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«Într-un sat de munte  s-a construit o ºcoalã. Cu profesori buni, cu elevi buni, cu 
randament, cu schimbãri în societate. Numai cã, imediat lângã ºcoalã, era o prãpastie. 
Uriaºã. Zilnic, fie când veneau la cursuri, fie în pauze, unii dintre elevi cãdeau în hãu. Gemete, 
strigãte, gâturi sucite, mâini rupte ºi capete ferfeliþã. Transport anevoios, cu targa, la spitalul 
de la câteva sate depãrtare. Pe drum, majoritatea mureau. Cei ce scãpau rãmâneau cu 
sechele. „Sã construim un spital la buza prãpastiei”  a fost ideea unui umanist ºcolit, „prin 
urmare medicii vor acorda mai rapid asistenþã accidentaþilor, iar viaþa poate fi salvatã”. „-
Oameni buni, noi nu avem nevoie de un spital  deºi spitalele sunt necesare. Aici avem nevoie 
urgentã de un gard!”, a rostit înþeleptul cãtunului. Însã, spre surprinderea lui, oamenii au 
pornit entuziasmaþi construcþia spitalului. Pentru gardul protector, abia a strâns vreo douã 
voturi… ».

ªcoala vieþii, prieteni, e aºezatã pe buza prãpastiei. La fiecare privire atentã ameþim. 
Un singur pas greºit ºi, hop, o luãm la vale. Alunecãri, accidentãri. ªi viaþã franjuri. O 
grãmadã de smurd-iºti grijulii, ne-au construit spitale în prãpastie: ºcoli de corecþie, 
puºcãrii, orfelinate, biserici, psihiatrii, centre de dezalcoolizare, cabinete de avocaturã 
specializate în divorþ (ºi alte „gafe”), clinici pentru avort, televizoare, Facebook, Freud, 
Nietzche, comunism. Lanþuri de clinici. Dar dezastrele continuã. Nu se face faþã. La garduri 
însã nu prea lucreazã nimeni.

Când medicii vin în licee ºi instruiesc tinerele cum sã foloseascã prezervativul sau 
anticoncepþionale, când poliþia le vorbeºte „tehnic” anti-droguri, când psihiatrii sfãtuiesc 
fetele cu eºecuri sentimentale „sã-ºi cumpere animale de companie”, când se þin conferinþe 
anti-fumat conduse de „specialiºti” care fumeazã, când se permite liceenelor sã avorteze 
(chiar fãrã sã ºtie pãrinþii!), când politicienii ºi mass-media (inclusiv presa) fac lobby pentru 
„libertatea” homosexualilor, se construiesc de fapt spitale la buza prãpastiei. Televiziunile, 
psihologii, consilierii ºcolari cam asta fac: spitale în loc de garduri. Iluzii optice pentru trãit. 
Ei vor sã trateze în loc sã previnã. De fapt pun viaþa-n pioneze! ªi culmea, un gard e mai ieftin 
decât un spital!

Cine vrea sã mai marcheze astãzi zone interzise? Sã ridice bariere contra viciilor. Sã 
punã panouri cu restricþii. Câþi mai construiesc garduri pentru firea veche? În ºcoli, în pieþe, 
în blocuri, în sate, pe stradã, în autobuze, în familie, între vecini. Mã enerveazã cã ºi bisericile 
au lãsat teslele jos! Cele tradiþionale tac de sute de ani, cele protestante de ceva vreme. (De 
fapt se construiesc garduri, dar nu lângã prãpastii. Fraþilor, gardurile se pun între noi ºi 
satana, între om ºi pãcat, nu între oameni!)…

Sã þesem garduri dese anti-pãcat. Sã ieºim la munca de prevenire, de atenþionare. 
Dacã n-o facem acum, mulþi vor continua sã cadã. Nu într-o râpã cu spital, ci direct în… iad! 
Ei vor pieri definitiv, dar sângele lor îl va cere Dumnezeu din mâinile noastre! (Ezechiel 
33:8).

E vremea sã îngrãdim via, prieteni! Nu numai sã nu cadã cineva drag nouã în abis, 
dar fãrã garduri, urmãtoarele victime putem fi chiar noi!                                 (Nicolae Geantã)
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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.

Ucraina: Oamenii de ºtiinþã cer o zi de mulþumire lui 
Dumnezeu. Apel la pocãinþã 

Oamenii de ºtiinþã  de la Academia 
Naþionalã de ªtiinþe a Ucrainei au sugerat 
printr-un apel trimis la preºedintele 
Ucrainei, Viktor Ianukovici, la prim-
ministru  ºi la parlamentarii ºi liderii 
creºtini, de a stabili o zi de mulþumire lui 
Dumnezeu.

