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Minunea pe care o aștepta Radu Mureșan a venit…dar nu după așteptările lui!

Minunea pe care o aștepta Radu  Mureșan a 
venit… dar nu a fost  după așteptările lui! Cu profundă 
tristețe am primit vestea, conform căreia Radu  
Mureșan, redactor-șef la Radio Vocea Evangheliei Cluj 
și colegul  nostru,  a părăsit acest pământ  marți, în jurul  
orei 10 a.m.

Radu Mureşan a fost plecat cu mai mulți colegi 
din reţeaua Radio Vocea Evangheliei, împreună cu 
misiunea Speranţa, la instalarea, şcolarizarea şi tot ce 
presupune  un post nou de radio în Uganda, Africa. El a 
plecat cu pneumonie din România, dar în Africa situaţia 
lui s-a agravat. A fost operat, adus din Africa și internat 
într-un spital din Cluj Napoca, dar starea lui nu s-a 
îmbunătățit.  Fratele Radu a intrat în odihna sfinților și 
avem nădejdea reîntâlnirii cu colegul nostru, care Îl 
slujea pe Dumnezeu din toată inima, în Împărăția lui 
Dumnezeu!

„Ferice de acum încolo de morţii care mor în 
Domnul!”! „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de 

ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apoc. 14:13)

“Colegul nostru drag, Radu Mureșan, a trecut la Domnul marți, 24 aprilie. Nu avem 
cuvinte care să spună cât de dureroasă este această despărțire. Vrem să ne rugăm cu toții 
pentru familia sa care trece prin momente nespus de grele”,  au scris colegii lui Radu pe site-
ul www.rvecj.ro.
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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.

În mod tradițional, timpul e 
văzut ca fiind măsurarea distanței dintre 
evenimente. El e compus din trecut, 
prezent și viitor. Trecutul e considerat ca 
fiind ceva deja întâmplat și nu poate fi 
schimbat. Dumnezeu însă îl poate spăla, 
schimba. Prin pocăință putem scăpa de 
povara trecutului.  Viitorul, în schimb, e 
considerat ca fiind disponibil unei 

m u l t i t u d i n i  d e  p o s i b i l i t ă ț i ,  v i i t o r u l  e s t e  î n  m â n a  l u i  D u m n e z e u .  
Oamenii măsoară timpul folosind multe unități, unele bazate pe evenimente reale (rotația 
Pământului  în jurul Soarelui), altele sunt arbitrare. Descrierea clasică timpului făcută de 
Isaac Newton din lucrarea sa “Principia” e că timpul “curge” constant, la fel pentru toți. 
A d i c ă  e  i n d e p e n d e n t  d e  e v e n i m e n t e l e  c e  a u  l o c  î n  c a d r u l  s ă u .  
Departe de mine să am aici o definiție științifică sau chiar filozofică a timpului. Timpul este 
un fluviu imens, care duce cu el evenimentele din universul nostru. Timpul are o singură 
direcție. El nu se mai întoarce niciodată. El este valabil ca un efect al mișcării 
(transformării) materiei în univers. Este măsura lui Dumnezeu pentru tot ce este trecător. 
Prin el Dumnezeu măsoară transformarea întregii materii. 
Pentru noi, oamenii de pe pământ , timpul este o măsură a călătoriei noastre terestre. În 
timp parcurgem orice eveniment de pe această planetă. Ce trebuie să reținem este faptul că 
timpul ne forțează la anumite situații, pe care nu le mai putem schimba. Orice faptă pe care 
ai făcut-o nu mai poate fi anulată, nici modificată. Timpul nu se mai întoarce înapoi. Nu poți 
să experimentezi același eveniment de două ori. Fiecare “celulă” a timpului este umplută cu 
evenimentul pe care îl oferi în succesiunea lui și atât. Regretele nu pot schimba nimic. 

