
Voia noastra VERSUS Voia Lui.   

     Uneori, te rogi atât de mult şi atât de tare, cu lacrimi fierbinţi pe 
obraji, pentru un anumit lucru, încât după luni de zile, sau chiar ani, 
Dumnezeu se îndupleă şi îţi oferă acel lucru, deşi iniţial nu avusese în 
planul Lui pentru tine aşa ceva.
    Aşa cum părintele pământean oferă copilului jucăria mult dorită, 
după ore de plânsete. Ca să îi închidă gura, că îl dor urechile, sau 
pentru a nu-l mai vedea suferind, îi oferă jucăria mult dorită, iar 
copilul tace căci a obţinut ce a cerut. Copilul nici nu mulţumeşte, 
consideră că i se cuvine să i se dea ce cere.
     Noi, oamenii, cerem şi dacă stăruim într-o dorinţă, ni se va da. Chiar 
dacă acel lucru nu ne prieşte. Uneori suntem pe culmile disperării şi 

Dumnezeu se înduplecă, ne oferă ceea ce cerem pentru ceea ce credem noi că ne-ar aduce 
fericirea. Dar fericirea vom observa că nu ţine decât pentru puţin timp la anumite lucruri.
    Cel mai bine este să cerem Domnului să ne ofere ceea ce crede de cuviinţă că trebuie 
sufletelor noastre. Am putea regreta că am cerut un lucru anume. Şi singurii vinovaţi 
pentru ceea ce ni se întâmplă suntem noi.
      Eu am zis întotdeauna ca nimic nu este întâmplător, totul are un sens. Aşa şi cu oamenii 
din viaţa mea, am crezut că toţi au fost aduşi de Dumnezeu... dar dacă pe unii nu îi aduce El? 
Adică totul se întâmplă cu voia Lui, dar nu au sosit la iniţiativa Lui, ci la iniţiativa altcuiva, 
poate a noastră... poate a ispitei. Dumnezeu permite ispite ca să ne dăm seama noi înşine de 
slăbiciunea, de capacitatea noastră, de desăvârşirea noastră.
      Întrebarea este: Vă daţi seama ce vine de la Domnul şi ce vine de la noi?
      Voia noastră versus Voia Lui.
     Să cerem doar ceea ce ne este necesar sufletului, mântuirii noastre, spre Slava şi Gloria 
Lui. Căci El ştie cel mai bine cum să le rânduiască şi să ne aducă fericirea. Căci s-ar putea să 
plângeţi rugându-vă pentru un lucru, apoi când îl obţineţi, dacă nu era ceea ce trebuia 
pentru sufletul vostru, s-ar putea să plângeţi tocmai pentru că l-aţi obţinut.
     Când spunem "facă-se voia Ta", în rugăciunea Tatăl Nostru, exact la asta se referă: "Sunt 
în mâinile Tale, Tu m-ai creat, Tu ştii ce îmi trebuie, Tu ştii ce e cel mai bine pentru mine, 

deci facă-se voia Ta! Amin."
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    În 2007, după ce s-a luptat cu 
leucemia, pianistul şi compozitorul Roger 
Bennett a murit. A crezut că boala se 
atenuează, dar a revenit răzbunătoare. El a 
scris pe websiteul lui: “Duşmanul ne 
pândeşte exact cum scrie Biblia, ca un leu 
care răcneşte. El se ascunde în tufişuri, 
aşteptând vreun semn de slăbiciune. Apoi 
loveşte. Pe mine nu m-a lovit fizic. A lovit o 
parte mai critică -bucuria … încrederea … 
şi speranţa. Toate gândurile pe care le-am 
îndreptat spre cer   s-au întors înapoi de 
parcă cerul era din bronz. De fiecare dată 

când încercam să văd partea bună, sfârşeam imaginându-mi un viitor întunecat. Apoi şi-a 
trimis cea mai ascuţită săgeată – îndoiala. 

“Te numeşti creştin. Ce ipocrit! Te temi mai mult ca niciodată … eşti mai plin de 
disperare ca niciodată. Halal credinţa, d-le Cântăreţ al Evangheliei”. Am crezut ce a spus. 
Am încercat tot ce am ştiut ca să scap de acolo … am crezut că dacă adorm va trece … dar se 
pare că ceasul se mişca lent. Somnul nu era nicăieri. Am încercat să mă pierd în Biblie, dar 
cuvintele s-au înceţoşat şi nu le-am mai înţeles”. Apoi Bennet a avut parte de o epifanie în 
timp ce se gândea la Pavel şi la Sila în închisoare. “Ei nu au disperat”, a scris el. “Ei au cântat 
laude şi ele au devenit arma lor. Una după alta … vechi cântări au venit în mintea mea şi le-
am cântat în camera mea goală. Nu a fost o reprezentaţie deosebită, dar a fost cea mai mare 
binecuvântare pe care am primit-o”. Psalmistul a spus: “Să mi se umple gura de laudele 
Tale, şi-n fiecare zi să Te slăvească!” (Psalmul 71:8). Încearc-o! E o strategie ce 
funcţionează!
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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.
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TEXTE BIBLICE 

Motiv de rugaciune: Domnul să vorbească prietenilor şi musafirilor noştrii 
                                          în această săptămână de evanghelizare.

Ana-Maria Lupu

 Izvorul Vieții 
vă invită  săptămâna 02-09 Decembrie 2012 18:00, 

la  opt seri speciale cu muzică creştină şi mesaje biblice.

Vă aşteptăm cu drag la Izvorul Vieții!                    

