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Editorial –  Ce carte ai citit ultima dată? (partea întâi)Editorial –  Ce carte ai citit ultima dată? (partea întâi)

Cu ceva timp în urmă, eram împreună cu un grup de 
tineri. Nu-mi amintesc prea bine subiectul pe care-l 
discutam, dar la un moment dat am pus o întrebare cam 
„indiscretă”: „Care este titlul ultimei cărţi pe care ai citit-
o?” S-a aşternut tăcerea. Acea tăcere care exprimă mai 
mult decât o mie de cuvinte. O tăcere în spatele căreia 
întrezăreşti o realitate tristă, dureroasă, îngrijorătoare… 
        A trecut prea mult timp de când am răsfoit o carte. Şi pe 
deasupra, de ce aş face-o? Nu am timp… Nu vreau… Nu mă 
interesează… Sunt câteva răspunsuri nerostite. Nu mai 
citim nici cartea de biologie sau de istorie, nu mai citim 

lecturi suplimentare… Doar suntem creştini. „Eu citesc doar Biblia” ar spune unii. De ce să mai pierd 
timpul cu altceva?
        Astăzi, practica lecturilor din literatura clasică sau creştină este într-un declin serios. În anul 
1993, împreună cu câţiva tineri creştini, am deschis în Hunedoara prima Bibliotecă Creştină din acest 
oraş. În mod gratuit, ofeream celor interesaţi literatură creştină de calitate. În primii ani, interesul a 
fost imens. Câteva sute de persoane împrumutau regulat cărţi, erau dornice să cunoască şi să înveţe 
mai mult. Cred că pentru toate acestea, cartea creştină a fost o binecuvântare. După zece ani, 
Biblioteca a fost închisă. Motivul este simplu de înţeles: Tot mai puţini oameni îşi fac timp pentru 
lectură.
        Suntem înconjuraţi tot mai mult de o lume virtuală. O realitate care încearcă să ne acapareze şi 
să ne asimileze pe fiecare din noi. Suntem înconjuraţi de o generaţie care trăieşte „on line”. Respiră şi 
se hrăneşte „on line”. Trăieşte într-o lume iluzorie, într-o realitate creată de ei sau de alţii, în care 
totul se întâmplă la un simplu click. Relaţiile sunt limitate la convorbirile stereotipe de pe Messenger, 
iar prieteniile se nasc mai repede pe Facebook sau Hi5. Oricum, acolo putem poza cel mai bine în 
ceea ce vrem noi.
       Sute de ştiri, milioane de informaţii trec zilnic prin faţa ochilor noştri. Într-o secundă, putem 
ajunge la celălalt capăt al Universului, fără a face nici cel mai mic efort fizic sau intelectual. Un stil de 
viaţă simplu, plăcut, confortabil… care încet, încet ne distruge: intelectul, caracterul, personalitatea. 
Întreabă un tânăr care este ultimul site accesat pe Internet, şi va şti să-ţi răspundă. Întreabă-l despre 
ultima carte citită, ultima biografie, studiu sau devoţional şi vei vedea ce răspuns primeşti. 
        Realitatea pe care am prezentat-o, cred că este reprezentativă în mare parte. Nu aş dori totuşi, să 
generalizez. Există şi oameni care nu se încadrează în astfel de şabloane. Oameni care ştiu să 
aprecieze valoarea unei pagini tipărite, care caută mereu să beneficieze de pe urma unei astfel de 
binecuvântări. 
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Adică asta am înţeles: că poezia este foarte frumoasă, dar dacă nu 
poartă adevărul în ea, e un drum spre păcat. Câte poezii se scriu, dar 
scriu spre moarte! Şi aş vrea ca şi poezia-textul, şi melodia să ducă 
sufletele la Domnul Hristos. Aceasta este menirea mea, chemarea 
mea pe pământ. Şi vreau să mă port într-un chip vrednic de ea!
Să fim lămuriţi cu privire la un adevăr: lumea se împarte numai în 2, 
nu în 3: copii ai lui Dumnezeu sau Trupul lui Hristos  şi restul. Nu 
există ceva de mijloc. Ori Biserica, Trupul lui Hristos, ori restul lumii, 
care e moartă în păcat! Spune Domnul Isus Hristos: „Adevărat, 
adevărat vă spun, că vine ceasul şi acum a şi venit, când cei morţi vor 
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce-l vor asculta, vor învia!” Mulţi 
aud, dar puţini ascultă! Cei care ascultă înviază din moartea păcatului 

