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Editorial –  O întrebare esențială a închinăriiEditorial –  O întrebare esențială a închinării

Azi mergem la slujbele divine cu scopul prioritar de a ne închina. Închinarea este mediul în care ne 
împlinim menirea. Dumnezeu merită, dar nu depinde de închinarea noastră. O primește, dar poate și 
fără ea. Se bucură, dar nu este mai fericit. Îl înalță, dar nu îl ridică mai sus. Îl proslăvește, dar nu arată 
mai strălucitor. De fapt, închinarea noastră constată măreția Sa, nu I-o atribuie. O recunoaște, nu o 
oferă. Dumnezeu este deja tot ce poate fi fără contribuția noastră. El este autosuficient! Închinarea 
este mai degrabă o nevoie a noastră. Noi suntem ridicați către El prin închinare, iar El se coboară în 
mijlocul laudelor. Noi suntem împliniți și îmbrăcați în slava prezenței Sale!
Dacă închinarea este așa de importantă, atunci trebuie să ne punem întrebarea: Ce fel de închinare Îi 
este plăcută Domnului? Primește El orice? Acceptă oricum această închinare? Există condiții, principii 
și metode care clasifică închinarea în a fi sau nu primită de Dumnezeu? Eu cred că da!
Evrei 12:28, 29 ”Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori 
şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru 
este „un foc mistuitor”.
Coloseni 2:23 ”… aceștia au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi 
asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.”
Închinarea plăcută are două aspecte: unul interior și altul exterior. Aspectul exterior al închinării 
pretinde smerenie, reverență și sfințenie. Prezentarea închinării noastre nu poate fi o manifestare 
deșănțată a firii noastre pământești, afișând ostentativ luxul, indecența sau dezinvoltura unui 
spectacol. Să nu uităm că în prezența ”focului mistuitor” suntem în pericolul de a ne… juca cu focul. Pe 
de altă parte, să nu ne înșelăm crezând că dacă am îmbrățișat anumite forme care creează percepția 
evlaviei, chiar dacă în ascunsul vieții noastre sunt fapte ale firii pământești nemărturisite și nepărăsite, 
Îl putem înșela pe Dumnezeu ca pe oameni. Domnul nu se lasă batjocorit nici de mascaradele pe care 
mulți le numesc închinare, dar ele nu sunt decât o incitare a simțurilor și nici de mascaradele unei 
forme de evlavie, dar fără o viață transformată.
Ideea că Dumnezeu se mulțumește cu orice este sancționată clar de Domnul Isus care îi spune femeii 
de la fântână că adevărații închinători se închină în duh și în adevăr (Ioan 4:23, 24)! Unii ar vrea să 
creadă că ”în duh și în adevăr” poate fi și pe înălțimea idolatră a samaritenilor și la Templul 
fariseismului. În realitate nici într-o parte și nici în cealaltă. Adevărata închinare începe cu închinătorul. 
Înainte de a oferi această închinare, el se oferă pe sine!
Întrebarea esențială pentru închinarea ta de azi: Ce îi aduci Domnului? Nu, nu mă refer la muzica pe 
care o cânți, poezia recitată, rugăciunea înălțată sau predica rostită și toate acestea ascultate de 
oameni și de Dumnezeu. Mă refer la totalitatea existenței tale. Vorbirea ta de fiecare zi, activitățile tale, 
faptele tale, gândurile tale. Atunci când îți dai seama că stai fața în față cu un Dumnezeu care cunoaște 
totul despre tine, Îi vei aduce o închinare evlavioasă, cu smerenie și teamă sfântă, o închinare care să Îl 
reprezinte pe Dumnezeul care a dat totul pentru tine, care ți-a oferit un model de viață prin Hristos, 
Dumnezeu cu care vei petrece eternitatea!
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Cântarea este un mijloc, ca şi vorbirea, ca şi scrisul, prin care noi şi mai întâi ca trăirea 
de fiecare clipă, este un mijloc de înălţare a Cuvântului lui Dumnezeu şi unul frumos şi plăcut, şi 
m-am gândit de la început să pot vesti Evanghelia, să pot vesti Cuvântul prin acest dar pe care l-
am primit din partea Domnului. Aşa am compus melodii la toţi psalmii. Psaltirea, toţi psalmii 
deci, a fost versificată, dar are un istoric. Împreună cu Dorz am lucrat, dar ideea a fost a lui 
Wurmbrand, să versifice Dorz „Cântarea Cântărilor”, din ea câte ceva, Wurmbrand să facă un 
comentariu la „Cântarea Cântărilor”, şi eu să pun muzica. Dar când Wurmbrand mi-a spus ideea 
aceasta, nu după mult timp a fost arestat, şi i-am comunicat lui Dorz: „dacă nu mai putem face la 
Cântarea Cântărilor, hai să facem la Psalmi!” Şi aşa s-a ajuns să se lucreze la psalmi! Şi sunt toţi 
psalmii puşi pe note, aceştia (imagine) sunt toţi cei 150 de psalmi, dar nu numai 150 de melodii 
sunt, ci 200 de melodii, pentru că unii psalmi sunt lungi şi au fost împărţiţi în mai multe texte, 
strofe. Aşa de exemplu psalmul 119 are 22 de părţi. Deci 22 de cântări. Aşa au ieşit 200 de 
cântări la psalmi. Aceasta este o lucrare dinainte de închisoare, din perioada 1947 – 1950, eram 
tinerel. Apoi altă lucrare tot aşa. În Biblie sunt multe lucrări sub formă de psalmi. Aşa cum ar fi 
cântarea lui Moise din Exod, cântarea lui Moise din Deuteronom, cântarea Deborei, cântarea 
Anei, şi aşa mai departe, şi din Apocalipsa. Aceste locuri din Biblie, care sunt sub formă de 
cântări, au fost versificate şi a ieşit „Cântările Bibliei” cu 140 de cântări. Şi sunt apoi alte cântări, 
texte şi personale multe, cele mai multe sunt texte personale, de Marini, de Dorz, de Ioanid, şi 
alţii. Aşa că nu ştiu numărul exact de cântări, dar toate fac un singur lucru: înalţă pe Dumnezeu 
Tatăl, pe Isus Hristos Fiul şi pe Duhul Sfânt, că orice cântare, de exemplu ieri am început să scriu, 
trebuie să o mai corectez, o cântare din versetul 9 al capitolului 14 din Ioan:
„Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, şi nu M-ai 
cunoscut?”
Dacă cine vede pe Fiul vede pe Dumnezeu, tot aşa şi astăzi, pe fii lui Dumnezeu, sau copiii lui 
Dumnezeu trebuie să poarte chipul Domnului Isus Hristos. Şi zice Sfântul Apostol Pavel în 

