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De două nopţi visez marea… Un albastru 
verzui ca ochii lui Batşeba în amurg. Am avut 
neşansa să mă nasc între munţii ce au un sfârşit. 
I-am urcat o dată şi gata! Nu mai au nimic să-mi 
spună. Iar între munţi plouă zilnic şi oasele-mi 
pline de reumatism îmi sunt un purgatoriu 
nesfârşit.
Oare cum au putut oştenii lui Xerxes să 
lovească marea cu verigile doar pentru simplu 
fapt că le-a dus corăbiile să sărute coralii? 
Grecii au considerat asta culmea barbariei. 
Marea nu se bate, marea se priveşte până când 
ochii îmbibaţi cu sare văd caravelele lui Vasco 
da Gama, iar urechile aud strigând marinarii 

amiralului Nelson.
Mi-am dorit în adolescenţă să fiu arheolog scafandru şi să caut epave şi oraşe scufundate. M-
am pregătit temeinic făcându-mi un echipament improvizat, descompletând o ambulanţă. 
Scufundările le-am făcut în Crişul Negru căutând pentru început cerceii fetelor din sat. Şi anii 
au trecut, iar plămânii îmi sunt tot mai des atacaţi de pneumonii perfide. Iar Crişul Negru e 
plin de PET-uri de la fabrica de sucuri mortale ce şi-a găsit adăpost în spatele casei mele.
Aşa am rămas să caut comori pe pământ, în sufletele oamenilor ce-mi dau bună ziua, dar şi a 
celor ce nu-mi dau,  pentru că nu este suflet să n-ascundă o comoară. Doar trebuie căutată cu 
răbdare. Împreună cu alţi marinari din copilărie navigăm din oraş în oraş şi căutăm epave ce 
reparate de mâna Marelui Meşter plutesc iarăşi încrezătoare pe mările lumii, având de data 
asta o destinaţie clară,  portul numit Paradis. Că ne mai pierdem câteodată busola, compasul, 
sextantul e probabil,  dar să nu uităm că din greşeală Columb a găsit America. Că uneori ne 
simţim ca în triunghiul Bermudelor, în ceaţă lăptoasă, se mai întâmplă. Dar asta e călătoria, 
prieteni! Din port lucrurile se văd cu totul diferit. Va veni şi vremea când vom sta pe chei cu o 
pălărie Panama pe cap pescuind plevuşcă şi bârfind.
Până atunci, toate pânzele sus şi vânt la pupă, prieteni! Comorile încă sunt multe şi nu-i vreme 
de băut cafele turceşti pe lângă cherhanale.
Dacă sunt veliere în derivă ce mai pot trimite câte un S.O.S pentru a fi ajutate, cele mai multe 
zac în nămol tăcute şi trebuie căutate temeinic. Închei cu o frântură dintr-un cântec al 
copilăriei :
”Că din câte drumuri sunt pe ocean şi pe pământ
Ori în galerii de diamant
Ţărmul n-ar niciun haz
Sedentar nu eşti viteaz
Numai drumul e interesant…”
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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.

