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ªTIRI...

Cursa în care alergãm noi n-are linie de sosire, nu acordã medalii, iar cununa 
promisã „câºtigãtorilor” nu se primeºte pe pãmânt. Trupul vremelnic este adus ca jertfã, nu 
cultivat în detrimentul sufletului. Alergarea noastã n-are nimic de-a face cu spiritul de 
competiþie. Nu rivalizãm unii cu alþii, dimpotrivã, þinta este sã ne ajutãm unii pe alþii, ca sã 
încheiem cu toþii cursa, ca niciunul sã nu abandoneze, sã nu rãmânã în urmã, sau sã fie 
descalificat.

Alergarea noastrã nu departajeazã competitori, ci apropie ºi uneºte fraþi de 
credinþã. Pretenþia de egalitate ºi fraternitate a filosofiei olimpice este un nonsens, anulatã 
prin competiþie, ca sã nu mai vorbim de faptul cã nu suntem egali prin dotãrile fizice.
Succesul, în cursa credinþei, nu este lãsat la discreþia unor arbitri (uneori pãrtinitori sau 
corupþi), a cronometrelor ºi a gravitaþiei terestre. Idealul nostru este ca toþi sã câºtige. 
Judecãtorul, nu arbitrul, va stabili locul final al fiecãrui alergãtor în ierarhia veºniciei. El nu 
acordã o notã, nu valideazã un rezultat, ci pronunþã o sentinþã, care va fi verdictul cu 
adevãrat final. Imnul care se va cânta Acolo, în cinstea biruitorilor nu va mai fi naþional 
(unde-i unitatea), ci universal.

În lupta creºtinã biruitorul ºi învinsul vor fi aceeaºi persoanã, þinta de cãpetenie a 
creºtinului fiind sã se biruiascã pe sine. Apostolul schimbã metafora, de la cursã la luptã, 
cãci acesta ne este destinul  nu sã fim aclamaþi în arenã, ci sã ne punem viaþa la bãtaie în 
jungla spiritualã a lumii, împotriva unor duºmani nevãzuþi, dar reali. Odatã ajunºi în arene, 
n-a mai fost scãpare pentru creºtinii primelor secole. Ei n-au fost nici admiraþi, nici 
aclamaþi, dar nici n-au fost victime. Ei au fost biruitorii. Biruiþii priveau din tribune. Arena a 
fost pentru martiri altarul pe care-ºi aduceau trupurile ca jertfã.

Cine se biruieºte pe sine este de nebiruit, cãci terenul de luptã este însãºi fiinþa 
umanã. Când biruim ispita, o biruim în noi înºine, în mintea, inima ºi mãdularele noastre, 
iar câºtigurile sunt la fel, interioare, credinþã, nãdejde, rãbdare.

Oricâte lucruri ai pierde în viaþã, dacã te biruieºti pe tine, vei fi un câºtigãtor. ªi 
invers, oricâte curse, competiþii, medalii ºi onoruri ai câºtiga, nu eºti decât un eºec, dacã 
pierzi bãtãlia cu tine însuþi. A cãuta sã întreci ºi sã biruieºti pe alþii ar fi o crudã diversiune, 
care te abate de la lupta cu tine însuþi. Victoria asupra altora te face mândru, egoist, 
independent, chiar crud cu ei. Chiar comparaþia (sorã bunã cu competiþia) este rea, 
funcþionând ca oglindã deformantã, care te aratã într-o luminã favorabilã. Dacã vrei sã te 
compari cu cineva, spre evaluare, comparã-te cu Christos. Te va ajuta sã-þi cunoºti 
deficienþele ºi nevoia de schimbare.

Ierarhia în sine nu este rea. Dimpotrivã, poate fi necesarã, asigurând ordinea în 
comunitate, familie, bisericã ºi naþiune. Faptul cã ierarhiile omeneºti cauzeazã mult rãu se 
datoreazã faptului cã sunt stabilite în mod greºit, fie prin scop, criterii  sau prin mijloacele 
folosite spre a urca pe treptele lor.

