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ªTIRI...

Pãcatul este mai înainte de toate împotriva lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea, în mod obiºnuit, îl 
vedem afectându-ne doar pe noi sau pe cei din jur. 
Într-una din cãrþile sale, John White a scris: „Avem 
tendinþa sã vedem contextul social al pãcatului ºi 
nu contextul sãu spiritual”.

Când David a comis adulterul cu Bat-ªeba ºi a premeditat uciderea lui Urie în luptã, 
el a comis o mare crimã împotriva lor. Dar în mãrturisirea pãcatului în faþa lui Natan (2Sam. 
12:13) ºi în Psalmul 51, el recunoaºte cã a pãcãtuit numai împotriva Domnului. De ce nu-i 
menþioneazã ºi pe cei pe care i-a rãnit? Scriptura spune cã Dumnezeu este Dumnezeul 
sãracului ºi al celui lipsit de apãrare, Apãrãtorul celui asuprit, Fãcãtorul aproapelui nostru. 
El Însuºi se prezintã ca fiind responsabil de bunãstarea copiilor Sãi. Bat-ªeba ºi Urie 
aparþineau lui Dumnezeu. De aceea David L-a sfidat pe Dumnezeul lor. El dispreþuise 
caracterul Lui sfânt. Sã-l privim acum din acest punct de vedere. Sã presupunem cã un 
vecin îþi pãlmuieºte fiul sau fetiþa. Este un lucru reprobabil. Dar când afli despre ofensã, ea 
devine o problemã între tine ºi vecinul tãu. Dumnezeu este Apãrãtorul celor asupriþi. De 
pildã, El doreºte s-o protejeze pe fata sau bãiatul cu care te întâlneºti. Sã te angajezi în relaþii 
intime, înainte de cãsãtorie, nu numai cã distruge puritatea altei persoane, dar ofenseazã pe 
Dumnezeul cel sfânt. Sã-l loveºti pe aproapele tãu, nu numai cã provoci durere altei 
persoane, dar ofenseazã pe Dumnezeul cel sfânt. Sã-l jigneºti pe aproapele tãu, nu numai cã 
arunci ocara asupra altei persoane, dar ofenseazã pe Dumnezeul cel sfânt. ªi exemplele ar 
putea continua. Dumnezeu este preocupat de persoana pe care o faci de ocarã sau de care 
profiþi.

Cât de important este sã vedem cã pãcatul nostru Îl rãneºte pe Dumnezeu! Însã, 
atunci când ne pocãim, ne smerim, ne hotãrâm sã nu mai repetãm pãcatul nostru ºi 
recunoaºtem rugându-ne: „Împotriva Ta, numai împotriva Ta am pãcãtuit”, Dumnezeul 
nostru ne reprimeºte ºi ne dãruieºte din nou bucuria iertãrii.

Nu uita: Persoana cea mai rãnitã de pãcatul tãu este Dumnezeu.
Dennis J. David

Cine suferã dacã pãcãtuiesc?
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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.

„Împotriva Ta, numai împotriva Ta 
am pãcãtuit...” Psalmul 51:4

         Organizaþia „Open Doors” a dat 
publicitãþii lista neagrã cu statele care îi persecutã cel mai mult pe creºtini. Se estimeazã cã, în 
întreaga lume, o sutã de milioane de creºtini sunt anchetaþi, arestaþi ºi chiar uciºi pentru 
credinþa lor în Isus Hristos, iar multe alte milioane de credincioºi sunt discriminaþi ºi alungaþi 
la marginea societãþii lor  pentru cã-L mãrturisesc pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn ºi Mântuitor 
al lor. Coreea de Nord rãmâne pe primul loc pe aceastã listã neagrã, pentru al zecelea an 
consecutiv. Þãrile majoritar islamice ocupã nouã locuri din top 10 ºi sunt în numãr de 38 din 
cele 60 de state monitorizate anual. Dupã Coreea de Nord, pe primele locuri urmeazã 
Afganistanul, Arabia Sauditã, Somalia, Iranul ºi Insulele Maldive. Aceste þãri formeazã un bloc 
în care creºtinii bãºtinaºi nu au libertatea de a se închina public. Pentru prima datã, Pakistanul 
a intrat în top 10, dupã un an tumultuos, în care ministrul creºtin Shahbaz Bhatti a fost asasinat 
pentru cã a încercat sã schimbe legea blasfemiei. Locurile ºapte, opt ºi nouã sunt ocupate de 
Uzbekistan, Yemen ºi Irak. Laos-ul este singura þarã care a cãzut din top 10, situându-se pe 
poziþia a 12-a.