Autori i  pet i þ ie i  º i -au exprimat  
îngrijorarea cu privire la starea spiritualã a 
societãþii moderne, a tinerilor, în special. 
”Am devenit martori la  creºterea fraudei, 
corupþiei ºi violenþei în viaþa de zi cu zi, a 

dependenþei de droguri, a prostituþiei ºi criminalitatea existã chiar ºi printre minori”.
Oamenii de ºtiinþã, de asemenea, au subliniat faptul cã familia ca instituþie de bazã 

a statului a fost distrusã. ”Simþul moralitãþii sociale este distorsionat. Imoralitatea vine din 
vieþile oamenilor ºi se manifestã prin media, televiziune, internet, care promoveazã 
violenþã, pornografie, sex ºi cruzime.. Dacã omenirea nu se opreºte din încãlcarea legilor 
fizice ºi spirituale ale lui Dumnezeu, ajungem sã ne condamnãm la auto-distrugere“, spun 
oamenii de ºtiinþã.

“Renaºterea spiritualã poate avea loc doar pe baza moralei creºtine, care se bazeazã 
pe învãþãtura Domnului nostru ºi Mântuitorul Isus Hristos. Acesta promoveazã dragostea 

în loc de urã ºi iertare în loc de rãzbunare, ca nici o altã religie.” Oamenii de ºtiinþã 
din Ucraina cred cã omenirea trebuie sã se întoarcã la 
Dumnezeu, prin pocãinþã.
“Facem apel la a stabili ziua de mulþumire lui Dumnezeu, sã 
fie o sãrbãtoare naþionalã. O zi dedicatã pentru rugãciune, 
post ºi reconciliere, facem apel la oamenii din Ucraina, 
împreunã cu autoritãþile ºi pãstorii la pocãinþã de cãtre 
pãcatele din trecut, cum ar fi ateismul ºi anti-semitismului. 
Ne rugãm pentru mântuirea poporului ucrainean, ca 
Dumnezeu sã dea înþelepciune autoritãþilor ºi cã Ucraina va 
deveni o þarã creºtinã ºi prosperã”, scrie în acest recurs.

     ªTIRI 

-Programarea textelor biblice din aceastã 
sãptãmânã:
Duminicã dimineaþa: Text: Deuteronom 18:9-14
Duminicã dupãmasa: Text: Evanghelizare 
Miercuri: Text: Studiu -Filipeni 2:1-13

- D u m i n i c ã  s e a r a ,  l a  s e r v i c i u l  d e  
evanghelizare va predica evanghelia fratele  Daniel 
Perijoc, din Hunedoara.



1. [Osea 1:1] Pe timpul cãror regi ai 
Israelului ºi Iudei  a trãit Osea? 
a) Ioas ºi Ahaz;
b) Ieroboam ºi Ozia/Uzia;
c) Ioas ºi Ezechia.

2. [Osea 1:3] Soþia lui Osea se numea:
a) Gomora; 
b) Gomera; 
c) Gamora.

3. [Osea 1:4-5; 2:22] Ce nume apare în 
cartea Osea care este un nume personal, 
o vale ºi un cuvânt de laudã pentru 
binecuvântãrile lui Dumnezeu?
a) Gomer; 
b) Izreel;
c) Acor.

4. [Osea 1:9] Al treilea copil al lui Osea a 
fost numit Lo-Ami ca sã arate cã ei nu 
erau: 
a) iertaþi;
b) rãzbunaþi; 
c) poporul lui Dumnezeu.

5. [Osea 1:10] La cine s-a referit Osea 
când a scris: „în locul unde i s-a spus: 
Nu sunteþi poporul Meu, i se va zice: 
Copiii Dumnezeului cel viu"? 
a) la credincioºii neevrei;
b) la naþiunea Israel; 
c) la Egipt.

Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Arta dificilã a educãrii copilului aparþine în primul rând familiei, care, deºi astãzi se 
aflã în mare primejdie, este susþinutã de Dumnezeu prin harul special pe care soþii îl primesc 
la cãsãtorie. 

În fiecare an, milioane de bãrbaþi ºi femei se avântã în slujba de a deveni pãrinte ºi 
pentru aceasta nu li se cere examen sau licenþã. Cu toate acestea „una din cele mai 
provocatoare ºi grele sarcini în viaþã este sã iei un copil, o fiinþã micã, total neajutoratã ºi sã-þi 
asumi toatã responsabilitatea pentru creºterea lui", astfel încât sã devinã o persoanã stãpânã 
pe sine, un membru folositor familiei, bisericii ºi societãþii.

Pentru cã educaþia este arta formãrii omului de mâine, pãrinþii nu pot fi oameni ai 
trecutului, ancoraþi în formule, ci trebuie sã meargã împreunã cu copiii lor, sã-ºi 
adapteze pasul cu ei „pentru a-i lãsa liberi sã continue singuri imediat ce sunt în stare de 
aceasta". Ei au datoria de a le forma copiilor conºtiinþa, caracterul, voinþa, sã le construiascã 
personalitatea dotatã cu sens critic pentru a fi capabili sã aleagã liber binele, sã fie 
responsabili ºi deschiºi cu generozitate slujirii celorlalþi, angajaþi în realizarea planului lui 
Dumnezeu în viaþa lor.

