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Nicolae Moldoveanu

Editorial –  Cine a spus că trebuie să fim “normali”?Editorial –  Cine a spus că trebuie să fim “normali”?

 ”Este anormal acest lucru… nu e normal ce se 
întâmplă”. Iată câteva cuvinte care m-au făcut să mă 
întreb: Ce înseamnă de fapt normalul? A fi normal oare 
înseamnă a te conforma standardelor acestei societăţi? 
Dacă da, atunci… oare noi, creştinii, ar trebui să fim 
anormali?
   Dacă cercetăm Scriptura, am observa că în 
perioada în care Isus a fost pe Pământ, a făcut multe 
lucruri anormale. A făcut vindecări, a înviat morţi, a stat la 
masă cu păcătoşii şi a iertat păcate. Toate acestea erau 
ceva anormal pentru oamenii din acea perioadă, şi da, a 

rămas ceva anormal şi pentru mulţi alţii din zilele noastre. Ştii, dragul meu, ce nu este pentru 
mulţi normal? Să renunţi la visul tău pe care ţi l-ai clădit de când erai mic, să refuzi 
oportunitatea de a fi realitate, doar pentru că vocea Lui ţi-a spus că are alt plan pentru tine. 
Aşa ceva este anormal pentru societatea din ziua de astăzi, mai ales că oamenii tânjesc să li se 
îndeplinească visurile şi ar da orice pentru un vis devenit realitate. Mai este anormal să 
părăseşti confortul casei tale pentru o ţară şi nişte oameni străini. Este anormal să părăseşti 
patul tău pufos pentru un pământ tare şi rece. Este anormal să trăieşti printre drogaţi, 
criminali şi posedaţi. Mai mult, este ceva anormal să te jertfeşti pentru alţii. Pentru o parte 
din oameni, este chiar anormal să-L alegi pe Dumnezeu înaintea propriei tale persoane.

Oare noi cât de normal trăim? Ne străduim să atingem standardele acestei lumi şi să 
mulţumim pe toţi oamenii? Ne străduim ca să se spună despre noi că suntem nişte oameni 
normali? Dacă normalitatea înseamnă a te afunda în păcat, a te scălda în noroi şi pervertire, 
atunci tu oare vrei să atingi normalul? Nu a fost ceva normal ca Isus să se atingă de leproşi şi 
totuşi a făcut-o. Nu a fost ceva normal ca El să îi spună slăbănogului că păcatele îi sunt iertate 
şi totuşi această normalitate nu L-a oprit. Nu a fost normal ca nici măcar să învieze după 3 zile. 
Dacă ne gândim bine, aproape nimic din ce a făcut El, după standardele acestei lumi, nu a fost 
normal. Şi atunci… oare noi de ce ne străduim să fim normali şi să facem lucruri normale?
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Fratele Mozilu Alexandru și familia sa;
2. Sora Mregea Estera și familia sa;
3.Sora  Muntean Ana și familia sa;
4. Sora Munteanu Ida și familia sa;
5. Sora Naidin Felicia Maria și familia sa;
6. Sora Neagu Simona și familia sa;
7. Familia Muntean Gheorghe.

S-a născut la data de 3 februarie 1922 în comuna Movileni, județul Tecuci, actualmente Galați, a 
murit în 12 iulie 2007, la Sibiu. A fost  compozitor, poet și scriitor creștin român.
Viata și lucrarea lui s-au defășurat, în cea mai mare parte, în perioada dictaturii comuniste din România, 
perioadă ostilă manifestărilor artistice cu caracter creștin. În 1959 a fost închis și condamnat la 12 ani de 
muncă silnică, confiscarea averii și 10 ani de degradare civică pentru "compunerea de cântări religioase și 
propagandă religioasă".
A compus peste 8000 imnuri și cântări duhovnicești, incluse într-o măsură semnificativă în repertoriile și 
cărțile de imnuri ale majorității bisericilor evanghelice din România, precum și ale mișcării Oastea 
Domnului.
Este imposibilă încadrarea sa într-o denominațiune creștină, întrucât omul Nicoale Moldoveanu s-a 
dovedit frate nedisimulat al tuturor creștinilor.
Crescut în Biserica Ortodoxă, format în iureșul mișcării Oastea Domnului, mai apoi prieten al oricărui 
creștin, Nicolae Moldoveanu și-a deschis casa ca loc de adunare pentru frați din toate confesiunile creștine. 
După ieșirea din Oastea Domnului  nu a mai fost înscris în nicio mișcare sau cult religios. Alături de bogata 
moștenire de cântări, asupra căreia n-a lăsat nici un drept scris, a scris comentarii la Noul Testament și la o 
parte din Vechiul Testament. Întreaga viață a cântat și a proclamat Harul fără plată al lui Dumnezeu.

