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Habacuc îºi descrie viziunea drept: “Proorocia descoperitã proorocului 
Habacuc.” (Habacuc 1:1)  El o “vedea” oriunde se ducea. L-a fãcut sã se plece pe 
genunchi. El s-a rugat: “Pânã când voi striga cãtre Tine, Doamne, fãrã s-asculþi? … 
Pentru ce mã laºi sã vãd nelegiuirea, ºi Te uiþi la nedreptate?… legea este fãrã putere, 
ºi dreptatea nu se vede, cãci cel rãu biruieºte pe cel neprihãnit, de aceea se fac 
judecãþi nedrepte” (Habacuc 1:2-4). Înainte ca Dumnezeu sã te binecuvânteze cu 
un plan de acþiune, El te va împovãra cu problema la a cãrei rezolvare ai fost chemat 
sã ajuþi. Lewis Braille a dorit sã citeascã ºi sã scrie. Dar la vârsta de trei ani a orbit în 
urma unui accident, în timp ce se juca în magazinul de utilaje al tatãlui sãu. 
Refuzând sã rãmânã într-o lume a întunericului, el a spus: “voi face un sistem 
pentru ca nevãzãtorii sã poatã citi ºi scrie”. Drept rezultat, milioane de oameni 
nevãzãtori au fost binecuvântaþi de sistemul Braille.

Psalmistul a strigat: “Râvna Casei Tale mã mãnâncã” (Psalmul 69:9). Care e 
dorinþa ce te macinã? Care este pasiunea ta? La ce te-a chemat Dumnezeu ºi pentru 
ce te-a înzestrat? Dorinþa arzãtoare a lui Pavel a fost sã aducã lumea la Hristos. ªi a 
reuºit. Când împotrivitorii l-au închis, în loc sã renunþe în faþa înfrângerii, ºi-a 
transformat celula în refugiul unui scriitor ºi a scris treisprezece epistole care 
urmau sã schimbe mai multe vieþi dupã ce a pãrãsit lumea, decât ar fi sperat el sã 
atingã cât timp a trãit. Pentru ce eºti dispus sã-þi dai viaþa? Dacã viziunea ta este cu 
adevãrat de la Dumnezeu, o vei “simþi”.
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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.

Louis Pasteur (1822  1895),  a pus bazele microbiologiei 
ºi bacteriologiei, a inventat vaccinarea, imunizarea ºi 
pasteurizarea, declara: “Cu cât studiez mai mult natura, cu atât 
sunt mai uimit de lucrarea Creatorului meu. ªtiinþa ar trebui sã-i 
apropie pe oameni de Dumnezeu, pentru cã pretutindeni în naturã 
existã dovezi ale unui proiect divin”.

Samuel Morse  (17911872),   inventatorul 
telegrafului ºi al codului Morse .Primele cuvinte transmise 
OFICIAL de el prin intermediul telegrafului au fost: 
“Ce lucruri mari a fãcut Dumnezeu”  Numeri 23,23
“Este opera LUI… nu nouã, ci Numelui Tãu, Doamne, dãm 
slavã.”

Sir Isaac Newton (1642  1727), unul dintre cei mai 
mari oameni de ºtiinþã, descoperitor al legilor gravitaþiei, 
miºcãrii ºi al calculului matematic, a studiat în amãnunt 
Biblia ºi profeþiile din Daniel ºi Apocalipsa. El declara: 
“Studiez zilnic Biblia. Acest sistem extraordinar al soarelui, 
planetelor ºi cometelor poate izvorî doar din stãpânirea unei 
Fiinþe inteligente care guverneazã toate lucrurile… ca DOMN 
al tuturor.”
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Sãptãmâna aceasta ne rugãm pentru:

1. Familia Vicea Ion ºi Ana;
2. Familia Vicentz Sebastian  ºi Carina;
3. Fratele Viºan Ioan ºi familia sa;
4. Sora Vînãu Ana ºi familia sa;
5. Familia Vlad Ion Silviu ºi Lina Maria;
6. Sora Voina Maria ºi familia sa;
7. Fratele  Vrãjitor Ionuþ ºi familia sa. 
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“Scrie proorocia, ºi sap-o pe table, ca sã  se poatã citi uºor!” (Habacuc 2:2)



Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Aceste idei funcþioneazã cel mai bine atunci când ele urmeazã imediat acþiunilor 
copilului, nelãsându-l sã fie confuz cu privire la ce anume te referi. Dacã a trecut ceva timp, 
atunci pãrintele trebuie sã precizeze momentul specific la care face referire în spusele sale. 