Pentru a-ºi putea îndeplini misiunea încredinþatã lor de Creator, pãrinþii - asemenea 
bobului de grâu, pierzându-ºi viaþa lor trebuie sã o trãiascã pe cea a fiilor lor, aceasta fiind 
expresia cea mai înaltã a iubirii. Prin jertfa lor, pãrinþii vor forma oameni de caracter care 
posedã o comoarã inestimabilã - politeþea sufletului, datoratã creºterii interioare care 
valoreazã mai mult decât frumuseþea exterioarã. Astfel nu va putea nimeni spune: „Iatã un om 
gol pe dinãuntru!".

Din fericire, mai existã încã pãrinþi care nu renunþã la misiunea lor, conºtienþi fiind cã 
opera educaþionalã este îndelungatã ºi cere efort susþinut. Pentru a avea loc aceastã acþiune 
educativã este necesar un ambient educaþional adaptat în care, încã din primii ani, copiii sã 
poatã gãsi rãspunsurile cele mai valide la fiecare problemã.

Asemenea grãdinarului ce se ocupã de fiecare sãmânþã în mod diferit funcþie de 
factorii necesari încolþirii ei, creºterii ºi dezvoltãrii viitoarei plante, pãrintele trebuie sã se 
ocupe de educarea fiecãrui copil, în mod diferit, cãutând în inima lui punctul accesibil binelui 
pentru cã educaþia este o lucrare a credinþei ºi a inimii.

Cea mai eficientã metodã de educare este aceea de a face noi înºine ceea ce-i învãþãm 
pe alþii. Marele secret constã în faptul cã educaþia nu e doar cuvânt, sfat, poruncã, ci exemplu, 
ambient, climat de afecþiune, precum ºi cãutarea ºi dezvoltarea raporturilor simple, imediate 
ºi iubitoare ce trãiesc într-o familie plinã de iubire ºi credinþã.
              „Forþa primei formãri primite în familie depãºeºte de departe pe cea care ar putea-o 
primi la adolescenþã sau în continuare pentru toatã viaþa". Marele moment al educãrii este 
copilãria, cãreia îi sunt specifice timpul încrederii, al docilitãþii, al formãrii primelor 
deprinderi, timpul liber fericit, timpul în care se imprimã amintiri de neºters, timpul în care 
se asimileazã tradiþiile familiei ce devin viaþã în persoana care se formeazã. 

Pentru a crea climatul unei familii senine, e nevoie însã de rãbdare, iubire, blândeþe, 
bunãtate fãrã margini ºi jertfã. 

Mai sunt ºi astãzi pãrinþi care adoptã în educaþia copilului douã atitudini greºite: 
- prima este aceea a „îngãduinþei prea mari" pentru cã nu vor sã fie autoritari, înþelegând cã 
educaþia înseamnã „a nu impune, a nu condiþiona, a nu limita";
- a doua atitudine este cea a „reprimãrii", manifestatã prin: raporturi dure între pãrinþi ºi copii, 
pedepse aplicate la încãlcarea legii (regulii), aplicarea acelui „NU” intransigent ºi sistematic. 
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EDUCAÞIA COPILULUI ÎN 
FAMILIA CREªTINÃ (I)

 6. [Osea 2:8,13; 9:10] La ce idol se 
închinau israeliþii? 
a) Astarteea;
b) Moloh; 
c) Baal.

7. [Osea 3:1] Domnul i-a ordonat apoi lui 
Osea sã iubeascã pe: 
a) sora soþiei sale; 
b) o prinþesã strãinã;
c) o femeie adulterã.

8.[Osea 4:6] Osea spune cã poporul lui 
Dumnezeu piere din cauza: 
a) pãcatelor lor; 
b) nelegiuirilor lor;
c) lipsei lor de cunoºtinþã.

9.[Osea 6:4] Evlavia voastrã, spune Osea, 
este ca: 
a) apusul soarelui; 
b) luna nouã; 
c) un nor dedimineaþã.

10. [Osea 14:5] La finalul cãrþii Osea, 
Dumnezeu promite Israelului cã va înflori 
ca: 
a) un crin;
b) un trandafir; 
c) un mãr.

Rãspunsuri Daniel :
1.a; 2.c; 3.b; 4.c;  5.b; 6.b; 7.a; 8.c; 9.c; 10.b.

Sã cercetãm Scripturile...
Ca ter a

OSEA

Anunþuri:

1. Sora Luchian Alexandrina  ºi familia sa;
2. Sora Lupu Ortanþa ºi familia sa;
3. Sora Luþcanu Mina  ºi familia sa;
4. Familia Lupu Mihai ºi Rachiºa;
5. Familia Lucaci Rusalin ºi Mãrioara;
6. Familia Lungu Nelu ºi Adriana;
7. Familia Lupu Daniel ºi Mirela.

Sã ne rugãm 
în aceastã 
sãptãmânã 

pentru:
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