De 2 ori am stat lângă Richard Wurmbrand şi atunci nu aveam voie să vorbim unii 
cu alţii, că gardienii se plimbau printre noi şi ne călcau cu cizmele dacă făceam mişcări şi 
stăteam cu capul acolo jos pe ciment, fără să mişcăm la dreapta sau la stânga şi am zis: 
„Doamne, şi aşa că stau pe burtă şi mi-i frig,...” era iarnă, în decembrie, şi eram cu 
pantaloni scurţi de doc şi cu bluză de doc ruptă şi pe ciment eram îngheţat, „te rog, dă-mi o 
cântare!” Şi mi-a venit ideea şi aşa ne-au ţinut până a fost gata cântarea. Se numeşte şi e 
tipărită:
„Nu numai să vorbesc de Tine, Isuse, şi de-al Tău Cuvânt,
Ci viaţa Ta să fie-n mine cum ai trăit Tu pe pământ.”
Asta era: nu numai să vorbesc de credinţă, ci să fiu credincios, nu doar să vorbesc despre 
dragoste, ci să iubesc. Nu numai să vorbesc despre ceruri viitoare, ci un cer şi o viaţă 
cerească să am chiar acum. Şi după ce am terminat cântarea ne-au ordonat să ne ridicăm. 
Au închis uşa după noi şi i-am spus lui Wurmbrand: „Hai să-ţi spun cântarea pe care am 
primit-o acum din partea Domnului stând pe burtă!” Şi Wurmbrand ascultă şi zice: „Băi, 
Nicule – aşa-mi spunea, Nicu – să ne mai ţină ăştia pe burtă ca să mai compui asemenea 
cântări!” Aşa a fost cu asta, apoi cu altele. Ne băgau sub pat, eu aveam mâna asta ruptă, nu 
puteam să intru sub pat şi Wurmbrand era prea înalt, nu putea să intre nici el sub pat. Se 
suiau cu picioarele cu cizme pe noi... ăsta era regimul din închisoare. Dar nu vorbesc de rău 
ce am suferit pentru că suferinţa pentru numele Domnului este un har şi eu nu vorbesc 
harul de rău. „Vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi, ci să şi pătimiţi pentru Numele 
Lui”, spune Filipeni cap. 1, versetul 21. Deci nu vorbesc harul de rău. M-au întrebat mulţi, 
dacă aş întâlni un gardian acum dintre cei care ne-au bătut, ne-au prigonit, ce-aş face? L-aş 
saluta, aş sta de vorbă cu el... el nu-i vinovat, era un instrument în mâna unei puteri. Şi deci 
nu era vinovat, ei aveau un ordin... ce făceau de la ei... asta Dumnezeu îi va judeca, dar eu 
nu sunt făcut ca să mă răzbun pe cineva. Domnul Isus nu S-a răzbunat, ci S-a rugat: „Tată, 
iartă-i că nu ştiu ce fac!” Într-adevăr, cei care prigonesc pe credincioşi, nu ştiu ce fac. Aşa că 
ăsta este un episod, am răspuns la întrebarea dvs. 

Întrebare: Sabina Wurmbrand spunea că fiind închisă într-o celulă cu 20 de 
creştine şi 29 de necreştine, dimineaţa necreştinele o începeau cu 
blesteme şi înjurături, dar creştinele lăudau pe Dumnezeu. Ştim 
că puterea laudei, a cântării este foarte mare în asemenea 
momente dificile, Ps. 107, spunea Sabina, că era o încurajare 
pentru ele: „Lăudaţi pe Domnul!” Wurmbrand spune că a auzit o 
cântare din cer... 

Dumnezeu are mijloacele Lui, El vorbeşte când într-un 
fel, când într-altul. Dar din toate se desprinde măreţia Lui, 
dragostea Lui, puterea Lui, harul Lui. Dacă ar fi să iau viaţa de la 
început, şi aş şti prin ce am trecut, nu aş schimba nimic. Poate va 
zice cineva: „Da, acum vorbeşti, eşti liber...” Dar e adevărat că e 
greu, dar dacă e pentru Numele Domnului, El ne poartă pe braţe, 
El nu ne lasă ca să producem pagubă în Împărăţia Lui. El ne dă ce 
trebuie să facem şi cum trebuie să facem. Aşa am trăit acei 5 ani în 
închisoare. Am fost 2 ani şi în Delta Dunării, ne-au scos de acolo 
din Gherla ca să facă loc la alţii şi ne-au dus în Delta Dunării un 
număr, în care am fost şi eu, şi acolo în Delta Dunării tot regim de 
celulă... dar eram în barăci. Am fost în mâna Domnului. Apoi ne-
au întors din nou la Gherla şi aşa ne-au eliberat în 1964.



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ ( V )

