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Trãim vremuri în care vrem Samueli ca rãspuns 
la rugãciune, dar ne rugãm puþin ºi fãrã lacrimi. Nu 
mai luãm hotãrâri înaintea Domnului pentru cã 
hotãrârile adevãrate costã. Nu ne mai vãrsãm 
sufletul înaintea Lui ca nu cumva Eli din adunare sã 
ne judece greºit. Nu prea mai avem feþe schimbate 
când ne ridicãm de pe genunchi pentru cã am stat 
acolo poate de formã, uneori.

Avem prea puþine Ane în adunãri. ªi pe cele pe 
care le avem le judecãm cã prea zic “Amin” sau 
“Aleluia”. Cã prea plâng la rugãciune ºi cã prea se 

roagã cu foc. Cã prea îºi doresc Samueli pe care sã îi inchine Domnului. Uitãm ca Penina nu 
a dus nici un Samuel la Templu, ci doar Ana!

ªi Samuelii se rãresc pe zi ce trece. Le dãm copiilor telefoane de mici, laptopuri 
când sunt deja la ciclul primar, dar nu le mai cumpãrãm “Biblia povestitã copiilor”. Sau 
dacã le-o cumpãrãm, uitãm sã le-o citim zilnic. Uneori nu îi ducem la Templu de fricã ca nu 
cumva un Eli sã se lege de ei. Le facem rost de haine, dar nu de bisericã, ca Ana, ci ca sã fie 
mai prezentabili la grãdiniþã ºi la ºcoalã.

Samuelii de azi când recitã o poezie în faþã provoacã râsete coriºtilor dacã se 
încurcã la vreun vers. Samuelii de azi, învãþaþi de Ana sã cânte o cântare în faþã, sunt trataþi 
cu ironie dacã falseazã. Samuelii de azi, dacã ºtiu prea multe versete la grupa de copii sunt 
priviþi ciudat de cãtre cei care ºtiu bine personajele din desene animate…

Mi-e dor de Samueli. Copiii care sã mai audã vocea lui Dumnezeu de mici. Da, copiii 
de azi care sã fie mijlocitorii de mâine. Nu se vor pricepe poate sã fie stilaþi, sã impresioneze 
la vreun solo, dar se vor pricepe sã aducã jertfe aºa cum cere Biblia, cu smerenie ºi ascultare. 
Sã meargã în Chiriat-Iearim la cei cu inima împãrþitã ºi fãrã lacrimi în ochi ºi sã le zicã cã au 
mers 20 de ani degeaba la bisericã. Sã le zicã cã poþi avea chivotul în Templu ºi sã ajungi in 
iad dacã nu te pocãieºti. E nevoie de Samueli, care sã ducã poporul la Miþpa pentru a mai 
pune pietre de aducere aminte (nu când e gata vila sau când e cumpãratã o maºina nouã, ci 
când se vãd roadele unei umblãri cu Dumnezeu).

Dacã aveþi Ane în adunare, preþuiþi-le! Dacã le vedeþi zãbovind în rugãciune când 
alþii stau cu ochii deschiºi, nu le judecaþi. Nu! Pentru cã vor intra într-o zi cu un Samuel în 
braþe din care nu îºi vor dori sã facã un avocat sau doctor în primul rând, ci un copil de 
Dumnezeu.

ªi mare va fi ziua când Samuel va veni în fugã la vreun Eli ºi îi va spune de o voce pe 
care a auzit-o. Apoi, undeva în noapte, o rugã sincerã va zgudui vãzduhul: “Vorbeºte 
Doamne, cã robul tãu ascultã”!
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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.

Vreau Cuvântul lui Dumnezeu sã-l pot înãlþa prin cântãri. ªi prin vorbire, ºi prin 
scris, aºa cum mai ºtiþi ºi dvs. ªi sã dau un sunet desluºit din trâmbiþã, cum spune la 1 
Corinteni: „Dacã cineva nu dã un sunet desluºit, cine se va pregãti de luptã?” Sã dau un 
sunet clar din trâmbiþã. Eu în viaþa mea am fost trompetist, cã primul am învãþat la piculinã, 
un flaut mic, iar al doilea a fost trompeta. Apoi alte instrumente. Dar trâmbiþa a fost arãtatã 
de mai multe ori, ºi în Noul Testament, când va veni Domnul Isus Hristos, cu trâmbiþa unui 
arhanghel, ºi „la cea din urmã trâmbiþã morþii vor învia, iar noi, cei care vom fi în viaþã, vom 
învia într-o clipã, într-o clipealã de ochi”. Aceasta este nãdejdea creºtinului.
Adevãrul este cea mai frumoasã poezie. ªi Isus este adevãrul. Am ºi o cântare cu ideea 
aceasta: „Isuse, Tu eºti poezia mea!” Motto-ul este din Ps. 45 versetul 2: „Tu eºti cel mai 
frumos, harul este turnat pe buzele Tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie!”:

„Isuse, Tu eºti poezia mea, ºi cântecul cântat ºi necântat,

Pe cer senin sau cu furtunã grea, pe Tine Te înalþ, eºti minunat!