De aceea, grija noastră este „Cu ce umplem celulele timpului?”
Dincolo de cuvinte, definiții și filosofie, rămâne un adevăr: a trecut un an! 
Foaia informativă a împlinit un an.
Mulțumim Domnului, pentru toți cei ce s-au implicat, pentru toți cei din echipa de 
redacție. 
Dumnezeu să răsplătească efortul! Ne bucurăm că sunt o echipă, că am format o echipă.
Mulțumim celor ce în fiecare săptămână ne-au citit, ne-au criticat obiectiv și ne-au 
încurajat! 
Timpul trece, la fel și noi... Important e să rămânem împreună...
Tuturor mulțumim!
Al dumneavostră slujitor, Bârsan Ciprian.

Dragostea noastră de adevăr trebuie să fie așa de mare, 
încât toate cuvintele noastre să aibă valoarea unui 
jurământ.

Alegeți cuvintele pe care le zici, pentru ca niciodată nu ști 
ce furtună poți stârni în inima semenului tău!

Nu te grabi să acuzi pe cineva înainte să îl cunoști.

Mai bine să te îneci cu un strop de adevăr, decât să înoți în 
oceanul minciunii.

Expresia ,,nici prin gînd nu mi-a trecut" arată clar 
limitarea minții umane și suveranitatea Lui Dumnezeu 
privind viitorul fiecăruia!

Iubește,apreciază,dăruieste,bucură-te,crede,caută 
ADEVARUL căci viața este scurtă !!!!

Maxime despre Adevăr



Rubrica femeii... / Briscan Irina / PERICOLELE COPILULUI CONTEMPORAN (VIII) 

Televiziunea (continuare din numărul trecut)
Este ştiut  că televiziunea reprezintă cel mai influenţabil factor în dezvoltarea personalităţii 

copilului. Cu trecerea anilor, ea a devenit un mediu în care copiii cresc, se dezvoltă şi devin „oamenii” 
societăţii contemporane. Iată cum bătălia Diavolului pentru sufletele oamenilor începe încă din zorii 
vieţii, din copilăria inocentă şi lipsită de griji a fiecărui pământean. Această luptă se înteţeşte 
continuu, iar datoria noastră este de a ţinea piept uneltirilor diavolului. (Efeseni 6:11-13 „Îmbrăcaţi-
vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi 
n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să 
rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.”)

Veţi spune: „Asta e deja exagerare! Nu cred că televiziunea este chiar aşa periculoasă!”  Să 
reflectăm, însă, asupra următoarelor afirmaţii şi, apoi, putem trage  singuri concluziile:

1.Vizionarea TV afectează structural dezvoltarea creierului, exclude posibilitatea 
cunoaşterii prin atingerea şi manipularea fizică a lucrurilor, pasivizează mintea, sărăceşte imaginaţia 
creativă. La întrebarea „Este posibil ca tinerii care petrec zilnic un timp îndelungat în faţa 
televizorului să aibă creierul dezvoltat diferit de cel al acelora care se implică în activităţi fizice, 
interpersonale şi cognitive?”, cercetătorii (dr. William T. Greenough-Universitatea din Illinois, dr. 
Richard M. Lerner-Universitatea de Stat din Pennsylvania) răspund: „Da, din moment ce tinerii sunt 
atraşi de un alt tip de activitate (privitul la TV), decât cei aparţinând altor generaţii, atunci şi funcţia, şi 
structura creierului lor vor fi alterate.”

2.Televiziunea cultivă mai mult vizualul decât auditivul, gândirea copiilor bazându-se mai 
mult pe imagini decât pe sunete şi cuvinte. 

Termenul LD – Learning disabilities (incapacităţi de învăţare) a apărut la 
începutul anilor 1970, la momentul maturizării primei generaţii de tineri crescuţi cu televizorul. 
Astăzi, tot mai mulţi copii şi tineri manifestă acest sindrom. Caracteristicile acestei afecţiuni sunt 
dificultăţile de ordin general privind: ascultarea, memoria, cititul, coordonarea ochilor şi a mâinilor, 
rapida înţelegere a noilor situaţii, limbajul, relaţionarea spaţio-temporală şi abilitatea de a-şi 
concentra atenţia rapid şi la obiect.” (Healy)