III. Educaţia religioasă 
Pentru familia creştină, educaţia religioasă a copiilor reprezintă o altă problemă foarte 
importantă. 
„Dacă cineva nu ştie ce este iubirea, nu-l va putea cunoaşte pe Dumnezeu care este 
Iubire". Să vedem deci de ce au nevoie copiii noştri în formarea lor religioasă. 
1.    În primul rând când în familie există mărturia vieţii creştine este uşor să-ţi conduci 
copiii la credinţă. Şi în domeniul acesta, ceea ce are influenţă asupra lor nu sunt atât 
lecţiile sau sfaturile, cât mai ales, ceea ce sunt părinţii şi cum trăiesc ei, deschizându-le 
calea prin exemplu. 
2.    În al doilea rând trebuie să crească iubirea dintre soţi, pentru că astfel vor reuşi să-şi 
iubească mai mult copiii. Ei au nevoie să simtă: afecţiunea, delicateţea, admiraţia, 
încrederea, înţelegerea pe care părinţii o au unul faţă de celălalt şi faţă de ei, descoperind 
astfel reflexul iubirii divine, căreia iubirea părintească îi este revelaţia. Dacă „iubirea 
devine măsura tuturor lucrurilor", în familie se reuşeşte crearea unui climat de armonie 
fericită ce duce la descoperirea scopului educaţiei care este acela de a forma oameni care 
cred în iubirea lui Dumnezeu şi au învăţat să iubească. 
„Unde este dragoste şi iubire, acolo este Dumnezeu", (...) dacă ne iubim unii pe alţii, 
Dumnezeu rămâne în noi, iar dragostea lui în noi este desăvârşită"(1 In 4,7). 
3.    Părinţii trebuie să ţină cont de faptul că „la o anumită vârstă, copiii nu vor să facă 
anumite lucruri numai din tradiţie sau pentru că aşa spun ei, ci vor să le înţeleagă şi să le 
aleagă personal. De aceea, educaţia la o credinţă din convingere cere ca practicile 
religioase să fie propuse - nu impuse". 
4.    E necesar să se scoată în evidenţă frumuseţea, măreţia şi sfinţenia religiei ce 
propune mijloace atât de uşoare şi folositoare pentru liniştea inimii şi mântuirea 
sufletului aşa cum sunt Sfintele Sacramente şi rugăciunea. Sunt anumite momente: 
dimineaţa şi seara, înainte şi după masă, în amintirea unor evenimente speciale, în care 
rugăciunea în familie poate găsi în toţi disponibilitate şi să devină ocazie pentru a creşte 
în iubire. 
5.    Religia trebuie prezentată copiilor ca o religie a bucuriei şi nu ca pe „o serie întreagă 
de interdicţii". De asemeni, Dumnezeul nostru este cel „al bucuriei, al libertăţii, al 
speranţei şi al iubirii şi nu un judecător inflexibil" de care inima copiilor să se desprindă 
uşor pentru că-i înspăimântă. În sufletul fiecărui om există un gol de forma lui 
Dumnezeu şi nu se poate umple decât cu Dumnezeu şi pentru că El este Iubire, întreaga 
fiinţă este chemată la iubire, la bucurie. De altfel însăşi evanghelia este în realitate „un 
anunţ de mari bucurii: „Vă vestesc o mare bucurie", „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă". 
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1. [Naum 2:1] Naum a profeţit cuceri-
rea oraşului:
 a) Babilon; 
b) Ninive;
 c) Ierusalim.
2. [Naum 2:6] Ce a spus Naum că se 
va întâmpla cu Ninive când se vor 
deschide porţile râurilor? 
a) regele se va îneca; 
b) se va stinge focul pentru totdeauna; 
c) se va prăbuşi palatul.
3. [Naum 3:8; 2:8] Despre care oraş 
egiptean situat pe un râu a spus 
Naum că a căzut cum va cădea 
Ninive? 
a) No-Amon; 
b) Ramses;
c) Alexandria.
4. [Naum3:18-19] Despre soarta 
cărui imperiu a profeţit Naum? 
a) a Egiptului;
b) a Asiriei;
c) a Persiei.
5. Habacuc  1:1]  Care era  profesia 
lui Habacuc?
a) păstor; 
b) preot; 
c) profet.
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Să cercetăm Scripturile - NAUM / HABACUC / TEFANIA

6. [Habacuc 1:6] Cine era acel 
„popor turbat şi iute"?
a) asirian;
b) caldeean;
c) egiptean.
7. [Habacuc 2:4] Care profet a 
spus: „Cel drept [neprihănit] va 
trăi prin credinţa lui"? 
a) Ieremia; 
b) lona;
c) Habacuc.
8. [Ţefania 1:1] Ţefania a fost 
stră-stră-nepotul cărui rege al 
Iudei?
a) Iosia;
b) Ezechia; 
c) Amon.9. [Ţefania 1:1] În timpul 
cărui rege al Iudei a profeţit 
Ţefania? 
a) în al lui Ozia/Uz ia; 
b) în al lui Iosia;
c) în al lui Mânase.
10. [Ţefania 1:12] Domnul a spus 
că-i va pedepsi pe cei care spun 
în inima lor că Domnul nu va 
face: 
a) nici bine, nici rău; 
b) decât bine; 
c) decât rău.

Răspunsuri Mica: 1.c; 2.c; 3.a; 4.b; 5.c; 6.a; 7.c; 8.b.

Duminicã dimineaţa 

Duminicã dupãmasa: 

Text:  Matei 9:14-17 - Pilda

Matei 9:1-7 - Minune
TEXT 
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