Tu eºti cel mai frumos, eºti Dumnezeu, cu Tatãl una, ºi cu Duhul Sfânt,

Tu viaþa plinã-a sufletului meu, eºti adevãr, ºi cale ºi avânt!

Eºti taina bucuriei mele azi, ºi mâine-mi eºti, ºi-n vecii care vin,

Mi-eºti soare-n noaptea-mi, în zori ºi la amiaz',

În Tine-am totul, totul pe deplin!

În faþa Ta frumuseþile pãlesc, pier stelele nãscute-aicea jos,

ªi cât eºti Tu, n-am grai ca sã rostesc,

Eºti mult mai mult, iubitul meu Hristos!”

Refrenul: Eºti minunat, eºti minunat Isuse /Te-nalþ prin laude nespuse!”

Mai e o cântare, uite chiar s-a deschis acolo, intitulatã 
„Adevãr ºi poezie”. Goethe a scris o lucrare intitulatã „Poezie 
ºi adevãr”, dacã vã aduceþi aminte, ºi aºa spun în aceastã 
cântare:

„Adevãr ºi poezie, sunt spre un folos divin,
Doar atunci când este vie unitatea lor deplin.

Poezia e frumoasã, e folositoare când
Poartã-n haina-i luminoasã veºnic adevãrul blând.
Fãrã adevãr e cale înspre moarte ºi pãcat
Frumuseþea ei e vale de-ntuneric blestemat.
Orice artã ce nu duce spre-adevãrul cel preasfânt
E-un Isus fãrã de cruce ºi-un drum înspre mormânt.
Adevãrul singur poate viaþa s-o pãstreze-n har
Poezia-noatã-n noapte fãrã adevãrul jar.

Toate ce n-au obârºia în preasfântul adevãr,
Nu pot glãsui solia coborâtã clar din cer.
Noi, copii jertfei sfinte, sã veghem, sã ne rugãm,
Domnului, cu-un duh fierbinte, adevãrul sã-nãlþãm!”

      Nicolae Moldoveanu  (partea a VI-a) 



Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Motto: Þine-mã strâns ºi lasã-mã liber!

De asemenea, vorbind despre emoþiile lor, exprimându-le liber, copiii învaþã o 
lecþie preþioasã: cã sunt importanþi ºi cã cineva îi considerã atât de importanþi, încât îi va 
asculta mereu.

Dar pentru cã majoritatea am fost învãþaþi sã ne reprimãm emoþiile, transmitem 
mai departe acest pattern care, dupã aceºti autori, mutileazã ireparabil psihicul indivizilor. 
Alternativa sãnãtoasã ar fi sã le asigurãm copiilor o dezvoltare psihicã armonioasã, 
încurajându-i sã vorbeascã despre sentimentele lor. Dar cum facem asta, practic?
- Dacã copilul este destul de mare ºi vorbeºte, ascultaþi-l! Nu îi spuneþi ce ar trebui sã simtã 
sau cum ar trebui sã se poarte, întrebaþi-l doar ce simte ºi cum îl puteþi ajuta.
- Dacã este un copil care încã nu vorbeºte (pre-verbal), încercaþi sã empatizaþi cu el, sã 
repetaþi ce s-a întâmplat ºi ce credeþi cã simte. (Adi þi-a smuls jucãria din mânã ºi a fugit cu 
ea. Eºti furios cã nu poþi alerga dupã el ºi cã ai rãmas fãrã jucãria preferatã? Ai vrea sã o poþi 
lua înapoi ºi te simþi neputincios.)

Veþi observa cum copilul se liniºteºte în timp ce îi vorbiþi. Dacã îi arãtaþi cã îl 
înþelegeþi, se va simþi important, iubit, se va elibera de tensiune ºi va învãþa cã sentimentele 
sale sunt normale. Copiii se liniºtesc atunci când îºi dau seama cã sunt înþeleºi, cã le validãm 
emoþiile ºi cã nu îi judecãm.

Ana Savin descrie în cartea sa "Totul se întâmplã înainte de 6 ani" o metodã de a 
vorbi cu un copil despre sentimentele sale denumitã tehnica reflectãrii sentimentelor.
"Iatã cum funcþioneazã aceastã tehnicã: arãtaþi unei alte persoane cã înþelegeþi într-adevãr 
ceea ce simte, traducând sentimentele sale prin cuvintele dumneavoastrã ºi afiºându-i-le ca 
ºi cum aþi fi o oglindã. Este foarte uºor cu copii de doi ani, deoarece puteþi folosi aceleaºi 
cuvinte pe care le-au folosit ei ca sã le exprime.

