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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.

Spune în Epistola a doua către Corinteni că: „Dumnezeu era în Hristos 
împăcând lumea cu Sine”. Ce a suferit Fiul, a suferit şi Tatăl. Şi prin faptul 
că a suferit Domnul Isus Hristos şi Tatăl a simţit suferinţa şi când Domnul 
Isus a spus – că asta a fost culmea – „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?” Dar era părăsirea aceea că Tatăl nu a intrat în 
moarte, cum a intrat Fiul în moarte. Dar în tot ceea ce a suferit Domnul 
Isus a fost şi Tatăl. Aşa este scris, citim lucrul acesta în 2 Corinteni 
capitolul 5 versetul 18: „Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, prin Isus 
Hristos, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, 
neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă, spune 
Sfântul Pavel, propovăduirea acestei împăcări.” Şi spune: „pe Cel ce nu a 
cunoscut păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim moştenirea 

lui Dumnezeu în El.” Deci Dumnezeu a suferit în Domnul Hristos, în Fiul Său, dar nu a intrat în 
moarte, şi aceasta a fost culme a suferinţei, că Domnul Isus a gustat şi moartea pentru noi, ca să fim 
noi mântuiţi. Şi El a fost ispitit în toate lucrurile, ca şi noi, dar fără de păcat, de aceea zice să 
îndrăznim să ne apropiem de scaunul harului, adică de Domnul Isus ca Mare Preot acuma.
Un creştin este un om care nu mai trăieşte el, ci Hristos trăieşte în el. Dacă soţul are pe Hristos în el şi 
soţia la fel, nu mai sunt două părţi, ci e o singură parte: Hristos! Aşa cum capul niciodată nu doreşte 
să se despartă de trup pentru că nici capul nu mai trăieşte, tot aşa şi soţii creştini – nu vorbim de 
oamenii necreştini sau de cei care sunt creştini numai cu numele, ci de oameni care sunt creştini 
prin naşterea din nou – deci nu este puterea noastră sau vreun merit al nostru, ci este lucrarea lui 
Dumnezeu. Şi spune că credinţa va avea sfârşit, cunoştinţa şi ea va avea sfârşit, căci cunoaştem în 
parte şi proorocim în parte, va veni vremea când acest „în parte” se va sfârşi! Acum dar zice rămân 
trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Credinţa merge până la mormânt, nădejdea te trece dincolo 
de mormânt, dar dragostea rămâne cu noi în veşnicie! Şi dacă este dragostea din Dumnezeu, căci 

spune în Romani, capitolul 5, versetul 5: „Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inimile voastre prin Duhul Sfânt.” Deci noi iubim nu cu dragostea
noastră, ci cu dragostea lui Dumnezeu, care este turnată prin Duhul 
Sfânt! Deci tot ce avem bun se coboară de la Dumnezeu, care
este Părintele luminilor, în care nu este schimbare şi nici umbră de 
mutare! (Iacov cap. 1, versetul 17). Deci tot ce este bun şi statornic în 
noi: dragostea, nădejdea şi toate câte sunt bune, sunt de fapt ale lui 
Dumnezeu. Noi trăim din ce este Dumnezeu. De aceea, când m-am 
căsătorit, la primărie în comuna soţiei mele, lângă Sebeş, eu i-am spus: 
pentru ca să se poartă certa omul, trebuie două părţi; eu n-o să fiu a 
doua parte! Suntem de 55 de ani căsătoriţi şi nu am fost a doua parte! 
Aşa că pentru ceartă trebuie două părţi, când e numai o parte, nu se 
poate certa! Deci e harul lui Dumnezeu şi aici... la Domnul Isus au venit 
nişte farisei şi nişte saduchei şi au spus: „Moise a poruncit să se dea 
femeii o carte de despărţire dacă nu mai vrea bărbatul să trăiască cu 
soţia; Tu ce zici?” „Din pricina împiet ririi voastre v-a spus Moise lucrul 
acesta, dar la început n-a fost aşa”; Dumnezeu nu a făcut pe Adam şi pe 
Eva ca să se despartă. I-a făcut un singur trup!

Duminică seara, fratele păstor a încheiat cu versetul din 
Proverbe 15 : 15: „Toate zilele celui nenorocit sunt rele, 
dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.”
Un ospăț necurmat… cine nu și-ar dori aşa ceva? Nu 
vreau să scriu prea multe, dar vreau să te încurajez să 
începi să devii un om mulțumit – mulțumit de familia pe 
care o ai, mulțumită de soțul tău, mulțumit de soția ta, de 
copiii tăi, de traiul pe care Dumnezeu îngăduie să îl ai.

„Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți 
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 
Tesaloniceni 5:16-18). Dumnezeu vrea să fim oameni 

mulțumiți și fericiți, pentru că El a murit pentru noi ca, indiferent prin ce trecem sau ce facem, 
să știm, să ne bucurăm, pentru că El e la conducerea Universului.