Mărturie 
…Sfântul apostol Pavel spune în Epistola către Efeseni începând cu cap. 1: „Urmaţi pilda lui Dumnezeu ca 
nişte copii preaiubiţi.” Şi acum, să urmez pilda lui Dumnezeu: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi 
apoi pămîntul.” Urmând pilda lui Dumnezeu, să facem întâi cerurile – partea spirituală, şi apoi partea 
fizică. 
Eu m-am întors la Domnul Isus Hristos la vârsta de 16 ani. Am învăţat muzica în armată de la vârsta de 12 
ani şi jumătate. Deci am fost profesionist. Dar a venit războiul, eram în armată şi  m-am întors la Domnul la 
vârsta de 16 ani şi prin darul pe care l-am primit din partea Domnului, deşi am învăţat muzica începând de 
la zero, atât cât se poate învăţa, am compus cântări, am compus câte ceva. Şi a fost războiul, a venit apoi 
schimbarea regimului şi am fost invitat să scriu şi eu pentru regimul care a trecut, comunist. Eu nu am făcut 
lucrul acesta, am fost urmărit tot timpul până când am fost închis, am fost condamnat la Tribunalul Militar 
din Cluj. Am fost condamnat la 12 ani de muncă silnică, confiscarea averii şi 10 ani degradare civică. Aceasta 
a fost condamnarea mea. Nu am făcut 12 ani pentru că a venit un decret după 5 ani, care a graţiat pe toţi care 
se aflau închişi pentru alte probleme decât pentru drept comun, precum pentru crimă, furt. Noi am fost 

încadraţi politic, ca şi Domnul Isus Hristos, şi El a fost încadrat politic, au spus evreii, 
conducătorii lor de atunci că El vrea să se facă pe Sine împărat, deci era o 
problemă politică. Şi Domnul Isus a fost condamnat la moarte prin cruce, 
dar toate acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea 
noastră. Aşa am fost şi noi încadraţi tot politic şi condamnaţi prin Codul 
Penal art. 209 aliniatul 5, pentru „crimă de uneltire împotriva ordinii 
sociale”. Acesta a fost articolul. La tribunal a trebuit să spună judecătorul ce 
am făcut. Şi judecătorul era maiorul Văleanu, a spus despre mine de exemplu: 
„Ai compus psalmi şi cântări religioase şi ai făcut propagandă prin ele”. 
Aceasta a fost crima mea de uneltire! Şi noi eram mai mulţi în grup, au spus: 
„Sunteţi o agentură a anglo-americanilor”, aşa era vorba pe atunci. Aşa am 
fost condamnat 12 ani, aceasta a fost în '59 iar în '64 a venit un decret de 
graţiere pentru toţi. Am stat în celulă şi cu Richard Wurmbrand de 2 ori la 
Gherla, pentru că acolo era obiceiul să tot învârtească pe deţinuţi ca să nu ne 
împrietenim, să nu ne simţim bine nici în celulă. Ei inventau fel de fel de 
lucruri ca să ne îngreuneze viaţa şi în celulă, de exemplu ne puneau pe burtă în 
celulă pe ciment, era iarnă iar în celulă nu era cald, vara era prea cald, aşa era 
legea închisorii. Eu fiind condamnat pentru crimă de uneltire că am scris 
cântări religioase şi am făcut propagandă prin ele, asta aşa au zis-o ei şi e 
adevărat, ei au numit-o propagandă, eu am numit-o propovăduire, aşa este 
scris în Scriptură: „Propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”, şi am făcut 
lucrul acesta. Deci când m-aţi întrebat despre când am compus o cântare... ei 
ne ordonau: „pe burtă toţi!” şi ne puneam pe burtă şi ne ţineau ore întregi, cine 
ştia, că ei de aia ne şi ordonau – ca să ne simţim rău. 