Luptã fãrã competiþie
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
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Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

Cele 10 porunci au fost rescrise (partea a II-a)

Reacþia reprezentanþilor religioºi englezi a fost una 
pozitivã. Reverendul Paul Roberts, 54 de ani, vicar al bisericii 
metodiste Sfântul John din Surrey aprobã modernizarea 
principiilor biblice ºi admite posibilitatea ca cele 10 porunci 
noi sã îi ajute pe oameni sã se raporteze la ele într-o manierã 
beneficã. „În loc sã le vadã ca pe o listã de interdicþii, cele 10 
porunci sunt un model pentru stilul de viaþã pe care l-a dorit 
Dumnezeu pentru om”, a declarat el pentru The Telegraph.

ªi arhiepiscopul de York, John Sentamu, aprobã 
adaptarea Legii lui Dumnezeu în Anglia pentru a rãspunde 

mai bine valorilor moderne ºi care trebuie sã serveascã binelui comun. În eseul sãu din 
cartea Credinþa naþiunii: Religie, identitate ºi domeniul public în Marea Britanie 
contemporanã, el scrie: „Biserica Angliei trebuie sã fie deschisã oamenilor de orice religie 
sau aparþinând niciuneia, la fel ca un spital”.

În timp ce creºtinii în general recunosc cã cele 10 porunci ne ajutã sã nu pierdem 
din vedere standardele morale ale unei vieþi sfinte dorite de Dumnezeu pentru om, se pune 
întrebarea în ce mãsurã are omul voie sã schimbe formularea poruncilor lui Dumnezeu, 
dupã principiul cã Legea Lui este permanentã ºi nu se schimbã, este individualã ºi are 
autoritate.

Opiniile contra acestei mãsuri sunt exemplificate de Albert Mohler Jr, preºedinte 
ale Seminarului Teologic Baptist de Sud din Statele Unite ale Americii  unul dintre cele mai 
mari din lume. „Aceste modificãri estompeazã efectiv graniþa dintre credinþã ºi necredinþã, 
sugerând cã biserica aparþine tuturor în egalã mãsurã. Mesajul salvator al Evangheliei 

iertãrii prin Isus Hristos este înlocuit de comoditatea unei biserici care este 
de folos publicului larg”, scrie Albert   Mohler Jr. într-un 
articol apãrut în Christian Post. 

Astfel, concluzioneazã el, cele 10 porunci noi reprezintã 
un cod moral comod ºi se disociazã de Legea aºa zis 
„restrictivã” a celor 10 porunci din Exodul 20, aceasta fãcând 
ca biserica sã nu mai fie un loc de adunare al credincioºilor, ci 
o funcþie publicã folositã de toþi, pentru a asigura educaþie, 
înmormântãri ºi un context pentru evenimentele publice 
(asemenea nunþii regale).

1. Fratele Doru Dãnuþ ºi familia sa ;
2. Sora Criºan Ilinca ºi familia sa;
3. Sora Diaconu Maria ºi familia sa;
4. Sora Dobra Angela ºi familia sa;
5. Sora Dragu Stana ºi familia sa;
6. Sora Drãgan Maria ºi familia sa;
7. Sora Draghici Iliena ºi familia sa.

Sã ne rugãm în aceastã sãptãmânã pentru:



1. [Proverbe 1:1; 30:1; 31:1] Ce au avut în 
comun Solomon, Agur ºi Lemuel? 
a) erau fiii lui David; 
b) au fost regi în Israel;
c) au scris cartea Proverbelor.

2. [Proverbe 3:16] Dacã în mâna dreaptã a 
înþelepciunii se aflã o viaþã lungã, ce se aflã 
în stânga? 
a) bogãþie ºi glorie;
b) familie ºi prieteni; 
c) dragoste ºi bucurie.