şi atunci pentru ei... cu ei se poate sta de vorbă! Aşa că zic eu, omul trebuie întâi să-şi 
recunoască păcatele când aude glasul Evangheliei şi să se întoarcă la Domnul Isus Mântuitorul. 
Aşa cum îngerii, în noaptea naşterii Lui ca om. Au spus păstorilor: „Astăzi în cetatea voastră vi s-
a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul!” Mulţi vor să primească pe Hristos ca 
Mântuitor, să le ierte păcatele şi să le asigure un loc în rai! Da, dar asta e numai jumătate, 
„...Mântuitor, care este Hristos Domnul!” Să fie Domnul, împăratul vieţii, de aceea spune Sfântul 
Apostol Pavel în Epistola Întâia capitolul 3 versetul 15: „sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca 
Domn!” Dacă cineva se interesează, în primul rând trebuie să aibă conştiinţa că e păcătos, că 
dacă cineva nu are conştiinţa că e păcătos, poţi să faci filozofie cu el, că nu-i ajută la nimic!... Aşa 
că şi cântările, şi starea de vorbă, trebuie să le spună oamenilor: „oamenilor, voi sunteţi 
păcătoşi, simţiţi lucrul acesta? Ce faceţi cu păcatele voastre?” Şi atunci sigur că omul stă şi se 
gândeşte, simte greutatea păcatului, iar rezolvarea sau uşurarea e numai la Domnul Isus Hristos! 
Şi atunci se poate vorbi mai departe despre toate celelalte!... Eu asta vreau să spun: cine nu s-a 

întors cu adevărat, nu a avut o întâlnire personală cu Isus Hristos ca Mântuitor, şi 
apoi să-L sfinţească ca Domn, nu se poate sta de vorbă despre 
celelalte adevăruri din Scriptură.
Niciodată nu găsim „Hristos a murit în locul nostru” în Scriptură, mai 
corect: „El a murit pentru noi” ca să fim mântuiţi. Atunci se înţelege 
că eu acum trăiesc o viaţă nouă, nu El a murit pentru mine, iar eu îmi 
văd de cap, de căile mele, să zic: „da, Doamne, ai murit pentru mine” 
dar eu nu mi-am predat viaţa!... Trebuie o predare. Dacă am 
recunoscut că Hristos a murit pentru toţi păcătoşii, deci şi pentru 
mine, acum toţi cei ce sunt ai lui Hristos trăiesc o viaţă nouă! Şi eu 
obişnuiesc să spun în fiecare zi şi de mai multe ori un verset: Galateni 
2:20: „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care rămâne să o 
trăiesc în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit 
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine!” Adică Hristos trăieşte în mine  
şi dacă trăieşte în mine Domnul Hristos, nu mai este nici grec, nici 
evreu, nici român, nici neamţ, nici catolic, nici ortodox, nici baptist, 
nici penticostal, Hristos nu mai este aşa, dacă Hristos trăieşte în mine 
eu atunci sunt ca El, mădular în Trupul Său! 



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIA CREŞTINĂ ( IX)
Copiii și emoțiile lor negative - cum le facem față?
Motto: Ține-mă strâns și lasă-mă liber!