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ (IV)

2. Corijarea iubitoare 
       Greşelile copiilor noştri nu sunt făcute, cum s-ar putea crede, din răutate, ci mai degrabă pentru 
că nu sunt asistaţi corect. Ei doresc să fie înţeleşi, apreciaţi, ajutaţi şi iubiţi pentru ceea ce sunt, aşa 
cum rezultă din destăinuirile lor. 
       O fetiţă de 12 ani scria în jurnalul ei „pot să mă dau peste cap, tot nu primesc niciodată nici o 
laudă şi numai reproşuri şi obişnuita frază: „Uită-te un pic la sora ta, ea într-adevăr..." 
        Un tânăr de 17 ani, ajuns să fie judecat pentru faptele sale scria: „Nu trebuia să mă judece, ci să 
mă ajute să fiu eu însumi judecătorul meu; nu trebuie să mă condamne, ci să mă pună în situaţia de 
a mă reface şi recupera. Voi învăţa să iert când mă voi simţi iertat." 
        Este greşit să facem scandal pentru cea mai mică greşeală, dar nu e bine nici să ne prefacem că 
n-o observăm pentru a nu fi obligaţi s-o corectăm. 
        Autoritatea părintească e o realitate şi o responsabilitate ce trebuie exercitată deoarece copiii 
au nevoie de călăuze care să le vorbească, să-i sfătuiască, să-i corijeze cu iubire, ţinând seama de 
faptul că modelăm persoane, nu obiecte. 
        Să ajutăm copiii să-şi îndrepte greşelile mai mult decât să se dezvinovăţească, insistând pe o 
sinceritate maximă. 
        Este necesar să le repetăm unele lucruri de mai multe ori, dar cu răbdare şi dragoste reuşim să 
punem ordine în multe. 
        Dacă este cazul să avertizăm, s-o facem cu delicateţe, între patru ochi şi în secret, pentru ca ei 
să-şi deschidă inima, chiar şi atunci când, în orgoliul lor, cred că nu ar trebui s-o facă. 
       Referitor la pedepse, iată câteva sfaturi inspirate de cei cu îndelungată experienţă în educaţie: 
a. „Nu pedepsiţi niciodată decât după ce aţi epuizat toate celelalte mijloace". 
- „Este desigur mai uşor să ne enervăm decât să răbdăm, să ameninţăm un copil decât să-l 
convingem". 
- „Este mai comod pentru nerăbdarea şi mândria noastră să-i pedepsim pe cei ce ni se împotrivesc 
în loc să-i corijăm prin a-i suporta cu tărie şi bunătate". 
- Sunt rare cazurile când ajută o pedeapsă neaşteptată dată înainte de a fi căutat mai întâi alte 
mijloace. 
- Părinţii care nu iartă nimic copiilor, obişnuiesc să-şi ierte totul lor înşişi. 
- „Se recomandă ca acolo unde e suficientă atenţionarea să nu fie folosit reproşul, iar unde reproşul 
este suficient, să nu se meargă mai departe". 
b.„Pentru a corija să se aştepte momentul potrivit". 
- „Nu pedepsiţi copilul chiar în clipa greşelii sale ... trebuie să-i lăsaţi timp pentru a reflecta, pentru 
a intra în el însuşi"... să-şi consume vina devenind conştient de greşeală, izvorând astfel în inima lui 
dorinţa de îndreptare. 
- Să nu acţionaţi din pasiune sau furie, dar „mai înainte de toate aşteptaţi să fiţi stăpâni pe voi 
înşivă". 
- În anumite momente foarte grave, ajută mai mult o recomandare la Dumnezeu, „un act de 
umilinţă făcut faţă de el decât o furtună de cuvinte". 
c.Să fie lăsată totdeauna speranţa iertării 
- „A uita şi a face să se uite zilele triste ale greşelilor" este marea artă a unui bun educator. 
Dumnezeu ne iartă în taina spovezii şi aruncă păcatele (greşelile) noastre în Marea Uitării şi scrie: 
„Interzis pescuitul!" 
- „Trebuie evitate durerea şi teama inspirate de corijare şi spus totdeauna un cuvânt de întărire". 
- Uneori e de a juns să-i facem să creadă că nu ne gândim că au făcut-o cu răutate şi-i putem astfel 
împiedica să mai cadă din nou în aceeaşi greşeală. 
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1. [Mica 1:1] Pe timpul cărui rege al 
Iudei şi-a rostit Mica profeţiile? 
a) Manase;
b) Iosia; 
c) Ezechia.
2. [Mica 3:5] Pe cine a descris Mica cu 
cuvintele: „Dacă au de muşcat ceva cu 
dinţii  vestesc pacea, iar dacă nu li se 
pune nimic în gură vestesc războiul"? 
a) judecători; 
b) preoţi;
c) profeţi.
3. [Mica 4:3] Popoarele între care va 
judeca Domnul îşi vor face: 
a) din săbii fiare de plug; 
b) din fiare de plug săbii; 
c) din suliţe fiare de plug.
4. [Mica 4:13] Ce a spus Mica să facă 
fiica Sionului cu cornul ei de fier şi cu 
copitele de bronz? 
a) să împungă naţiunile;
b) să treiere naţiunile;
c) să înveţe naţiunile.
5. [Mica 5:2] Un pasaj mesianic din 
Mica arată că viitorul conducător al 
Israelului se va naşte în: 
a) lerusalim;
b) Gat; 
c) Betleem.
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Să cercetăm Scripturile - MICA

