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 "Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut sã vã cearnã ca grâul. Dar Eu M-
am rugat pentru tine, ca sã nu se piardã credinþa ta; ºi, dupã ce te vei întoarce la 
Dumnezeu, sã întãreºti pe fraþii tãi."  Luca 22:31, 32 
 

Este o vreme de cernere, o vreme de încercare, o vreme de testare a credinþei pe care 
Dumnezeu o îngãduie în viaþa fiecãrui credincios. 

De multe ori ne uitãm mai mult la momentele de la sfârºitul vieþii unui om, cât de 
binecuvântat a fost Iov, în special la sfârºitul vieþii lui; la faptul cã Iosif a ajuns al doilea ca autoritate în 
Egipt; la câtã autoritate a avut Daniel ºi prietenii lui... 

Însã, îmi place sã vãd nu numai sfârºitul, ci ºi modul cum a trecut prin încercãri ºi ce 
Dumnezeu ne învaþã... statornicia lui Iov, citind cã ºi atunci când pierduse aproape totul a zis: 
"Domnul a dat ºi Domnul a luat  binecuvântat fie Numele Domnului!". Ca tânãr cel mai mult îmi 
place sã privesc la puritatea ºi credincioºia lui Iosif, care, atunci când a fost ispitit, a fugit : "Fugi 
de poftele tinereþii ºi urmãreºte neprihãnirea, credinþa, dragostea, pacea, împreunã cu cei ce 
cheamã pe Domnul dintr-o inimã curatã." (2Tim 2:22) Acelaºi tânãr Iosif, chiar dacã a ajuns pe 
nedrept în închisoare, s-a încrezut în EL ºi a spus: "Voi, negreºit, v-aþi gândit sã-mi faceþi rãu: dar 
Dumnezeu a schimbat rãul în bine, ca sã împlineascã ceea ce se vede azi..."(Geneza 50:20) - 
principiu pe care Pavel le scria romanilor, mai târziu, în Cuvântul insuflat de Dumnezeu: "De altã 
parte, ºtim cã toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ºi anume 
spre binele celor ce sunt chemaþi dupã planul Sãu." (Rom 8:28). Daniel ºi prietenii lui, într-o þarã 
strãinã, încã de tineri, au trãit o viaþã sfântã ºi s-au "hotãrât sã nu se spurce". Au fost acei tineri care, 
când toþi ceilalþi s-au închinat înaintea chipului din acea vreme, au fost gata sã rãmânã în picioare 
pentru Dumnezeu, fiind gata sã încalce poruncile oamenilor, dar sã asculte de poruncile LUI, chiar 
dacã asta ar fi însemnat preþul vieþii lor.

Însã... când te uiþi la Petru ºi vezi cã s-a lepãdat de Isus, de trei ori... oare eu ºi tu, nu am zice 
cã un astfel de om nu mai meritã sã vorbeascã despre Hristos? Cum sã mai aibã curaj ca sã mai vinã în 
Casa lui Dumnezeu? Nici sã nu mai vinã la Bisericã! 
  Domnul a venit pentru pãcãtoºi, pentru cei care au nevoie de EL... nu a venit pentru cei care se 
considerã destul de sfinþi, pentru cei care se considerã destul de buni sã ajungã în Rai ºi fãrã sã trãiascã 
o viaþã cum a spus Isus! 

Aº vrea ca sã îþi aduci aminte... Fie cã ai fost odatã în Bisericã ºi acum te-ai îndepãrtat, fie cã 
eºti încã în Casa lui Dumnezeu, dar prin viaþa ta te-ai lepãdat de Mântuitorul, Isus a venit ca sã ne dea 
iertare ºi salvare! Fiind salvaþi, sã ne sfinþim ºi sã slujim!