3.  [Proverbe 6:16-19]  Câte lucruri urãºte 
Domnul?
a) ºase; 
b) ºapte; 
c) nouã.

4.[Proverbe 12:4] Ce spune un proverb cã 
este „cununa" unui bãrbat? 
a) capul lui; 
b) înþelepciunea lui; 
c) o soþie cinstitã.

5. [Proverbe 13:24] Cine cruþã nuiaua: 
a) îºi iubeºte fiul;
b) îºi rãsfaþã copilul; 
c) îºi urãºte fiul.

6. [Proverbe 15:1] Un rãspuns blând 
potoleºte:
a) ura;
b) mânia; 
c) invidia

Rubrica femeii... / Briscan Irina

În numãrul trecut am aflat ce fel de familie poate deveni un pericol pentru copilul din zilele 
de astãzi. Cu siguranþã, fiecare pãrinte îºi doreºte numai  binele pentru familia sa, pentru copiii sãi ºi 
pentru familia copiilor sãi.  Înainte de toate, Dumnezeu - Creatorul familiei este cel care, prin 
cuvântul Sãu, ne învaþã pe fiecare sã ne împlinim rolul în cadrul familiei din care facem parte.

Un proverb înþelept spunea: „Nu poþi sã înveþi pe alþii ceea ce nu ºtii ºi nu poþi da mai departe 
ceea ce nu ai”. Consider cã cele mai bune sfaturi în creºterea spiritualã a copiilor  pot veni din partea 
pãrinþilor adevãraþi ºi spirituali, care trãiesc în fricã de Domnul. E o mare binecuvântare pentru cei 
care au în bisericã ºi  în familie asemenea pãrinþi. Nu ezitaþi sã îi cãutaþi, sã îi abordaþi ºi sã îi preþuiþi!

Dacã vorbeam de familie ca ºi pericol pentru copii, aflãm ºi pe paginile Sfintei Scripturi 
despre asemenea exemple negative, dovadã fiind cã încã din cele mai vechi timpuri familia s-a 
confruntat cu „rãul”.  Astfel, citim despre: Anania ºi Safira  minciuna premeditatã (Fapt. Ap. 5:1-11); 
Lot ºi fiicele lui  incest (Genesa 19:30-36); Saul  pizmã, ucidere (1 Samuel 18); Aaron ºi Maria  vorbe 
nechibzuite (Numeri 12:1-12); Faraon  nerespectarea promisiunilor (Exodul 7-9, 8:29); Eva- pofta 
(Genesa 3:6); Lot - beþie ºi fapte imorale (Genesa 19:32-35); Fraþii lui Iosif  gânduri rele (Genesa 
50:20); Irod  gânduri ºi planuri rele (Fapt. Ap. 12:4); Soþia lui Iov  batjocura în momentul ispitei (Iov 
2:5,9). Acestea sunt doar câteva exemple, din care putem vedea cã multe din problemele familiei de 
astãzi au existat dintotdeauna.

Alãturi de aceste tipuri de familii, existã însã ºi exemple pozitive, care ar trebui urmate ca ºi 
model în întemeierea, formarea ºi consolidarea familiei creºtine. Câteva exemple: Familia lui Noe  
credincioºia ei într-o lume pãgânã (Genesa 7:1); Avraam  omul credinþei, care a oferit copiilor sãi o 
educaþie spiritualã teoreticã ºi practicã (Genesa 18:19, 22:5); Acuila ºi Priscila  misionarismul (Fapt. 
Ap. 18:26, Romani 16:4); Iov  triumful în urma încercãrii (Iov 29:25, Iov 30:1,19, Iov 42); Zaharia ºi 
Elisaveta  neprihãnirea (Luca 1:6,7); Iosua  modelul conducãtorului de familie (1 Timotei 5:8,13,14).