6. [Mica 5:5] Cine a fost cel mai 
mare duşman al israeliţilor în 
profeţiile lui Mica? 
a) Asiria;
b) Babilon;
c) Persia.
7. [Mica 6:6-8] Mica afirmă că 
Domnul cere de la poporul Său: 
a) să aducă mii de berbeci ca ofrande;
b) să dăruiască zeci de mii de râuri de 
ulei;
c) să facă dreptate, să iubească mila şi 
să umble umil cu Dumnezeu.
8.[Mica 6:16] Pe care dintre 
regii răi ai Israelului îi 
menţionează Mica? 
a) Iehu şi Ieroboam;
b) Ahab şi Omri; 
c) Ahaz şi Ahab.
9. [Mica 7:20] Mica şi-a sfârşit 
profeţia cu un cuvânt de 
speranţă care menţiona doi 
patriarhi. Pe cine anume?
a) Noe şi Avraam;
b) Isaac şi Avraam;
c) Iacov şi Avraam.

Răspunsuri Obadia: 1.b ; 2.c; 3.a  /  Răspunsuri Iona: 1.a; 2.b; 3.c; 4.b; 5.c; 6.b.

Duminicã dimineaţa Text:  Matei 6:1-15

Duminicã dupãmasa: Text:  Faptele Apostolilor 1:1-11

d.Dacă totuşi e necesar aplicarea unei pedepse, aceasta trebuie să fie de aşa natură încât să-i facă să 
devină mai buni 
- Pentru copii şi tineri „este pedeapsă doar ceea ce slujeşte ca pedeapsă". S-a observat, de pildă, că 
un simplu gest ce exprimă nemulţumirea părintelui, „o privire deloc iubitoare asupra unora 
produce un efect mai mare decât l-ar produce o palmă..." 
- „Să ne amintim că forţa pedepseşte viciul, dar nu-l vindecă pe cel vicios". 