Isus i-a spus lui Petru: "dupã ce te vei întoarce la Dumnezeu" ~ nu DACÃ, ci DUPÃ! Isus a 
murit pentru tine, ca sã crezi în EL.  Având credinþã în Salvatorul, scopul cernerii nu este sã þi se 
piardã credinþa, ci ca sã te întorci la EL ºi sã vezi dragostea LUI, Atotputernicia ºi Atotcunoaºterea Lui... 
ºi...    ...deºi le vedem acestea, de cele mai multe ori suntem leneºi ºi indiferenþi faþã de harul ºi 
dragostea Salvatorului nostru! Isus nu s-a rugat doar ca sã nu îºi piardã credinþa, ci doreºte "sã 
întãreºti pe fraþii tãi". Da, Isus doreºte ... ºi sã ÎNTÃREªTI pe fraþii ºi surorile tale, pentru cã tu Îl 
cunoºti pe Isus ºi eºti responsabil, eºti responsabilã!!!
   Mai mult decât atât, chiar dacã te-ai lepãdat, chiar dacã ai pãcãtuit, opreºte-te, cereþi iertare, 
lasã-te de tot ce este rãu ºi nu mai fi doar un enoriaº, un membru într-o Bisericã, du-te ºi spune ºi 
celor din jur despre Isus, tot ce cunoºti despre EL! Crezi cã EL a murit doar pentru tine? 
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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.

În urmã cu aproximativ 150 de ani, a avut loc o mare trezire în Wales, Anglia. Ca 
rezultat al acestei mari treziri, misionari din Anglia ºi Germania au început sã meargã în Nord-
Estul Indiei ca sã rãspândeascã Evanghelia. La momentul respectiv, nord-estul Indiei nu era 
împãrþit în mai multe state cum este astãzi. Regiunea era cunoscutã sub numele de Assam ºi 
era formatã din sute de triburi. Comunitãþile tribale erau, prin natura lor, primitive ºi agresive. 
Aceste triburi mai erau numite ºi "Colecþionarii de capete", din pricina obiceiului lor social în 
care bãrbaþii trebuiau sã colecþioneze cât mai multe capete posibil. Puterea unui bãrbat ºi 
abilitatea de a-ºi proteja soþia erau evaluate prin numãrul de capete colecþionate.  

Într-o astfel de comunitate a ajuns un grup de misionari din Wales, rãspândind 
mesajul dragostei, pãcii ºi speranþei în Isus Hristos. Fireºte ei nu au fost bine veniþi, dar, în cele 
din urmã, au reuºit sã converteascã o familie la creºtinism: bãrbatul, soþia ºi cei doi bãieþei ai 
lor. Credinþa acestui bãrbat era aºa de puternicã, încât oamenii din trib au început sã-L accepte 
pe Isus Hristos. Supãrat, ºeful tribului, dupã ce a strâns tot tribul la un loc, a târât în mijloc 
aceastã familie care crease atâta zarvã. Fiind în mijlocul tuturor, ºeful tribului l-a întrebat dacã 
renunþã acum la Isus  sau cei doi bãieþii vor fi omorâþi. Inspirat de Duhul Sfânt, acest om a 
rostit cuvintele care, mai târziu, au ajuns sã fie puse pe melodie ºi cântate: "I have decided to 
follow Jesus. No turning back, no turning back." (M-am hotãrât sã-L urmez pe Isus. Nu-i 
drum-napoi, nu-i drum-napoi). În clipa urmãtoare arcaºii au dat drumul sãgeþilor omorând 
cei doi bãieþei. ªeful tribului apropiindu-se, l-a mai întrebat încã o datã dacã renunþã la Hristos 
sau dacã nu îi va omorî ºi soþia. Privind cei doi copilaºi morþi la pãmânt ºi pe soþia sa, pe  care o 
iubea aºa de mult, a spus: "Though None Go With Me, Still I Will Follow! No Turning Back, No 
Turning Back." (Chiar dacã nimeni nu merge cu mine, eu încã te voi urma! Nu-i drum-napoi, 
nu-i drum-napoi) Aºa cã i-au omorât ºi soþia.

ªeful îi mai pune o ultimã întrebare, lãsându-l sã aleagã între credinþa lui în Hristos ºi 
propria-i viaþã. Realizând cã nu mai are nimic în lumea asta, ºi-a ridicat ochii cãtre cer ºi a spus 
ultimele sale cuvinte: " The World Behind Me, The Cross Before Me! No Turning Back, No 

Turning Back." (În urmã-i lumea, nainte-i Isus! Nu-i drum-
napoi, nu-i drum-napoi). În acel moment, ordinele au fost date 
ºi arcaºii l-au omorât ca ºi pe restul familiei lui. 

