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Am venit fiilor ºi fiicelor mele, am venit la voi ºi voi nu m-aþi vrut. Pe sub mâna Mea 
aþi trecut ºi cicatricele au fost încã proaspete, fruntea Mea mai simþea durerea spinilor, 
coasta Mea, cea care a mãrturisit cu sânge ºi apã poartã încã ecoul durerii, ºi palmele ºi 
picioarele ºi sângele care striga sã surzeascã lumea... Am venit la tine, fiule, am venit la tine, 
fiicã, dar tu ai preferat o icoanã de hârtie, un chip de piatrã ºi o tradiþie care nu te poate 
deranja. Nimic nu te mai poate deranja aºa cum cum stai pe bancã într-o clãdire rece de 
absenþa Mea... ºi ai spatele inimii intors spre Mine ºi ai mintea întunecatã de ceea ce crezi cã 
ºtii...

Am venit la tine sã-þi dau ochi noi care sã vadã dincolo, cu mult dincolo de limitele 
tale, un ochi ºi o inimã prin care tu sã vezi ºi sã iubeºti, sã poþi striga infinitul ºi acesta sã se 
arate la scara casei tale, sã poþi surâde veºniciei, sa fii fãrã fricã, sã ai un rost pentru clipa ta de 
existenþã terestrã, sã Mã cunoºti... 

M-am arãtat þie cu mareþia înstelãrii, cu veselia zorilor, cu  lumina zilei ºi cu apusul 
soarelui... Te-am mângâiat cu briza oceanelor, þi-am trimis ploaia drept zãlog al pâinii, te-
am zgâlþãit în cutremure, te-am pãtruns cu foc, te-am trecut prin potop, þi-am plâns cerbicia 
ºi þi-am strigat sã te opreºti dar inima ta a zburdat, a dansat rãzvrãtitã în tumultul ºi teroarea 
rãzboaielor ºi ura ta a ars pe rug carnea vie a aproapelui tãu ºi a semenilor Mei. Ai râvnit 
otrava unui pãmânt fãrã Dumnezeu, ai ales moartea în locul vieþii, ai ales, în monstrul firii 
tale, un dumnezeu pe care credeai cã-l poþi stãpânii... credeai...

ªi te-am privit veac dupã veac ºi Mã durea durerea ta, ºi am plâns cu toate 
nefericirile pe care le-ai trãit, din rãvaºele cuvintelor iubirii Mele þi-am întocmit Scriptura, 
prin proorocii mei þi-am strigat-o, cu sânge am sfinþit-o...

ªi te-am vãzut spãºit deseori cãutând cu fricã la paºii tãi, te-am vãzut în sac ºi în 
cenuºã, þi-ai strigat o cãinþã vremelnicã ºi þi-ai adus pârga roadelor tale ºi mieii cei mai buni 
din turmã ºi le-ai ars pe altarele Mele... Eu te-am auzit ºi þi-am dat o iertare vremelnicã, ºi þi-
am dat binecuvântãri... Apoi, turmele pe care þi le-am înmulþit Eu, pãmântul pe care Eu l-am 
întocmit ºi aurul pe care Eu þi l-am adus în cale þi-au devenit dumnezei...

Apoi te-am vãzut în sãrbãtorile Mele ridicâdu-þi spre Mine mâinile mânjite de sânge 
ºi acest gest al tãu a fost urâciune, scârbã... Cântãrile tale M-au durut mai mult decât 
aruncarea cu pietre ºi laudele tale îmi izbeau slava precum biciuri ºi scorpioane... ºi þi-am 
strigat, omule, pentru care din darurile bune cu care te-am înzestrat mã loveºti?

Þi-am dat legile Mele dar nu aºa cum o fac oamenii... Ele te puteau dezlega de tine 
însuþi, de dumnezeul pe care l-ai deslanþuit în tine, de acest monstru, de acest stãpân fãrã 
milã... þi-am  pus în inimã gândul veºniciei ºi ai lãsat în Eden un gol nemãrginit prin plecarea 
ta.  Fiule ºi fiicã, pe cãt de nemãrginitã a fost plinãtatea Mea în tine pe atât de cutremurãtor 
de fãrã margini este golul din tine prin absenþa Mea! Dacã ai murii fãrã sã fii al meu, murirea 
ta ar fi continuã, ca un ghem încercând sã adune în el un fir fãrã sfârºit... Nici chiar Eu, 
Atotputernicul, nu þi-aº putea scurta agonia fãrã sã mor Eu în locul tãu. Eu în locul tãu! 
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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.

Un cântec drag oricui: bãtrân, tânãr, mic, mare, ºi cu 
siguranþã cunoscut de mulþi dintre noi. O cântare ce poartã în 
spate o poveste importantã de-alungul istoriei ºi cu mare 
greutate în sufletele noastre, celor care o îndrãgim, celor 
cãrora le-am cântat ºi ascultat versurile cu inima deschisã, 
simþindu-i importanþa chiar ºi azi, în secolul XXI, adânc în 
inimile noastre.