 Dacã cineva vã complimenteazã copilul, este bine sã-i faci cunoscut acest lucru, 
incluzând chiar ºi reacþia ta la compliment. „Domnul Ionescu crede cã tu…” are un impact 
mult mai mic decât „Din ceea ce mi-a spus domnul Ionescu îmi dau seama cã tu…”. Faceþi ca 
mesajul sã fie personal ºi veþi adãuga o piatrã însemnatã la consolidarea preþuirii de sine a 
copilului. Provocarea, desigur, este de a gãsi oportunitãþi importante în contextul vieþii 
curente a copilului dvs. urmãtoarele trei sugestii pentru descoperirea acestor momente pot fi 
un bun punct de plecare. 

Priveºte ºi ascultã cu atenþie. Evenimentele se întâmplã cu rapiditate. În timp ce 
sunteþi implicat în activitãþi împreunã cu copilul dvs. sau când îl observaþi pur ºi simplu, 
concentraþi-vã atenþia nu asupra a ceea ce se petrece, ci, în mod intenþionat, observaþi cine este 
el. Ce anume face sau spune în acel moment ºi meritã observat? Sugestie: observarea 
eforturilor unui copil vã va da mai multã satisfacþie decât aºteptarea unor realizãri. 

Încurajeazã punctele forte ale copilului tãu. Dintr-un anumit motiv, pare foarte uºor 
pentru noi sã ne recunoaºtem slãbiciunile unii altora. Din nefericire, aceastã abilitate nu-i 
ajutã pe pãrinþi atât de mult în comparaþie cu momentele în care îºi încurajeazã copiii în 
punctele lor forte. O schimbare pozitivã are loc mai degrabã atunci când încurajãm punctele 
forte decât atunci când corectãm în mod constant slãbiciunile. Aceasta este o regulã de aur 
pentru pãrinþi. 

Cereþi ajutorul altor persoane. Puneþi întrebãri profesorului despre punctele forte ale 
copilului vostru. Întrebaþi-l ºi pe învãþãtorul de la ªcoala Duminicalã sau pe liderul grupului 
sãu. Mergeþi ºi la pãrinþii prietenilor. Înainte de a pune întrebarea, explicaþi ºi motivul: „Încerc 
sã mã concentrez pe punctele lui forte zilele acestea. Aþi observat vreo calitate pe care aº putea 
sã o încurajez la fiul meu?” Este posibil ca acel pãrinte sã vã dea un rãspuns sau chiar sã vã 
cearã propria opinie pentru a putea proceda la fel cu copiii lui sau ai ei. 

Totuºi, înainte de a împãrtãºi pãrerea unei alte persoane cu copilul tãu, încearcã sã 
observi tu însuþi acel punct forte sau aminteºte-þi când l-ai vãzut manifestându-se. Atunci îþi 
poþi nuanþa comentariul cu observaþiile tale personale. Copilul tãu va aprecia faptul cã ai 
observat. 

Mesajul „cred în tine” are ºi un potenþial contraproductiv, deci este important sã ne 
gândim ºi la acest aspect. Dorindu-ºi foarte mult ca fiica sau fiul lor sã ajungã la o anumitã 
realizare, pãrinþii pot avea aºteptãri nerealiste de la copiii lor sau îi pot împinge în niºte situaþii 
cãrora le este clar cã ei nu le pot face faþã. În plus, un copil poate percepe încrederea pãrintelui 
ca fiind condiþionatã numai de realizãrile lui. De aceea, nu este bine sã obligaþi copilul sã vã 
ofere motive pentru a crede în el sau în ea. Ci exprimaþi-vã încrederea în copiii voºtri acum  aºa 
cum sunt ei  fãrã a-i presa sã realizeze ceva. Copiii au nevoie sã le acordaþi încredere în special 
atunci când nu reuºesc. 

Toþi ne dorim ca odraslele noastre sã facã primul pas în viaþã. Dar, în copilãrie ºi în 
adolescenþã, uneori cel mai bun pas este acela care se împiedicã, pentru cã-i dã copilului ocazia 
de a învãþa cum sã-ºi recapete echilibrul ºi cum sã se îndrepte singur. Eºecurile copilului tãu, 
cu alte cuvinte, slujesc drept oportunitãþi ideale pentru ca voi, pãrinþii, sã vã exprimaþi 
încrederea în el sau în ea. Iar încrederea voastrã va acþiona ca un factor necesar de stabilitate.
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CRED ÎN TINE! (PARTEA A II-A )
„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi gãsesc plãcerea” (Matei 3:17)

Din jurnalul unor misionari … 
Într-una din duminici la programul de bisericã þinut în oria, limba lor, stãteam ºi mã 

uitam în jur, la copii, la staffi ºi mai ales la bãtrânica de lângã mine, care avea leprã. E prima 
datã în viaþa mea când întâlnesc o persoanã cu leprã, iar aceastã bunicuþã m-a impactat aºa de 
tare încât mã gândeam ce binecuvântaþi suntem noi sã fim sãnãtoºi, sã avem putere în 
trupurile noastre. Am început atunci sã îmi iau jurnalul ºi sã scriu câteva din minunile pe care 
le experimentãm noi ºi poate nu suntem conºtienþi de ele. Dacã vreþi ºi aveþi timp, puteþi sã 
meditaþi ºi voi asupra acestor daruri primite de la Dumnezeu.