De exemplu: copilul dumneavoastrã de doi aniºori soseºte plângând ºi foarte 
nervos ºi spune : “Jimmy m-a bãtuuut….” . În loc sã îi puneþi faþã în faþã pe cei doi copii, sã 
începeþi un adevãrat procedeu judiciar, cine a început, de ce, etc., mai bine adoptaþi altã 
tehnicã. Tehnica sentimentelor reflectate vã deposedeazã de rolul de arbitru. În locul sãu, 
în momentul în care copilul vine ºi spune: “Jimmy m-a bãtut”, puteþi rãspunde cu un aer 
compãtimitor: “Oh, Jimmy te-a bãtuuut…” sau “Eºti furios cã Jimmy te-a bãtut” sau “ Te 
scoate din minþi faptul cã Jimmy te bate, nu-i aºa?”

Cuvintele dumneavoastrã traduc sentimentele copilului. Eu numesc asta tehnica 
retroacþiunii, deoarece trimiþând înapoi copilului propriile sale sentimente, îi demonstraþi 
prin aceasta cã înþelegeþi într-adevãr ceea ce simte.

Aceastã tehnicã este uºor de înþeles, dar destul de greu de aplicat, deoarece atunci 
când noi, pãrinþii, am fost copii, s-a practicat cu noi o altã metodã. ªi ne-am petrecut mulþi 
ani din viaþã încercând sã-i compãtimim pe alþii, sã le dãm sfaturi, sau sã le deturnãm 
sentimentele, mai ales dacã le considerãm rele. De aceea, aceastã tehnicã a retroacþiunii se 
plaseazã împotriva întregii educaþii pe care am primit-o.
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EDUCAÞIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREªTINÃ (IX)

1. [Zaharia 1:1; Hagai 1:1] Cuvântul 
Domnului a venit la profeþii Hagai ºi 
Zaharia: 
a) simultan; 
b) în aceastã ordine; 
c) în ordine inversã.

2. [Zaharia 3:8] Când a profeþit Zaharia, 
ce poziþie deþinea Iosua? 
a) rege;
b) guvernator;
c) mare preot.

3. [Zaharia 5:1] Zaharia relateazã cã s-a 
uitat în sus ºi a vãzut zburând: 
a) un cal; 
b) o lampã;
c) un sul.

4. [Zaharia 8:4-5] Strãzile Ierusalimului 
i-a spus Domnul lui Zaharia, vor fi 
pline de: 
a) preoþi rugîndu-se; 
b) bãieþi ºi fete  jucându-se;
c) oameni din toate naþiunile.
5. [Zaharia 10:2] Idolii, se spune în Zaharia 
10, au vorbit: 
a) minciuni; 
b) nimicuri; 
c) adevãruri.

6. [Zaharia 11:4-17] Ce cuvinte aspre a 
avut Zaharia pentru conducãtorii 
care au fãcut-o pe Iuda sã rãtãceascã? 
a) conducãtori nebuni; 
b) pãstori de nimic;
c) prinþi nelegiuiþi.

6. [Zaharia 11:7-14] Cînd Zaharia a rupt 
toiagul pe care l-a numit Frumuseþe 
[îndurare], a anulat prin aceasta: 

a) frãþia dintre Iuda ºi Israel;
b) legãmîntul pe care Domnul îl fãcuse cu 
toate popoarele; 
c) înþelegerea cu Dariu/Darius.

1. [Hagai 1:1] Pe timpul cãrui rege a 
profeþit Hagai?
a)Cir/Cirus; 
b) Nebucadneþar; 
c) Dariu/Darius.

2. [Hagai 1:1] Cui i s-a adresat Cuvântul 
Domnului prin profetul Hagai? 
a) Lui ªealtiel;
b) lui Zorobabel;
c) lui Ioþadac.

3. [Hagai 2:5] Prin profeþia lui Hagai, 
Domnul a promis israeliþilor cã 
Duhul Sãu va fi: 
a) în ei;
b)în mijlocul lor; 
c) primprejurul lor.

4. [Hagai 2:17] Domnul Ie reproºeazã 
israeliþilor cã nu s-au întors la El, 
deºi i-a lovit cu: 
a) ciumã;
b) grindinã;
c)sabie.

Sã cercetãm Scripturile...
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1. Sora Popovici Maria (str. Tuºnad) ºi 
familia sa;
2. Sora Popovici Maria (str. Horea) ºi 
familia sa;
3. Sora Puia Maria ºi familia sa;
4. Familia Puichiþã Ioan ºi Claudia;
5. Sora Rada Viorica ºi familia sa;
6. Sora Radu Nuþi ºi familia sa;
7. Familia Radu Iosif ºi Stana.

Sã ne rugãm pentru:
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