Epistola către Galateni: „Copilaşii mei, pentru care simt din nou 
durerile naşterii, până va lua Hristos chip în voi!...” Deci asta este 
creştinul, să poarte chipul Domnului Isus Hristos, care este chipul lui 
Dumnezeu. Şi am scris o cântare cu această idee. Vă citesc doar o 
strofă şi refrenul că trebuie să  mai revăd:
„Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” Ioan 14/9, e motto-ul.

„De suntem fii ai Tatălui ceresc,
Suntem lumină în ochii ce privesc,
Şi-I semănăm ca flacăra din jar
Iar chipul Lui în noi se-arată clar.”

Refren: 
Suntem o mărturie în strai de lut, mai vie,
Aici pe-acest pământ, ca s-arătăm ne-nfrânt
Pe Tatăl nostru sfânt, slăvitu-I chip divin
În noi să fie plin!”



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ ( IX)

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

Este un paradox asupra căruia aș vrea să mă opresc puțin: faptul că întoarcem spatele unui copil 
exact în momentul când acesta are mai mare nevoie de ajutor - atunci când este copleșit de emoții 
negative. Ne place să fim lângă copiii noștri atunci când aceștia sunt veseli, când râd, când își 
manifestă entuziasmul. Dar atunci când copilul este trist, supărat, furios, acționăm în cel mai crud 
mod cu putință: le cerem să se izoleze (Treci în camera ta până îți trece furia!), le dăm un time-out 
sau le repetăm niște expresii pe care societatea modernă ne-a făcut să le adoptăm fără să le 
trecem prin filtrul nostru critic (Băieții nu plâng). Nu e nedrept? Nu v-ați simți nedreptățiți dacă 
cineva drag, apropiat, v-ar asculta numai când aveți ceva amuzant, drăguț de povestit și v-ar 
întoarce spatele sau v-ar dezaproba dacă ați vrea să-i povestiți necazurile voastre? Și de la cine ați 
aștepta să vă asculte atunci când sunteți supărați, triști, dezamăgiți, disperați, dacă nu de la cei 
mai apropiați oameni din viața voastră?