De asemenea, 
ne puteţi urmări în direct pe internet la adresa: www.izvorulvietii.ro

Biserica  
în , începând cu ora 
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Pe înţelegerea ta. Un copil are nevoie frecvent ca un părinte să lase la o parte 
tentaţia de a da instrucţiuni şi sfaturi şi să petreacă un timp împreună cu el. un astfel de 
moment este un prilej de a vă bucura împreună, de a râde, de a plânge – şi întotdeauna de a 
asculta. Copilul tău va vedea în aceste reacţii expresia de netăgăduit a faptului că se poate 
baza pe tine că vei înţelege problemele cu care el se confruntă. Uneori, cuvintele pe care au 
nevoie să le audă copiii sunt acelea rostite de ei înşişi, în faţa unui părinte dispus să asculte. 
Alteori, este important să ştii când să te retragi. 

Pe onorarea angajamentelor. Dacă din toate principiile prezentate până acum 
există unul cu care trebuie să fiţi de acord, acela este de a-ţi onora angajamentele faţă de 
copilul tău. Fie ele mici sau mari, fie pe termen scurt, fie pe termen lung. De ce? Pentru că 
poţi câştiga punte la primele patru şi totuşi poţi pierde totul dacă o dai în bară la acesta, 
nerespectându-ţi cuvântul. Ca să-ţi asiguri aprecierea copilului tău, începe să-ţi respecţi 
promisiunile faţă de el, aceasta fiind prima dintre două strategii practice care te va ajuta să-i 
comunici mesajul „Te poţi baza pe mine!”

Ne-am putea mări enorm credibilitatea, luându-ne numai acele angajamente pe 
care suntem hotărâţi să le respectăm – şi apoi să le transformăm într-o prioritate. Acest 
principiu funcţionează şi în cazul adulţilor care lucrează cu copiii în biserică. Dacă sunteţi 
învăţător de şcoală duminicală sau lider de grup, veţi creşte în mod considerabil impactul 
pe care-l aveţi asupra tinerilor dacă sunteţi mereu alături de ei când au nevoie. 

Gândiţi-vă serios la fiecare rol pe care vi-l asumaţi; apoi dovediţi celor mici care vă 
apreciază că se pot baza pe voi. Învăţătorii din lucrarea cu copiii care văd cei mai mulţi copii 
schimbaţi sunt cei care sunt prezenţi cel mai des la evenimentele din viaţa copiilor. 

De obicei, nerespectarea promisiunilor faţă de copii se întâmplă datorită faptului 
că un părinte (sau un alt adult important din viaţa lor) permite ca alte circumstanţe să-i 
schimbe ordinea priorităţilor. Nu spun să vă ignoraţi propria viaţă pentru a vă dedica 
copiilor 24 de ore din 24. Ceea ce vreau să spun este că atunci când v-aţi angajat să vă duceţi 
undeva sau să faceţi ceva împreună cu copiii voştri, nu permiteţi ca „ceva mai bun” să 
intervină şi să vă schimbe planurile. 

S-ar putea să vă deranjeze cuvintele mele, dar să ştiţi un lucru: copiii nu înţeleg 
atunci când nu reuşiţi să vă ţineţi promisiunea. Desigur, fiul sau fiica dvs s-ar putea să se 
comporte ca şi cum nu ar avea nici o importanţă faptul că nu l-aţi putut ajuta la acea temă, 
chiar dacă aţi promis că vă veţi face timp pentru asta. Nu vă înşelaţi! El a aşteptat cu 
nerăbdare ajutorul dvs, s-a frământat dacă o să-l ajutaţi sau nu şi, la un moment dat, 
dezamăgit, s-a resemnat văzând că ajutorul sperat n-a mai venit. Nici o scuză nu va şterge 
această experienţă. 

Pe de altă parte, vă veţi bucura să vedeţi ce plăcere au copiii atunci când văd că se 
pot baza pe voi. În plus, exemplul personal îi va ajuta să-şi formeze şi ei obiceiul de a-şi 
respecta promisiunile. 

Jucându-vă, muncind sau învăţând împreună cu copiii voştri, le arătaţi că sunteţi 
sincer interesaţi de activităţile lor – o calitate minunată pe care copiii pot conta. De fapt, 
avem lângă noi câţiva experţi care ne pot învăţa o groază de lucruri. 
                                               

                                                                                                                              Daciana Bilan

TE POŢI BAZA PE MINE! 
El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”. (Evrei 13:5)
Part. II

REBUS MATEI 25:14-30 Pilda Talanţilor

Verticală
1.     Talantul robului leneş a fost luat şi dat robului cu .... talanţi. 
2. Cum l-a vazut stăpânul pe robul ce şi-a ascuns talantul în pământ?
3. Omul a încredinţat robilor săi averea sa. Unuia i-a dat  .......  talanţi, altuia doi, iar celui 

de-al treilea un talant.
5. Cel ce a primit doar un talant, a ştiut că stăpânul este un om ....
8. Cu ce a asemănat Isus Împărăţia Cerurilor ?
Orizontală
4.  Robul ce a primit 5 talanţi şi a câştigat încă 5, deoarece a fost credincios în puţine 

lucuri, stăpânul l-a pus peste multe lucruri şi l-a chemat să intre în ..... stăpânului său.
6. Robul netrebnic a fost aruncat în întunericul de afară unde va fi plânsul şi ..... dinţilor.
7. Stăpânul a dat averea robilor săi în funcţie de ...... 
9. Cel ce a primit un talant, i-a fost .... şi a mers să-şi ascundă talantul în pământ.
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