ªeful tribului privind trupurile familiei zãcând la pãmânt, 
fiind miºcat de credinþa acestui om, a spus: "De ce a trebuit sã 
moarã acest bãrbat, soþia ºi copiii lui pentru un om care a trãit 
într-o þarã îndepãrtatã, pe un alt continent, aproximativ 2000 
de ani în urmã? Acest Isus trebuie sã fie real!". Acest ºef de trib 
L-a acceptat în clipa acea pe Isus Hristos ca Salvator ºi, în 
decurs de câteva luni, tot tribul s-a întors la Dumnezeu. Toate 
acestea pentrucã un om a stat în picioare ºi cu preþul vieþii sale, a 
soþiei ºi a celor doi copii, inspirat de Duhul Sfânt a spus: 
 
/:M-am hotãrât sã-L urmez pe Isus:/
M-am hotãrât sã-L urmez pe Isus
ªi înapoi, eu nu voi da.

 /:Nimic nu mã va clinti pe cale:/
Nimic nu mã va clinti pe cale
ªi înapoi, eu nu voi da.

 /:În urmã-i lumea, `nainte-i Isus:/
În urmã-i lumea, `nainte-i Isus
Nu-i drum-napoi, nu-i drum-napoi.
ªi înapoi, eu nu voi da.

Cutremurãtoarea poveste din spatele cântecului: M-am hotãrât sã-L urmez 
pe Isus (I Have Decided to Follow Jesus)



1. [Ieremia 1:1] Care era oraºul natal al lui 
Ieremia?
a) Tofet;
b) Anatot;
c) Chedeº.
2. [Ieremia 1:1] Din ce trib israelit fãcea 
parte Ieremia?
a) Beniamin;
b) Ruben; 
c) Efraim.
3. [Ieremia 5:19] Ieremia a spus celor din 
Iuda cã din cauzã cã L-au pãrãsit pe 
Dumnezeu ºi au servit niºte zei pãgîni în 
þara lor, Dumnezeu îi va pedepsi: 
a) prin pãrãsirea lor;
b) prin a-i face strãini într-o þarã care nu era 
a lor;
c) prin a distruge casele unde gãsea zei 
strãini.
4. [Ieremia 19:1,10] Ce anume trebuia sã 
spargã Ieremia în Valea Ben-Hinom sub 
ochii celor care îl însoþeau, pentru a arãta 
cã Dumnezeu va distruge Ierusalimul? 
a) tãbliþe de lut; 
b) vas de pãmânt; 
c) ulcior.
5. [Ieremia 20:2] Cine l-a închis pe Ieremia 
ºi l-a pus în butuci? 
a) Zedechia; 
b) Imer; 
c) Paºhur.
6. [Ieremia 21:1-2; 37:17; 38:14] Care rege 
al Iudei l-a întrebat de trei ori pe Domnul 
prin Ieremia, dar n-a
ascultat niciodatã de ceea ce i s-a spus? 
a) Zedechia;
b) Ioahaz;
c) Ioiachin.

Rubrica femeii... / Briscan Irina

Televiziunea
Apãrutã în perioada interbelicã, televiziunea a devenit cel mai persuasiv 

mijloc de comunicare din istoria lumii. Dacã în perioada anilor 1700-1800, lumea era 
dominatã de cuvântul scris, începând cu secolul al XIX-lea, cartea este înlocuitã cu 
televizorul. La fel se poate preciza  urmãtorul fapt: „omul natural, religios”, creat dupã 
chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu (Genesa 1:26a) tinde sã se transforme într-un tip nou  
„negativul” omului  creat de Dumnezeu. Cine este autorul acestei transformãri?  În 
contextul nostru, rãspunsul este unul simplu: televizorul, televiziunea. 

Televiziunea este perceputã de tineri  ca fiind cel mai influenþabil factor în 
însuºirea unor anti-valori ºi atitudini „mediatice”: vedetismul  - 84%, sexualitatea  64%, 
lipsa de scrupule  52%, violenþa  77%, plãcerile vieþii  42%, vulgaritatea  66%, minciuna  44%, 
senzaþionalul  74%, îmbogãþirea  46%. Toate aceste lucruri, pe drept  catalogate  „non-
valori”,  sunt  acceptate,  promovate ºi  îmbrãþiºate de lumea  contemporanã.