Și totuși, indivizii maturi au capacitatea de a-și controla emoțiile, de a le gestiona. Însă 
copiii?

Copiii au nevoie de ajutor să depășească momentele critice, spun specialiștii în psihologia 
copilului și neurologii. Singuri se simt neputincioși în fața hormonilor de stres care îi copleșesc.

Copiii mici în special nu au posibilitatea să controleze emoțiile puternice, întrucât 
legătura între sistemul limbic (creierul emoțional) și neo-cortex (creierul rațional) este incomplet 
dezvoltată. Ei sunt pur și simplu copleșiți de anumite emoții și pot deveni victime ale acelor crize 
cunoscute ca “tantrum”. (cf. dr. Penelope Leach)

Creierul unui copil se dezvoltă în funcție de relațiile pe care acesta le are cu apropiații săi. 
Specialiștii spun că figura severă, dezaprobatoare a unui adult produce în creierul unui copil o 
acumulare de cortizol (chiar dacă adultul nu este agresiv verbal), care provoacă agresivitate. Se 
creează astfel un cerc vicios în care copilul care este tratat agresiv (chiar dacă agresivitatea este 
pasivă) produce și acumulează agresivitate. Nu este nimic mistic în ideea că iubirea atrage iubire și 
că agresivitatea atrage agresivitate - este o consecință simplă a unor reacții chimice care se produc 
în creierul uman.

Toată lumea are emoții și sentimente, de toate felurile - ca noi toți, și copiii au 
sentimente diverse. Uneori se simt răniți, alteori le e frică, le e rușine, câteodată sunt triști, furioși, 
temători, altădată sunt geloși sau nervoși. Toate aceste emoții sunt normale pentru voi? Le-ați 
simțit vreodată? Atunci fiți siguri că și copiii le simt!

Unul dintre darurile cele mai valoroase pe care le puteți face copiilor este acela 
de a-i învăța să vorbească despre ceea ce simt - le va asigura pe viitor un psihic solid, 
relații și reacții normale, sănătoase, echilibrate. Oamenii fericiți sunt cei care își pot 
exprima sentimentele - cei care se simt liberi să râdă atunci când sunt veseli și să plângă 
atunci când sunt triști. Aceștia sunt fericiți nu doar pentru că pot cere ajutor atunci când 
sunt copleșiți de emoții negative, dar și pentru că, eliberându-le, emoțiile acestea nu ajung 
să îi otrăvească prin acumulare de hormoni de stres.
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Devotional - 
  

Cuvinte frumoase și prietenia...

1. Sora Petrica Elena și familia sa;
2. Fratele Petrovici Ioan și familia sa;
3. Familia Pintilei Marin și Violeta;
4. Sora Pintilii Angelica și familia sa;
5. Sora Pop Maria și familia sa;
6. Sora Popa Charlotte și familia sa;
7. Sora Popa Maria și familia sa.

Să ne rugăm în această săptămână  pentru:

"Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi." 
(Proverbe 15.28)

Cuvintele frumoase au puterea:
De a înviora atunci când lumea pare să ne destrame visurile;
De a ne face să râdem sau să zâmbim;
De a ne da de înţeles că există Cineva căruia îi pasă;
De a ne ridica moralul;
De a ne îmblânzi inimile;
De a ne susţine în momentele grele;
De a celebra succesele noastre;
De a ne face să simţim că şi noi contăm;
De a ne aminti ce este bun şi corect în lume;
De a ne face să înţelegem de ce trebuie să fim recunoscători;
De a ne arăta că alţii au încredere în noi;
De a ne lumina ziua;
De a ne îmbogăţi vieţile.

 "Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate." (Proverbe 17.17)

Prietenia nu ţine o clipă, nici un ceas, nici doar un an!
Prietenia e soră cu veşnicia. Se naşte pe căile întortocheate ale vieţii noastre, scrutează zările 
albastre  şi-n clipe grele ne susţine.
Prietenia nu ascunde adevărul, e dreaptă cu mine şi cu tine - şi are în vedere cerul!
Prietenia nu-i bogată, dar dă din sărăcia ei: se dă pe sine! Şi dacă n-ai cu ce-i plăti, rămâne totuşi 
lângă tine căci tot ce vrea ca plată e tot prietenia...
Prietenia e soră bună cu dreptatea, adevărul, dragostea şi veşnicia!

 

Duminicã dupãmasa:
Text:  Tineret

Duminicã dimineaţa:
Text:  Marcu 13: 1-17 TEXT BIBLIC


