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Am citit într-o revistã cã un american, 
încã de tânãr, ºi-a propus sã nu facã nimic. ºi-a 
cãpuºat pãrinþii cât a putut, a fumat douã 
pachete de þigãri pe zi, a tras pe gât o sticlã de gin 
tot zilnic. Îi era lene ºi sã se spele. A murit la 39 
ani, iar pãrinþii nu i-au scris numele pe cruce, ci 
un mare zero. Un zero gravat pe crucea de piatrã 
ca semn cã cel ce odihneºte sub ea atâta 
matematicã a adunat

 Nimeni nu se mai îndoieºte cã cei mai 
mulþi oameni trãiesc o viaþã de o exasperantã 

banalitate. Dar viaþa nu-i construitã genetic sã o trãim aºa. Istoria se face cu oameni simpli, 
ce ºi-au depãºit condiþia de mergãtori la restaurant ºi toaletã. Nu toþi putem sta pe scenã, 
dar nici dormitul în bãnci nu e o soluþie…

 La televizor oamenii se luptã sã iasã din banal fãcând cele mai trãsnite ºi ciudate 
lucruri, dar când au luat potul cel mare, a doua zi sunt uitaþi.

Existã ceva ce dureazã ºi dupã moartea ta cu condiþia ca acel ceva sã fie un cui bãtut 
în grinda veºniciei.

Ne dorim sã rãmânem cât mai mult în memoria scurtã ºi egoistã a oamenilor, dar 
pentru asta trebuie sã urmãrim sfatul lui Benjamin Franklin:  „Dacã nu vrei sã fii dat uitãrii 
de cum ai murit sau scrie lucruri, care sã merite sã fie citite sau fã lucruri care sã merite sã fie 
scrise.”

Iar sfinþenia poate fi un lucru la îndemânã…
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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.

Întrebare: Ne puteþi cânta un cântec scris pentru soþie?

 
Vreau sã cânt întâi un cântec de laudã! Adicã El sã aibã întâietate în toate! Lucrul 

acesta îl spun întotdeauna la cei care vin la noi; cã se obiºnuieºte pe la noi prin adunãrile 
creºtine, „cu ce cântare sã începem?” Nu se gândesc  la o cântare de laudã, ci: „cântãm 
cântarea cu numãrul cutare...”, dacã e cântare de laudã e bine, dacã nu, nu-i rãu... Dar 
trebuie sã ne facem acest obicei de a da întâietate Domnului. Deci cântãm o cântare de 
laudã:

Te laud dis-de-dimineaþã,

Te laud, Doamne, Te laud,

Cãci iar prin har mi-ai dat viaþã,

Te laud, Doamne, Te laud.

Laudã, laudã, Þie-þi cânt mereu, veºnic Dumnezeu,

Laudã, laudã, veºnic Dumnezeu.

Muzica aparþine lui Dumnezeu ºi armonia este a lui Dumnezeu, dar diavolul a fãcut 
ºi el o armonie, care nu mai e armonie, el miºcã picioarele, nu inima! Mai cântãm o cântare, 
„Cânt aleluia”, acum... vocile noastre sunt slabe, am 80 de ani... Era 6 iulie 1961 în Delta 
Dunãrii, de ziua de naºtere a soþiei ºi atunci m-am gândit ºi i-am compus aceastã cântare, 
deºi eram despãrþiþi cu trupul, dar cu duhul nu eram despãrþiþi. Zice aºa:

De ziua ta, iubito, þi-aduc ca sfânt prinos

Iubirea mea fierbinte ºi-adâncã în Hristos.

Cãci nu-i nimic pe lume mai sfânt ºi mai curat
Ca dragostea duioasã ce viaþa ne-a legat.

Ca inimile noastre, topite-n foc divin,
Sã nu mai fie douã, ci una pe deplin.

Doresc ca-n drumul vieþii, sã calci cu pas supus,
Cu inimã smeritã, pe urma lui Isus.

Sã fii ca ºi Maria, cu sufletu-n vãpãi,
Sã sorbi cu drag Cuvântul, cu ochii-n ochii Sãi.