În Evrei 13:5 scrie „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: 
„Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Dacă vrem să nu ne pierdem în 
agitația de zi cu zi, în problemele vieții, trebuie să începem să devenim oameni care citesc 
și cred ce spune Biblia. Proverbe 13:13 ne spune că: „Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului 
se pierde…”, de aceea trebuie să credem ce a spus Dumnezeu.

Eclesiastul spune: „Toate își au vremea lor…orice lucru El îl face frumos la vremea lui… am 
ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei (adică pentru mine și pentru tine) decât să 
se bucure și să trăiască bine în viața lor (să fie mulțumiți).” Mulțumirea este o condiție a 
fericirii. Și de ce n-ai fi tu mulțumit tu, care ești copil al Celui mai Puternic Domn? De ce n-ai fi 
tu mulțumit când toți pașii tăi sunt vegheați de Dumnezeu?

Este scris în Proverbe 14:30a – „O inimă liniştită este viaţa trupului… ”
Mă rog ca Dumnezeu să îți dea înțelepciune să fii mulțumit și astfel să ai „un ospăț 
necurmat”.

 
Duminicã dupãmasa:
Text:  Matei 5:1-12

Duminicã dimineaţa:
Text:  Faptele Apostolilor 6:1-6TEXT BIBLIC



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ ( XI )
Copiii și emoțiile lor negative - cum le facem față?

Motto: Ține-mă strâns și lasă-mă liber!
Concluzii
Observându-i pe oamenii din jurul meu și corelând informațiile pe care le am despre modul în care 
au fost crescuți cu carențele lor psihologice, am început să înțeleg că modelul de parenting pe care l-
au aplicat părinții noștri, modelul în care aproape toți adulții de astăzi au fost crescuți, a dat greș. 
Trăim într-o lume în care agresivitatea și violența sunt norma, în care trăiesc foarte mulți adulți 
descumpăniți, pierduți, deprimați, nefericiți, temători, incapabili să își exprime adevăratele 
sentimente.
Fericirea este considerată a fi un sentiment pe care îl trăim rar și pentru perioade scurte de timp. 
Pare imposibil în societatea modernă occidentală să vorbești despre oameni fericiți, despre oameni 
echilibrați, care sunt mulțumiți cu viața lor, cu ceea ce au, cu statutul lor. Toată lumea aleargă după 
mai mult, mai mare, mai repede. Citind "The continuum concept" am trăit ceva vecin cu o revelație. 
Pentru mine, aceasta este o carte de căpătâi pentru oricine vrea să crească copii fericiți. Am aflat din 
această carte ca pătuțul sugarului, acel "crib" cum îl numesc anglofonii, este o invenție britanică de 
dată recentă. Practic, bebelușii dorm în propriul lor pătuț doar de pe vremea reginei Victoria, care l-
a inventat. Sute de mii de ani de evoluție, sute de mii de ani în care sugarii au dormit în aceeași 
cameră și în același pat cu părinții lor nu pot fi șterși de istoria ultimilor 200 de ani. Copiii nu sunt 
făcuți de natură să doarmă singuri între gratii. În fond, cui i-ar plăcea așa ceva? I-ar plăcea unui adult 
să doarmă singur, noapte de noapte, ani de zile?
Atunci cum ne putem imagina că i-ar plăcea unui copil, când tocmai copiii sunt cei care au cea mai 
mare nevoie de căldură, de protecție? Copiii nu sunt construiți să accepte că plânsul lor poate fi 
ignorat, să fie trimiși la colț, să fie umiliți. Refuzul adulților de a se apleca asupra copiilor cu respect 
și empatie ne-a adus aici: în mijlocul unei lumi populate cu adulți frustrați, nefericiți, nesiguri.
Comuniunea, îmbrățișarea, căldura sunt naturale. La fel este dormitul mamei lângă copilul ei mic. 
La fel este faptul că toți copiii își vor cere la un moment dat dreptul la independență. La fel de 
naturale sunt sentimentele, ale noastre și ale copiilor noștri. Să nu ne fie frică să ne recunoaștem 
sentimentele, să le numim și să le verbalizăm. Să nu ne fie frică să fim sinceri în legătură cu 
sentimentele noastre. Copiii noștri au nevoie de modelul nostru, au nevoie să învețe ce sunt 
sentimentele și cum le pot face față.
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Ştergerea creştinilor din Orientul Mijlociu

Creştinii din Orientul Mijlociu sunt atacaţi şi ucişi, în timp ce mii şi mii de oameni 
au fugit din patria lor, în speranţa că vor găsi un refugiu în ţările occidentale. De 
exemplu, în Iran, Garda Revoluţionară a preluat supravegherea bisericilor şi a 
arestat zeci de creştini convertiţi de la islam. În Kuweit, marele muftiu a spus 
mulţimii că este „necesară distrugerea tuturor bisericilor din Peninsula Arabia”. În 
Gaza se presupune că creştinii au fost răpiţi şi forţaţi să se convertească la islam. 
Aceste cazuri sunt doar câteva dintre multele acte şi ameninţări ale persecuţiei din 
Orientul Mijlociu, pe care The National Interesat le aduce la lumină în acest articol.