Iată pe scurt, de ce ne este greu să învăţăm să utilizăm această tehnică. Dacă nouă nu ne-
a fost permis, copii fiind, să ne exprimăm liber sentimentele, ni se va părea, fără îndoială, foarte 
greu să-i autorizăm pe copiii noştri să o facă. “ Dar asta nu înseamnă să permiteţi unui copil să nu 
dea dovadă de respect, dacă îi daţi voie să vă spună că vă detestă?” Această întrebare este pusă 
de multe mame. Ori eu nu cred că posibilitatea de a-ţi exprima în mod liber sentimentele are vreo 
legătură cu respectul sau cu lipsa acestuia. Un copil îşi va respecta părinţii dacă simte că aceştia 
ştiu mai multe decât el, dacă îl tratează corect şi respectuos. Din când în când acest copil va fi 
supărat pe părinţi. Dacă aşa se întamplă, iar părinţii nu îl lasă să se exprime, oricum va fi supărat 
pe ei. Aşa că de ce să nu îl lăsăm să-şi exteriorizeze mânia? Dacă îl împiedicăm îi va fi mult mai 
greu să-şi controleze comportamentul. Nu există nimic mai periculos decât de a împiedica vaporii 
să iasă dintr-o oală de presiune…"
În jurul vârstei de doi ani, majoritatea copiilor intră în ceea ce specialiștii denumesc "anul teribil", 
o perioadă de răzvrătire, o perioadă a crizelor de personalitate, de refuzuri repetate și o 
determinare fără precedent de a face totul după capul său. Specialiștii consideră nu doar că acest 
stadiu este unul normal, pe care trebuie să-l traversăm cu compasiune, înțelegere și respect 
pentru nevoile copilului. Mai mult, se spune că orice copil sănătos și normal trebuie să manifeste o 
doză de negativisim și de rebeliune în timpul acestei perioade din viața sa.
Și Alfie Kohn vorbește despre schimbarea perspectivei. Pentru a crește copii sănătoși, cu spirit de 
inițiativă, cu rațiune proprie și cu o judecată sănătoasă, trebuie să începem să îi respectăm și să îi 
ascultăm. Să vorbim și noi despre sentimentele noastre, să le povestim experiențele noastre 
dureroase, triste, rușinoase. Dar – mai ales – să îi ascultăm. “Talk less, ask more” spune Kohn.
Ascultați-vă copiii! Încurajați-i să plângă cu voi, să râdă cu voi, să fie furioși cu voi!
Doctorul Lawrence J. Cohen ne sfătuiește să încurajăm la fel de mult băieții să își exprime 
sentimentele. Am trăit prea mult în lumea zicalei “Băieții nu plâng”. Până acum, doar fetelor le era 
permis să plângă, să fie rușinoase, să fie timide. Fetele au fost considerate întotdeauna mai slabe, 
mai sensibile, mai sentimentale. Băieții, în schimb, au fost prea mult timp văzuți ca niște duri.
Cohen propune nu o răsturnare a paradigmei, ci o echilibrare a rolurilor, pentru că oricum suntem 
tentați să fim mai sensibili, mai atenți, în preajma fetelor. Determinările culturale ne fac să 
creștem fete fără inițiativă, fără curaj și băieți fără emoții. Lăsați băieții să fie sentimentali, să 
plângă, să fie slabi câteodată. Încurajați fetele să se urce în copaci și să fie căpitani de echipă, să fie 
puternice și ambițioase.

În afară de faptul că îi dă copilului posibilitatea să își dezvolte un psihic stabil, sănătos, 
libertatea de a-și exprima sentimentele, de a vorbi despre ele și de a le elibera îl poate ajuta pe 
copil să își dezvolte imaginația și creativitatea. Vorbind despre moduri în care putem modela și 
dezvolta creativitatea și fantezia copilului, Ana Savin spune: ''Modalitatea de a ajuta copilul să 
devină acest tip de om cu spirit creator este de a-l încuraja să-şi exprime sentimentele. Prin 
intermediul lor, un copil sau un adult accede la subconştient, de unde îi vin elanuri creatoare şi 
idei mari. Un adult sec, pedant şi plicticos nu are nici un raport cu subconştientul său deoarece a 
închis uşa vieţii sentimentelor."
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1. Sora Radu Cătălina și familia sa;
2. Familia Radu Samuel și Gabriela;
3. Familia Ranga Iosif și Persida;
4. Sora Rață Mina și familia sa;
5. Sora Rădulescu Sorica și familia sa;
6. Sora Rădulescu Persida și familia sa;
7. Familia Riza Alexandru și Iuliana.

Să ne rugăm în această săptămână  pentru:

 
Duminicã dupãmasa:
Text:  Tineret

Duminicã dimineaţa:
Text:  Exod 2:1-10TEXT BIBLIC

Să cercetăm Scripturile: MALEAHI

1. [Maleahi 1:2-3] Maleahi a comparat soarta a doi fraţi ca să ilustreze dragostea deosebită a 
lui Dumnezeu pentru Israel. Care sunt aceştia?
a) Cain şi Abel;
b) losifşi Beniamin;
c) Iacov şi Esau.
2. [Maleahi 2:7-8] Pe cine a acuzat Maleahi de încălcarea legământului lui Levi?
 a) pe preoţi; 
b) pe profeţi;
c) pe conducători.
3.[Maleahi 2:14-15] Cu cine i-a avertizat Maleahi pe israeliţi să se poarte frumos?
a) cu vecinii; 
b) cu Dumnezeu; 
c) cu soţiile lor.
4.[Maleahi 2:16] Atitudinea Domnului faţă de divorţ este una de: 
a) toleranţă; 
b) ură;
c) dispreţ.
5.[Maleahi 3:8] Potrivit lui Maleahi, în ce fel L-au înşelat israeliţii pe Dumnezeu? 
a) în loialitate; 
b) în zeciuieli şi ofrande; 
c) în jertfe/sacrificii.
6.[Maleahi 4:4] La sfârşitul profeţiei lui, ce anume i-a atenţionat  Maleahi  pe israeliţi  să-şi  
amintească?
a) ocrotirea lui Dumnezeu;
b) salvarea lui Dumnezeu;
c) Legea lui Moise.

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