Potirul de iubire, cu mir de nard curat,
Pe sfintele-I picioare, sã-l torni neîncetat.
Ca sfânta lui mireasmã ºi haru-i luminos,

S-atragã pe-orice suflet deplin, lângã Hristos.
Te binecuvinteze Isus cu sfântu-I dar

Sã-þi fie viaþa plinã de adevãr ºi har.
În haine de luminã spãlate-n sânge sfânt,

Sã umbli totdeauna pe-acest strãin pãmânt.
Ca la sfârºitul vieþii sã poþi primi deplin

Cununa rãsplãtirii cu cerul ei senin.

      Nicolae Moldoveanu  (partea a X-a) 

Texte biblice

Duminicã dimineaþa:
Text:  Matei 11:1-18 - Pilda

Duminicã dupãmasa:
Text:  Matei 9:9-13 - Minune



Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Zece reguli pline de dragoste faþã de copilul tãu:
1)Nu-þi exaspera copiii (vezi Efes. 6:4). Nu ne putem aºtepta de la copii sã se 

comporte ca adulþii. Dacã ai aºteptãri prea mari de la ei, vor renunþa sã mai încerce sã îþi fie 
pe plac, deoarece li se va pãrea imposibil.

2) Nu-þi compara copiii cu alþi copii. Spune-le cât de mult le apreciezi calitãþile ºi 
darurile unice date de Dumnezeu.

3)Dã-le responsabilitãþi pe lângã casã ca sã ºtie cã sunt o parte importantã din 
familie. Realizãrile sunt pietre de temelie pentru o autoapreciere sãnãtoasã.

4)Petrece timp cu copiii tãi. Acest lucru le spune cât de importanþi sunt pentru tine. 
Oferirea lucrurilor materiale nu este un substituent pentru dãruirea persoanei tale. Mai 
mult, copiii sunt influenþaþi cel mai mult de cei care petrec cel mai mult timp cu ei.

5)Dacã trebuie sã spui ceva negativ, încearcã sã o spui într-o formã pozitivã. Nu 
spune niciodatã copiilor cã sunt „rãi“ când nu te ascultã. În schimb, spune copilului “Tu eºti 
un bãiat bun ºi bãieþii buni nu fac ceea ce tocmai ai fãcut tu!“

 6)Conºtientizeazã cã „nu“ înseamnã „îmi pasã de tine“. Când copiii fac doar ceea ce 
vor, ei ºtiu în mod intuitiv cã nu îþi pasã suficient de mult încât sã îi împiedici.

7)Aºteaptã-te sã fii imitat de copiii tãi. Copiii învaþã din exemplul pãrinþilor lor. Un 
pãrinte înþelept nu-i va spune niciodatã copilului sãu: „Fã ce îþi spun eu, nu ce fac eu.“

8)Nu îi scoate pe copii din toate probleme în care se bagã. Îndepãrteazã doar 
pietrele mari. Lasã-le pe cele mici sã rãmânã pe cãrare.

9)Slujeºte-L pe Domnul din toatã inima ta. Am observat cã se întâmplã rar ca acei 
copii ai cãror pãrinþi sunt cãldicei 
din punct de vedere spiritual sã 
continue sã Îl slujeascã pe 
Dumnezeu ºi când sunt mari. 
Copiii creºtini care au pãrinþi 
nemântuiþi ºi copiii cu pãrinþi 
creºtini devotaþi continuã de obicei 
sã Îl slujeascã pe Dumnezeu ºi 
dupã ce „îºi iau zborul“.