Secretarul de stat, Hillary Clinton, s-a exprimat uşor când a spus că creştinii copţi 
“sunt profund îngrijoraţi cu privire la viitorul şi ţara lor”. Iar cuvintele sale au 

capturat situaţia, nu doar a copţilor din Egipt, ci şi a creştinilor afectaţi de panică din Orientul Mijlociu.
Desigur, persecuţia creştinilor nu este un lucru nou în Orientul Mijlociu. Însă vremurile sunt mai dure 

acum, cu creşterea guvernelor motivate de islam, care, în unele interpretări, nu oferă o socoteală egală cu alte 
religii. Şi în mijlocul tulburărilor în curs de desfăşurare, unele dintre aceste state regionale au impus represiuni 
asupra comunităţilor religioase nonislamice atunci când stabilitatea lor este ameninţată.
Luaţi exemplul Republicii Islamice Iran, unde există aproximativ 270.000 de creştini. Într-un raport din iunie, 
abia remarcat de către Campania Internaţională pentru Drepturile Omului din Iran, grupul a votat că 
“Organizaţia Inteligenţei Gărzii Revoluţionare a Iranului a preluat recent şi brusc supravegherea bisericilor din 
Iran, care anterior au fost supravegheate de către agenţi ai Ministerului de Informaţii şi ai Ministerului Culturii 
şi Orientării Islamice.”
Însă Iran nu este singura în astfel de călcări. În martie, autoritatea religioasă supremă din Arabia Saudită a 
solicitat în mod deschis un asemenea tratament al creştinilor.
Într-adevăr, Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, marele muftiu al regatului Arabiei Saudite, a spus mulţimii că era 
„necesară distrugerea tuturor bisericilor din Peninsula Arabia”. Mulţimea, trebuie precizat, a fost un grup de 
kuweitieni din cadrul legăturii  Al Qaeda-Renaşterea Societăţii Patrimoniale Islamice - care a fost desemnată 
de către Trezoreria SUA pentru activitatea sa privind finanţarea terorii.

Sub focul pentru intoleranţa din 2006, guvernul saudit a asigurat comunitatea internaţională că va 
permite ca libertatea religioasă să fie practicată de către credincioşii nonislamici. Aceasta a fost o trimitere 
către şiiţi şi către cele  4,4% din populaţia totală a Arabiei Saudite, care e formată din muncitori străini creştini, 
care efectuează muncă manuală în condiţii dure la serviciu.

Cu toate acestea, autorităţile poliţieneşti religioase- mutaween- au percheziţionat în Jedda casa 
unui muncitor etiopian în luna decembrie, deoarece muncitorul ţinea un serviciu religios privat în postul 
Crăciunului. Potrivit grupurilor pentru drepturile omului şi Comisiei guvernului SUA privind Libertatea 
Religioasă Internaţională, 29 de femei şi 6 bărbaţi au fost arestaţi, suferind bătăi şi agresiune sexuală. După mai 
mult de şapte luni de captivitate, autorităţile saudite i-au eliberat la începutul lunii august pe cei 35 de 
etiopieni creştini, deportând muncitorii înapoi în Etiopia.

Creştinii sunt, de asemenea, sub foc în mica enclavă palestiniană a Fâşiei Gaza, unde organizaţia 
teroristă Hamas a câştigat control. Rapoartele recente presupun că creştinii au fost convertiţi forţat la islam, 
fapt care a determinat proteste. Restrânsa comunitate creştină din Gaza, de 2500 , a acuzat, de asemenea, 
afiliatul Hamas- Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă Palestinieni- şi pe preşedintele său, Salem Salama, o 
personalitate vârstnică Hamas, de strângerea părtinirii anticreştine.

1. Sora Runcan Ilinca și familia sa;
2. Sora Rus Irina și familia sa;
3. Familia Rusu Ștefan și Rodica;
4. Sora Sabău Ofelia și familia sa;
5. Familia Savu Gheorghe și Aurica;
6. Sora Sârbu Victoria Stela și familia sa;
7. Familia Schinteie Ioan și Maria.

Să ne rugăm în această săptămână  pentru:

Anunțuri:
-Caut chirie în Reșița, Popa Alina, Telefon 0758130590

-Se mai fac înscrieri la casierie pentru pastă de măceșe și alte fructe de pădure.