Termenul ADHD (deficit de atenţie şi hiperactivitate) desemnează o altă afecţiune, 
care, din păcate, şi în România se face simţită tot mai mult. Caracteristicile acestei „maladii a secolului 
al XXI-lea” sunt: scăderea atenţiei, a concentrării, lipsa răbdării şi a tenacităţii. Urmările ei sunt: 
insucces profesional, instabilitate în alegerea obiectivelor, relaţii personale şi comunitare 
superficiale, irascibilitate crescută, complexul lipsei de performanţă.O mărturie în acest sens este 
următoarea: „Motivul pentru care copiii noştri nu urmăresc sensul unei prezentări sau discuţii este 
acela că ei îşi schimbă rapid centrul atenţiei....ei sunt atât de puternic stimulaţi prin vizionarea TV, 
încât s-au obişnuit să fie stimulaţi numai din afară. Ei sunt agitaţi deoarece nu au nimic în minte; s-au 
deprins să fie permanent amuzaţi, distraţi de cineva....Cred că micuţii s-au deprins cu obiceiul 
vizionării, iar atunci când profesorul vorbeşte, ei nu-l mai aud.” (Healy)

3.Vizionarea TV creează o atitudine mentală pasivă, induce hiperactivitate, irascibilitate şi 
insomnie.

Epilepsia TV este o stare înregistrată de persoane neepileptice care intră în crize 
convulsive în timpul vizionării TV (Mander). Evenimentul petrecut în anul 1998, în Japonia, a 
reprezentat un semnal de alarmă important. La data de 16 decembrie 1998, la ora 10, în timpul 
derulării binecunoscutului desen animat POCHEMON, 700 de copii au fost duşi de urgenţă la spital 
din cauza declanşării crizelor de epilepsie. Se pare că o singură scenă din acest desen animat, în care 
monstrul Picacky se află în centrul unei explozii de lumină a declanşat la atâţia copii crize epileptice 
sau boli de epilepsie. 
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Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Familia Isac Mihai;
2. Sora Iucu Ana și familia sa;
3. Familia Ivașcu Flavius;
4. Sora Ivăniș Maria și familia sa;
5. Familia Izbașa Timotei;
6. Sora Jivan Silvia și familia sa;
7. Fratele Kerekeș Andrei și familia sa.

Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 

Cartea 

Plângerile
 

lui Ie
remia

1.[Plângeri 1:1,6-8] Ce anume a 
deplâns Ieremia în Plângeri? 
a) idolatria Iudei; 
b) necazurile lui personale;
c) căderea lerusalimului.
2.[Plângeri 1:15; 2:13] Cum se referă 
de obicei Ieremia în Plângeri la 
Ierusalim? 
a) ca la o prostituată [curvă]; 
b) ca la o fecioară; 
c) ca la o bătrână ştirbă.
3.[Plângeri 1:22] „Fă duşmanilor 
mei”, îl roagă Ierusalimul pe Domnul, 
aşa cum: 
a) mi-au făcut ei mie; 
b) mi-ai făcut Tu mie; 
c) le-aş face eu lor.
4.[Plângeri 2:5-7] Despre cine s-a 
plâns Ieremia că a fost un duşman 
pentru templu, rege şi preot din 
Ierusalim? 
a) Nebucadneţar; 
b) Marduk; 
c) Domnul.
5.[Plângeri 2:11,19] Copiii din 
Ierusalim:
a) leşină pe străzi;
b) sunt la adăpost de rele; 
c) muncesc pentru traiul lor.

6.[Plângeri 2:20; 4:10] Pe copiii lor, mamele 
din Ierusalim: 
a) îi ţin la piept; 
b) îi aduc jertfa Domnului; 
c) îi mănâncă.
7.[Plângeri 3:22-23] Pe care dintre 
următoarele nu le-a amintit Ieremia în 
Plângerile lui ca o încurajare din partea lui 
Dumnezeu? 
a) binecuvântările Lui;
b) îndurările Lui; 
o) fidelitatea [credinciosia] Lui.
8.[Plângeri 3:27,29] Este bine pentru un om 
tânăr să-şi umple gura: 
a) cu veselie;
b) cu cântece de laudă; 
c) cu ţărână.
9.[Plângeri 4:3] Ca şi struţii din deşert, fiica 
poporului din care făcea parte Ieremia a 
devenit: 
a) flămândă;
b) înspăimântată; 
c) fără milă.

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