10) Învaþã-i pe copii 
Cuvântul Domnului. Pãrinþii fac o 
prioritate din educarea copiilor lor, 
dar uitã sã le dea cea mai bunã 
instruire pe care ar putea-o primi: 
învãþãtura Scripturii.
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EDUCAÞIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREªTINÃ (XII)
Un rege, care nu credea în bunãtatea lui 

Dumnezeu, avea un rob care, în toate 
circumstanþele, zicea:  „Regele meu, nu fi 
descurajat, pentru cã tot ceea ce face Dumnezeu 
e perfect, fãrã greºealã!”
Într-o zi, s-au dus la vânãtoare ºi, pe drum, un 
animal sãlbatic l-a atacat pe rege. Robul sãu a 
reuºit sã omoare animalul, dar nu a putut sã îl 
apere pe maiestatea sa sã nu-ºi piardã un deget. 
Furios  ºi fãrã sã-ºi arate mulþumirea pentru cã 
a a fost salvat, nobilul a spus :  „E bun 

Dumnezeu? Dacã ar fi fost bun, nu aº fi fost atacat ºi nu mi-aº fi pierdut degetul”. Sclavul i-a 
rãspuns:  „Regele meu, în ciuda tuturor acestor lucruri, pot doar sã-þi spun cã Dumnezeu 
este bun ºi El ºtie „de ce” se întâmplã toate aceste lucruri. Ceea ce face Dumnezeu este 
perfect. El nu greºeºte niciodatã!” Furios din pricina rãspunsului, regele a ordonat ca robul 
sãu sã fie arestat.

Mai târziu, s-a dus la o altã vânãtoare ºi a fost prins de niºte sãlbatici, care fãceau 
sacrificii umane. La altar, gata de a-l sacrifica pe nobil, sãlbaticii au vãzut cã victima nu avea 
unul dintre degete, aºa cã a fost eliberat. Dupã ei, el nu era întreg, ca sã poatã fi oferit zeilor.
La întoarcerea sa la palat, el a comandat eliberarea sclavului sãu, pe care l-a primit cu mare 
afecþiune. „Dragul meu, Dumnezeu chiar a fost bun cu mine! Aproape cã am fost omorât de 
sãlbatici, dar fiindcã mi-a lipsit un singur deget, mi s-a dat drumul! Dar am o întrebare: 
Dacã Dumnezeu este aºa de bun, de ce mi-a permis sã te pun la închisoare?”
Sclavul i-a rãspuns: „Regele meu, dacã aº fi mers cu tine la aceastã vânãtoare, aº fi fost 
sacrificat în locul tãu, pentru cã mie nu-mi lipseºte niciun deget, de aceea, aminteºte-þi cã 
tot  ceea ce  face Dumnezeu este  perfect .  E l  nu greºeºte  niciodatã.”

De multe ori ºi noi ne plângem asupra vieþii ºi a lucrurilor negative care ni se întâmplã, 
uitând cã nimic nu e la întâmplare ºi cã toate au un scop. În fiecare dimineaþã, dedicã-þi ziua 
Domnului, nu te grãbi. Dumnezeu este Tatãl perfect.
Cere-I Domnului sã-þi inspire gândurile, sã-þi conducã acþiunile  ºi sã-þi aline sentimentele. 
ªi nu-þi fie fricã. Dumnezeu nu Se înºalã niciodatã! ªtii de ce este acest mesaj pentru tine? 
Eu nu ºtiu, dar Dumnezeu ºtie, pentru cã El nu face greºeli niciodatã. El este Pãrintele 
perfect, ºi El foloseºte oameni imperfecþi.

Calea lui Dumnezeu ºi Cuvântul Sãu sunt perfecte, fãrã impuritãþi. El este calea 
pentru toþi cei care se încred în El.

Copiii ºi emoþiile lor negative - Cum le facem faþã?
Motto: Þine-mã strâns ºi lasã-mã liber!

Dumnezeu: Tatãl perfect

Sãptãmâna aceasta ne rugãm pentru:
1. Sora Scholtes Ana ºi familia sa;
2. Familia Schwirtzenbec Ioan ºi Maria;
3. Familia Sfetcu Ion ºi Tereza;
4. Sora Simion Vera Mihaela ºi familia sa;
5. Frate Sîrbu Silviu Valentin ºi familia sa;
6. Sora Slaveþi Simona ºi familia sa;
7. Sora Spãtaru Maria ºi familia sa.
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