 Pe lângã puþinele  „beneficii”, pe care le oferã televiziunea, existã un numãr 
mare de efecte dãunãtoare de ordin: social, politic, psihologic ºi medical. Prof. univ. dr. Ilie 
Bãdescu, directorul Centrului de Geopoliticã ºi Antropologie Vizualã al Universitãþii 
Bucureºti declarã urmãtoarele: 

„Televiziunea remodeleazã radical lumea. Lumea cea nouã, în care omul nu 
se mai regãseºte, cãci ºi-a pierdut centrul, adicã pe DUMNEZEU, este o lume care se livreazã 
hipnotic idolatriei televiziunii. Biografia insului ºi istoria societãþilor moderne L-au pierdut 
pe Dumnezeu, iar lucrul acesta face din fiinþa individualã ºi colectivã victime sigure ale unei 
lumi dominate de hipnoza televiziunii. Biografia ºi istoria fãrã de Dumnezeu, fãrã de ritmul 
factorilor prin care se propagã intervenþia proniatoare a lui Dumnezeu sunt derulãri haotice, 
haos ºi anarhie, rãtãcire ºi teribilã obosealã, din care recurge cu necesitate ideea cã viaþa este 
fãrã sens ºi istoria este absurdã. Ieºirea din obosealã, evadarea din lumea fãrã de sens sunt 
cele douã promisiuni ale televizualului.”

Acestea sunt cuvintele unui om de ºtiinþã. Concretizând cele spuse, putem 
accepta cã televiziunea este „o culturã care luptã împotriva omului ºi a lui Dumnezeu”.  Ce 
atitudine ar trebui sã avem  noi, creºtinii, care pretindem cã Îl iubim pe Dumnezeu ºi Îl 
slujim cu toatã inima? Cum putem feri copiii noºtri de efectele nocive ale acestui duºman de 
moarte?  Rãspunsurile sunt numeroase. Însã, mai presus de orice, rugãciunea ºi vegherea sã 
fie aceea care sã însoþeascã pe fiecare copil al lui Dumnezeu.

 (continuare în numãrul urmãtor)
Material  prelucrat dupã cartea „Efectele televiziunii  asupra minþii umane”, 

Virgiliu Gheorghe,
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7. [Ieremia 22:18-19] Care rege al Iudei a 
fost înmormântat ca un mãgar, târât ºi 
aruncat dincolo de porþile
Ierusalimului? 
a) Ioiachin; 
b) loiachim;
c) loram.
8. [Ieremia 22:28,30] Cãrui rege al Iudei i s-
a spus cã niciunul dintre descendenþii sãi 
nu va ajunge pe tronul lui David? 
a) Ioiachin; 
b) loiachim;
c) leconia.
9. [Ieremia 25:11] Câþi ani a spus Ieremia 
cã vor fi supuºi evreii regelui 
Babilonului?
a) 40; 
b) 70; 
c) 120.
10. [Ieremia 27:8] Domnul a declarat cã va 
pedepsi cu sabie, cu foamete ºi cu ciumã 
pe orice popor care: 
a) nu îºi va pleca grumazul sub jugul regelui 
Babilonului; 
b) îºi va pleca grumazul sub jugul regelui 
Babilonului;
c) va pune grumazul unui alt popor sub jugul 
regelui Babilonului.

Rãspunsuri Isaia: 1.b; 2.b; 3.c; 4.b; 5.b; 
6.a; 7.b; 8.c; 9.c; 10.b; 11.c; 12.b.

Sã cercetãm Scripturile...
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Duminicã dimineaþa: 
Text: Ioan 20:19-29
Rugãciune: TROTEA DANIEL; BORCEAN  ADRIAN
Predica: PAVEL RADU; GHIÞÃ BAIAª

Duminicã dupãmasa:
Text: Ioan 21:1-12
Predica: CREÞU TUDOR; PINTILEI MARIN

Programul de astazi:

1. Familia Ifrim Mihai;
2. Familia Ifrim Ionuþ;
3. Familia Ifrim Dan;
4. Familia Ilaº Milucã Mihai;
5. Familia Indrieº Cristian Daniel;
6. Familia Isac Claudiu Nistor;
7. Fratele Jean ªi familia sa.

Sã ne rugãm în aceastã 
sãptãmânã pentru:
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