O cântare cu o traiectorie de 240 de ani care de-alungul 
vieþii sale a reuºit sã strângã cu sine poveºti, taine, dorinþe, 
speranþe, bucurii sau dureri, mãrturii sau cereri… o cântare pe 
care trebuie sã o cunoºti, la fel ca întreaga ei poveste.

Autorul ei este John Newton, nãscut la Londra în 1725, al 
cãrui tata a fost cãpitan, iar a cãrui mamã, bolnavã fiind ºi 
conºtientã de puþinul timp rãmas pe pãmânt a avut grijã sã-l 
înveþe Biblia pe fiul ei. Mama sa a murit când el avea 7 ani, 
devenind,  la o vârstã fragedã ajutor pe o barcã de pescuit cu 
experienþe de-a lungul anilor, periculoase, emoþionante, 
inclusiv dureroase.

Mai târziu s-a înrolat pe o barcã de sclavi unde a ajuns cãpitan, uitând în tot acest 
timp de Dumnezeul mamei lui ºi a Bibliei, devenind unul dintre cei mai mizerabili ºi de 
temut comerciant de sclavi. A comerciat cu sute de femei, copii ºi bãrbaþi din Africa,  
luându-i de la casele ºi familiile lor, pentru a fi vânduþi ca sclavi în America. John Newton 
recunoºtea cã simþea nevoia sã scape de iad, în realitate iubea pãcatul ºi nu era dispus sã 
renunþe la el.

În fiecare an cãdea tot mai jos în pãcat, ajungând  o persoanã josnicã pânã ºi pentru 
echipajul bãrcii, pe care într-o ocazie când, beat fiind, a cãzut peste bord, 

aceºtia pentru a-l salva, au aruncat dupã el un harpon 
(unealtã în formã de lance, constituitã dintr-o barã metalicã 
sau de lemn ºi un vârf metalic în formã de sãgeatã, prinsã cu 
o frânghie lungã ºi groasã ºi întrebuinþatã la vânarea 
balenelor, a rechinilor) ce i s-a infipt în ºold, motiv pentru 
care a ºchiopãtat toatã viaþa sa.

Istoria cântecului „Mãreþul Har”
(partea  I)

1. Familia Jivan Andrei ºi Estera
2. Sora Lighezan Tabita ºi familia sa;
3. Sora Linþa Lidia ºi familia sa;
4. Sora Liþa Nela ºi familia sa;
5.Sora Luca Lucreþia ºi familia sa;
6. Fratele Lucaci Ioan ºi familia sa;
7. Sora Luchian Alexandrina ºi familia sa;
8. Familia Lupu Daniel ºi Mirela.

Sã ne rugãm în aceastã 
sãptãmânã pentru:



1. [Ezechiel 1:1-6] Cuvântul Domnului a 
venit la Ezechiel, exilat în Caldeea, într-
un nor gros ºi un foc cu luminã 
strãlucitoare, în care se vedeau patru 
fãpturi vii, fiecare cu: 
a) douã feþe ºi douã aripi; 
b) patru feþe ºi douã aripi; 
c) patru feþe ºi patru aripi.

2. [Ezechiel 2:1,3,8; 3:1,3,4,10] Cum i S-a 
adresat Dumnezeu lui Ezechiel? 
a) fiule; 
b) fiul Meu; 
c) fiu al omului.

3. [Ezechiel 2:9-10] Ezechiel a primit de la 
Domnul:
a) un toiag; 
b) sulul unei cãrþi; 
c) o tãbliþã de piatrã.

4. [Ezechiel 20:41-43] Când a spus 
Ezechiel cã israeliþii îºi vor aminti toate 
faptele cu care s-au pângãrit?
a) când vor fi în Babilon; 
b) cînd vor fi readuºi în þara lor;
c) în timpul asediului Ierusalimului.

5. [Ezechiel 25:3-7] Care popor a fost dat 
pe mâna celor din Rãsãrit din cauzã cã 
s-a bucurat atunci cînd Israelul a fost 
nimicit? 
a) amonit; 
b) moabit; 
c) edomit.