Deºi persecuþia creºtinilor în þãrile majoritar musulmane s-a înteþit, totuºi Coreea de 
Nord rãmâne statul cel mai opresor pentru creºtini deoarece aici puterea comunistã a instituit o 
adevãratã zeificare a lui Kim Il-Sung, considerat fondatorul þãrii. Cetãþeanul care se închinã 
oricãrui „alt dumnezeu” este imediat persecutat. Circa douã sute pânã la patru sute de mii de 
creºtini din Coreea de Nord trebuie sã rãmânã în anonimat în biserica subteranã dacã doresc sã 
supravieþuiascã. Se estimeazã cã 50 pânã la 70 de mii de creºtini sunt deþinuþi în lagãrele de 
detenþie. 

Sudanul a urcat cu 19 poziþii, ajungând pe locul 16 pe lista neagrã a þãrilor care-i 
prigonesc pe creºtini. Nigeria a urcat ºi ea 10 poziþii, ocupând locul 13. Egiptul, marcat de 
protestele violente din „primãvara arabã”, a urcat patru poziþii, pânã pe locul 15. Aceastã 
intensificare a acþiunilor anticreºtine în Sudan, Nigeria ºi Egipt se explicã prin creºterea 
miºcãrilor extremiste islamice în aceste þãri. Este o mare provocare ca în þãrile majoritar 
musulmane sã fii creºtin convertit de la islam sau un creºtin în secret. Credincioºii sunt 

prigoniþi din toate pãrþile: de extremiºtii islamici, de autoritãþi, de comunitatea lor ºi 
chiar de propriile familii. Se estimeazã cã în 2012 prigoana se va 
intensifica. China continuã sã aibã cea mai mare biserica 
persecutatã, alcãtuitã din 80 de milioane de credincioºi. Situaþia 
în China s-a mai detensionat dupã ce pastorii au învãþat cum sã 
abordeze autoritãþile comuniste, astfel încât sã nu le incite ºi mai 
mult împotriva bisericilor.
Vestea bunã din spatele veºtilor rele despre intensificarea 
persecuþiilor este cã, în acest context dureros, Biserica lui 
Hristos creºte numeric ºi se întãreºte spiritual. Un pastor 
iranian a spus: "N-am fi crescut dacã n-am fi avut un preþ de 
plãtit pentru mãrturia noastrã". Sã ne rugãm pentru fraþii noºtri 
de credinþã pe care nu-i aºteaptã un an uºor. Sã Îl rugãm pe 
Dumnezeu sã îi ocroteascã El ºi sã le dea puterea sã reziste pânã 
la capãt prigoanei pentru ca, la sfârºit, sã primeascã rãsplata de 
la Dumnezeu.



1. [Iov 1:1] În ce þarã a trãit Iov? 
a) Ur;
b) Nod;
c) Uþ.

2. [Iov 1:2] Câþi copii a avut Iov înainte de 
necazurile lui? 
a) ºapte fiice ºi trei fii;
b) ºapte fii ºi patru fiice;
c) ºapte fii ºi trei fiice.

3. [Iov 1:6; 2:1-3] Ce s-a întâmplat în ziua 
când fiii lui Dumnezeu au venit sã se 
înfãþiºeze înaintea Domnului?
a) a venit Satan sã-l acuze pe lov; 
b) Iov a adus o ofrandã de ardere pentru 
copiii lui;
c) familia lui Iov era la o petrecere.

4. [Iov 1:6-8] Conversaþia despre Iov dintre 
Domnul ºi Satan a fost iniþiatã de: 
a) Satan; 
B) Domnul;
c) nici de Domnul, nici de Satan.

5. [Iov 1:8] Dumnezeu a spus despre Iov 
cã nu existã nimeni ca el pe pãmânt din 
cauza: 
a) bogãþiei lui;
b) vieþii sale ireproºabile ºi temerii de 
Dumnezeu; 
c) griji preoþeºti pentru familia lui.

Rubrica femeii... / Briscan Irina

Nu am prea mulþi ani de viaþã, dar nici puþini ca sã pot susþine cu tãrie cã generaþiile 
de copii s-au schimbat considerabil în ultimii ani. Sunt convinsã cã aceastã afirmaþie poate 
veni ºi din partea pãrinþilor, dascãlilor, lucrãtorilor cu copiii din ºcoala duminicalã, chiar a 
pastorilor de biserici. Aceastã schimbare se dovedeºte a fi mai degrabã un regres decât un 
progres, aºa cum sunt aºteptãrile  mediului contemporan de viaþã. Oare ce se ascunde în 
spatele descoperirilor ºtiinþifice, tehnologiilor din ce în ce mai sofisticate, care par sã uºureze 
traiul ºi sã îl îmbogãþeascã din toate punctele de vedere? Oare de ce acum ca niciodatã 
nemulþumirea, dezamãgirea, nesiguranþa, desfrâul, tristeþea câºtigã tot mai mult teren în 
inima oamenilor ºi, mai trist, a copiilor din aceste zile? Un prim rãspuns ºi, poate, chiar cel 
mai simplu ar fi: stãpânitorul lumii acesteia este Diavolul, care, cu ultimele puteri, încearcã 
sã distrugã creaþia lui Dumnezeu (1 Ioan 5 .19  „ªtim cã suntem din Dumnezeu ºi cã toatã 
lumea zace în cel rãu”; Apocalipsa 12:9  „...Diavolul ºi Satana, acela care înºealã întreaga 
lume...” , Luca 22:53; 2 Corinteni 4:4). 

