe 22.6 spune "Învaþã pe copil 
calea pe care trebuie s-o urmeze, ºi când va îmbãtrâni, nu se va abate de la ea").  În lumea 
infectã ºi bolnavã în care ne ducem existenþa, Dumnezeu ne cere sã fim exemple atât pentru 
copiii noºtri, cât ºi pentru oamenii din jurul nostru. 

Un lucru foarte important în ceea ce priveºte copiii este cã ei ne imitã în tot 
ceea ce facem ºi vor deveni  ceea ce vãd în noi. Suntem noi gata sã þinem piept tuturor 
ameninþãrilor Diavolului, ne ducem lupta cu demnitate ºi pânã la capãt? Numai aºa putem 
birui, iar în acest fel copiii noºtri vor rãmâne o binecuvântare, ci nu un blestem. Am vãzut 
câte pericole ameninþã copilul din ziua de azi: familia necreºtinã, educaþia falsã, 
televiziunea, muzica, divertismentul, religia. Copilul creºtinului are de înfruntat toate 
aceste ameninþãri. Ca ºi pãrinte creºtin, aº dori sã-þi pui urmãtoarele întrebãri:

- Cât sunt de pregãtit sã lupt alãturi ºi pentru copilul meu?
- Cât aº fi dispus sã „plãtesc” cã fiecare copil dãruit de Domnul sã fie o 

binecuvântare pentru cei din jur?
Dumnezeu sã vã binecuvinteze cu mult discernãmânt ºi putere din puterea Lui!

„Copiii sunt azi minunate comori,
Stropi de luminã ºi har;

Chiar ºi tu poþi fii al vieþii far,
Hai lumineazã cu noi!”
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PERICOLELE COPILULUI 
CONTEMPORAN (XIII)

-Programarea textelor biblice din aceastã sãptãmânã:
Duminicã dimineaþa: Text:  Ioan 16: 5-15 - Cina
Duminicã dupãmasa: Text: Evanghelizare 
Miercuri: Text:  Filipeni 1:12-30

-Duminicã seara, la serviciul de evanghelizare va 
predica evanghelia fratele Otniel Tipei.

-Dacã cunoaºteþi fraþi sau surori care sunt internaþi în 
spitalele din Reºiþa, lãsaþi la staþia de amplificare un bilet cu 
nume, nr. de telefon, spitalul ºi salonul, pentru a putea fi 
vizitaþi.

Articol.../ ºRebeca Ro u

Anunþuri:

Pãlmuitã de oglindã

1. Tiuc Estera Camelia ºi familia sa;
2. Tomniuc Mãdãlina ºi familia sa;
3. Truþan Estera ºi familia sa;
4. Varga Ramona ºi familia sa;
5. Liþa Nela  ºi familia sa;
6. Luca Lucreþia ºi familia sa;
7. Lucaci Ioan ºi familia sa.

Sã ne rugãm 
în aceastã 
sãptãmânã 

pentru:
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