Rubrica femeii... / Briscan Irina

Muzica
În  Psalmul 148:12-13 citim: „Tineri ºi tinere, bãtrâni ºi copii, sã laude 

Numele Domnului!”. Aceasta nu este singura referinþã în care Dumnezeu ne porunceºte sã-
I aducem laudã prin cântãri. Texte asemãnãtoare le regãsim ºi în alte versete, precum: 

Psalmul 150:6  „Toatã suflarea sã laude pe Domnul!”;
Efeseni 5:19  „Vorbiþi între voi cu psalmi, cu cântãri de laudã ºi cu cântãri 

duhovniceºti, ºi cântaþi ºi aduceþi din toatã inima laudã Domnului.”;
Psalmul 47:6,7  „Cântaþi lui Dumnezeu, cântaþi! Cântaþi Împãratului nostru, 

cântaþi! Cãci Dumnezeu este împãrat peste tot pãmântul: cântaþi o cântare înþeleaptã!”
Cântarea de laudã nu este o opþiune, ci o poruncã, dupã cum citim în 

Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie sã urmezi cursurile vreunei ºcoli de muzicã, pentru a 
împlini aceastã poruncã. Prin cântarea celui credincios se creeazã o cale prin care creºtinul 
îºi aratã dragostea faþã de Dumnezeu ºi faþã de Fiul Sãu, Isus Hristos. Pentru omul credinþei, 
cântarea este o putere de neînchipuit ºi în durere, ºi în bucurie. Cântarea de laudã este o 
jertfã pe care trebuie sã o aducã toatã gama vieþii: bãtrâni, adulþi, tineri, copii. Prin 
intermediul cântãrilor, copiii învaþã adevãruri spirituale (Dumnezeu este dragoste, El are 
grijã de noi, Isus Hristos e Pãstorul cel Bun etc.), cât ºi  versete biblice ºi  psalmi. Pânã acum, 
totul pare OK. 

Întrucât tema noastrã vizeazã pericolul pe care îl aduce muzica asupra 
copilului din zilele noastre, aº dori doar sã schiþez niºte idei, ce vor fi detaliate în numãrul 
urmãtor. În perioada contemporanã se simt tot mai pregnant bruiajul afectiv ºi 
bombardamentul fonic. Aceasta face sã afirmãm cã trãim vremuri de excepþie. Muzica  
ocupã un loc important în mediul social, cultural ºi chiar religios.  În acest sens, citez: 
„Niciodatã muzica n-a deþinut un rol atât de important în închinare ca astãzi... Niciodatã 
muzica n-a îngemãnat într-atâta binele ºi rãul, sacrul ºi profanul ca astãzi... Niciodatã 
muzica n-a fost atât de folositã ca sã inducã actul mistico-religios ca azi... Niciodatã muzica 
n-a fost atât de eficientã în efortul ecumenic, ca astãzi... Niciodatã muzica n-a ajuns la 
limitele toleranþei fizice ºi psihice ca astãzi.... Ceva se întâmplã! E cineva în spatele acestui 
scenariu?” (Lucian Cristescu-  „Diabolis in musica”)

Închei cu douã afirmaþii contradictorii, provocându-vã, totodatã, sã 
alegeþi pe cea favorabilã, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu:

 „Muzica poate fi consideratã neutrã din punct de vedere moral. Ea nu e nici 
pãcãtoasã, nici sfântã. Moralitatea ei este determinatã de utilitatea care i se dã.” - David 
Scheer, PG: A Parental Guide to Rock, 1986

 „Muzica influenþeazã caracterul ºi sufletul. Oamenii sunt afectaþi de ea: 
ritmul ºi melodia induc mânie sau bunãtate, curaj ºi echilibru, ºi alte trãsãturi - perechi de 
caracter. E dovedit cã muzica are putere de a transforma caracterul, cã existã melodii ºi 
ritmuri care n-ar trebui permise.” - Aristotel, Politica, 1339.
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6. [Ezechiel 28:2,12,17] „Þi s-a îngâmfat 
inima din cauza frumuseþii tale", a zis 
Domnul despre: 
a) regele Tirului; 
b) Sidon; 
c) Faraon, regele Egiptului.

7. [Ezechiel 29:1-3] Cine a spus: „Râul 
meu este al meu, eu l-am fãcut" ºi a 
adus astfel judecata lui Dumnezeu 
asupra þãrii lui? 
a) prinþul Tirului; 
b) Nebucadneþar;
c) Faraon.

8. [Ezechiel 33:21] Câþi ani fusese 
Ezechiei în captivitate când a aflat cã 
Ierusalimul a fost cucerit? 
a) 6; 
b) 12; 
c) 18.

9. [Ezechiel 35:15] Ezechiel a rostit 
judecata lui Dumnezeu împotriva 
Edomului, pentru cã a încercat sã punã 
stãpânire pe Israel ºi Iuda, adresând-o: 
a) Muntelui Seir; 
b) Muntelui Nebo; 
c) Muntelui Horeb.

10. [Ezechiel 36:5] „În focul geloziei mele 
am vorbit", a zis: 
a) Nebucadneþar; 
b) Domnul; 
c) Faraon.

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

Sã cercetãm Scripturile...

e
Cart a

EZECHIEL

Duminicã dimineaþa: Text: Cina - Ioan 13: 1-17
Duminicã dupãmasa: Text: Evanghelizare 
Miercuri: Text: Studiu - Efeseni 6: 1-9

Programare:


	1: 1-4
	2: 2-3