Nimic în lumea asta nu ni se cuvine, absolut nimic, TOTUL avem de la El , prin mila ºi 
bunãtatea Dumnezeului celui Sfânt.

E minune ca dimineaþa sã îþi deschizi ochii, sã poþi vedea lumina soarelui ce strãluceºte, 
pentru cã tu ai ochi care vãd perfect, ochi sãnãtoºi, ce nu sunt atacaþi de leprã.

E minune sã ai încãlþãminte în picioare, sã ai maºinã sau orice alt mijloc de transport, sã 
poþi veni la bisericã; nu picioare desculþe mâncate de leprã, doar cu jumãtate de talpã rãmasã.

E minune sã ai un pat ºi o saltea moale, lenjerie curatã care sã nu þi se mucegãiascã în 
doar câteva zile, sau sã fie mohnitã din cauza aerului umed.

E minune sã mãnânci de 3 ori pe zi trei feluri diferite de mâncare ºi nu doar orez fiert 
dimineaþa, la amiazã ºi seara.

E minune sã ai apã curatã, fãrã infecþii, mizerabilã, sã poþi sã bei, sã te speli când vrei fãrã 
sã fii nevoit sã strãbaþi kilometri întregi pentru a o aduce de la râu sau dintr-o baltã murdarã. E 
minune sã fii curat, fãrã pãduchi, râie ºi alte boli.

E minune sã ai pãrinþi pentru care sã fii important ca persoanã, nu ca animal de muncã 
ce îi aduci beneficii fizice, sã ai o casã a ta, familie, fraþi ºi surori, prieteni adevãraþi, care sunt 
lângã tine nu doar când le dai bani, ci în orice lucru sã te ajute, e minune sã ai pace ºi bucurie în 
inimã, sã fii mulþumitor.

E minune sã ai siguranþã fizicã, ºi chiar dacã ceva þi s-ar întâmpla în câteva minute ai la 
dispoziþie poliþie, salvare , spital, ºi dacã eºti în primejdie nu e legea junglei, sã se facã dreptate 
prin bãtaie, ci ai legii care te protejeazã. E minune sã trãieºti în civilizaþie, ºi nu la 3,4,5 ore de 
primul oraº, undeva departe în junglã.

E minune sã te trezeºti dimineaþa ºi sã adormi noaptea ºtiind cã ai uºã, ºi nu o perdea în 
loc de uºã, dar chiar ºi aºa e minune sã poþi sã adormi în pace cãci El va porunci îngerilor Lui sã 
te pãzeascã, sã tãbãrascã în jurul tãu.

E minune ca atunci când iei Biblia ºi începi sã citeºti din ea, dupã multe ore în care nu ai 
avut curent electric, curentul sã revinã chiar atunci ºi sã poþi sã fii o binecuvântare pentru cei 
din jur.

E minune ca atunci când doreºti sã te cãsãtoreºti cu cineva sã poþi sã faci acest lucru, nu 
sã îþi fie interzis. E minune sã te cãsãtoreºti cu cine vrei, când vrei ºi nu ca partenerul tãu de 
viaþã sã îþi fie adus de un unchi ºi familiile sã decidã pentru tine. Iar ca bãrbat sã fii dator sã 
plãteºti peste 1000 euro familiei fetei. E minune ca nimeni sã nu îþi aranjeze cãsnicia, ci tu 
personal sã fii liber sã alegi pe cine vrei tu, pe cine te cãlãuzeºte Dumnezeu.

E minune sã crezi în Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevãrat, ºi nu în alþi zei care au 
înfãþiºãri drãceºti cu coarne ºi feþe groaznice care îþi cer sacrificii enorme. E minune sã poþi sã 
te încrezi pe deplin în protecþia lui Dumnezeu ºi sã nu îþi pictezi faþa ta sau a copilului crezând 
cã aºa îl vei pãzi de duhuri rele.

E minune sã înþelegi ce binecuvântat eºti nu doar din punct de vedere fizic, ci ºi spiritual 
având o învãþãturã sãnãtoasã, biblicã, ºi nu cultura sau tradiþia amestecatã cu creºtinism.

E minune sã poþi sã te apleci în faþa lui Dumnezeu cu umilinþã ºi recunoºtinþã pentru 
toate binecuvântãrile primite în viaþa ta. ( ... ) 

Tu ce minuni experimentezi în viaþa ta de zi cu zi?

Cuvinte pe care trebuie sa le auda copiii:
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