Situaþia idealã a familiei pe care o doreºte Dumnezeu o gãsim în versetul din Iosua 24:15: 
„Eu ºi casa mea (familia) mea, vom sluji Domnului.” 

Dumnezeu sã ne ajute!  

Pentru tine, copilul meu...

Pot sã-þi dau viaþã, dar nu pot trãi pentru tine!
Pot sã te duc la bisericã, dar nu te pot face un credincios!

Pot sã te învãþ sã deosebeºti binele de rãu, dar nu pot decide pentru tine!
Pot sã-þi ofer dragostea, dar nu þi-o pot impune!

Pot sã te învãþ cum sã trãieºti, dar nu-þi pot da viaþã veºnicã!
Pot sã te învãþ despre Isus, dar nu-L pot face pe Isus Domnul tãu!
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PERICOLELE COPILULUI 
CONTEMPORAN (III)

.7. [Proverbe 18:22] Cine gãseºte o soþie 
bunã gãseºte:
a) un lucru bun [fericirea]; 
b) un ajutor potrivit; 
c) raiul pe pãmînt.

8. Proverbe 25:11] Un cuvânt spus la 
vremea potrivitã este ca: 
a) un cercel de aur; 
b) mere de aur într-un coºuleþ de argint; 
c) rãcoreala zãpezii pe vremea seceriºului.

9. [Proverbe 30:24-28] Care sunt cele patru 
vietãþi mici pe pãmânt, dar deosebit de 
înþelepte? 
a) furnicile, iepurii de casã [ºoarecii de 
munte], lãcustele, pãianjenii; 
b) furnicile, þânþarii, ºopârlele, lãcustele; 
c) furnicile, iepurii de casã [ºoarecii de 
munte], ºopârlele, pãianjenii.

10. [Proverbe 30:18-19] Cele patru lucruri 
pe care nu le pricepea Agur nu includea ºi:
a) urma unui vultur în vãzduh; 
b) urma unui ºarpe în baltã; 
c) urma corãbiei în mijlocul mãrii.

11. [Proverbe 5:3-4] Ce anume începe cu 
miere, dar sfîr-seste cu pelinul?   
a) mândria; 
B) buzele femeii straine;
c)  puterea si bogatia.

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

Sã cercetãm Scripturile...

rCa tea

PRO ERBE
V

Competiþia este doar un alt cuvânt pentru luptã. Rãul provine din faptul cã acelaþi loc este 
vizat de mulþi, poate fi obþinut numai de unul ºi doar prin luptã. Împãratului roman i se atribuie 
celebrele cuvinte „ori împãrat, ori nimic” sau „decât al doilea la Roma, mai bine cel dintâi în satul 
tãu”. Omul era expert în arta de a lupta pentru locul cel mai de sus.

Am putea spune cã ceea ce cautã oamenii, în ultimã analizã, este gloria ºi onoarea. Dacã 
cineva a realizat ceva, el nu va fi mulþumit cu realizarea în sine, fãrã a gusta ºi gloria la care crede 
cã este îndreptãþit. Bogatul vrea sã fie admirat, dregãtorul sã fie respectat, ascultat ºi temut. 
Cineva spunea cã succesul fãrã glorie este ca o mâncare fãrã sare  îþi va potoli foamea, dar n-are 
nici un gust. Cunoscutul scriitor creºtin C. S. Lewis punea degetul pe ranã, când scria, ”Noi 
spunem cã oamenii sunt mândri fiindcã sunt bogaþi, sau înþelepþi, sau frumoºi, dar nu este aºa. Ei 
sunt mândri fiindcã sunt mai bogaþi, sau mai frumoþi, sau mai înþelepþi decât alþii. Dacã ºi ceilalþi 
ar putea deveni la fel de bogaþi ca ºi ei, la fel de înþelepþi, sau la fel de frumoºi, n-ar mai avea 
motive sã fie mândri”…

Editorial (continuare)...
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