Din experienþa mea de 13 ani ca ºi cadru didactic am remarcat câteva probleme 
actuale cu care se confruntã copilul din ziua de astãzi. La un moment dat, m-am gândit: 
„Unde va ajunge societatea de astãzi dacã totul este permis, nimic nu e rãu, ci orice atitudine 
ºi principiu are justificare, mai mult sau mai puþin în concordanþã cu Cuvântul lui 
Dumnezeu?” Nu m-aº fi oprit sã cercetez aceste probleme, dacã supoziþiile pe care mi le-am 
fãcut nu ar fi fost confirmate prin studiul individual ºi situaþiile cu care m-am întâlnit în 
cariera mea didacticã. De exemplu, citeam urmãtoarele rânduri: „Este de neconceput sã 
credem cã majoritatea profesorilor au devenit brusc atât de slabi.... Mulþi dintre aceºtia, 
educatori buni ºi devotaþi, prin mâinile cãrora au trecut zeci de generaþii, declarã astãzi cu 
certitudine cã metodele verificate ºi valabile nu-ºi mai au efectul scontat.... Ceva se întâmplã 
cu copiii zilelor noastre. Nu numai cã metodele vechi nu mai dau rezultate, dar nici cele mai 
noi inovaþii în domeniul metodologiilor de predare nu asigurã rezultatele aºteptate.”-  Jane 
Healy („Efectele televiziunii asupra minþii umane”, Virgiliu Gheorghe).  Am analizat,  în 
acelaºi timp,  situaþiile cu care se confruntã dascãlii zilelor noastre, problemele tot mai acute 
cu care se confruntã copilul, familia lui ºi societatea  din ziua de astãzi ºi am cãutat sã gãsesc 
explicaþii ºi, poate, soluþii. Voi expune, în continuare, o listã a acestor factori care constituie 
pericolele copilului contemporan: televiziunea, educaþia, muzica, divertismentul, religia, 
familia. Fiecare problemã, pe care am enumerat-o mai sus, va fi detaliatã în materialul viitor. 

În tot acest timp doresc sã ne rugãm Domnului sã ne pãzeascã familile ºi copiii de 
uneltirile Diavolului ºi sã dea putere familiilor creºtine sã-ºi creascã ºi sã-ºi educe copiii în 
fricã de Dumnezeu.
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PERICOLELE COPILULUI 
CONTEMPORAN (I)

6. [Iov 1:11; 2:5] În cartea Iov, Satan i-a 
spus lui Dumnezeu despre douã 
împrejurimi în care credea cã Iov îl va 
blestema pe Dumnezeu.  Care erau ele?
a) foamete ºi molimã;
b) pierderea averii ºi pierderea sa;
c) prosperitate ºi putere.

7. [Iov 1:13] Care dintre fiii lui Iov dãdea o 
petrecere pentru fraþii lui când au fost 
uciºi? 
a) cel mai mic;
b) cel mijlociu;
c) cel mai mare.

8. [Iov 1:19] Cum au murit copiii lui Iov? 
a) un vânt mare a prãbuºit casa unde erau;
b) un foc le-a ars casa; 
c) niºte caldeeni le-au atacat casa.

9. [Iov 2:11] Cum se numeau cei trei 
prieteni ai lui Iov? 
a) ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego;
b) Ioab, Asael ºi Abiºai;
c) Elihu, Bildad ºi Elifaz.

Rãspunsuri Estera :

1.b; 2.c; 3.c; 4.c; 5.b; 6.b; 7.b; 8.b; 
9.b

Sã cercetãm Scripturile...

art a
C

e

IOV

1. Fratele Cornea Lazãr ºi familia sa ;
2. Sora Constantin Lidia ºi familia sa;
3. Sora Constantin Carmen Aurelia ºi familia sa;
4. Sora Cornea Sultana ºi familia sa;
5. Familia Colojoarã Ionicã;
6. Fratele Corcan Pavel ºi familia sa;
7. Sora  Corcan Ica ºi familia sa.

Sã ne rugãm în aceastã sãptãmânã pentru:

Dar ºtiu cã Rãscumpãrãtorul meu este viu, ºi cã se va ridica la urmã pe pãmânt. Chiar 
dacã mi se va nimici pielea, ºi chiar daca nu voi mai avea carne, voi vedea totuºi pe 
Dumnezeu. Îl voi vedea ºi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, ºi nu ai altuia. 

Sufletul meu tânjeºte de dorul acesta înãuntrul meu.                 
 (Iov 19:25-27)
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