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Stai cumva pe un scaun? Ai examinat mai întâi scaunul ca sã vezi dacã te þine? Nu! 
Probabil cã nici nu te-ai gândit la lucrul acesta. Acum ridicã-þi puþin picioarele, ca sã nu 
atingã podeaua. Acum stai cu toatã greutatea pe scaun ºi ai încredere cã scaunul te þine. 
Biblia spune: „Fãrã credinþã este cu neputinþã [imposibil] sã fim plãcuþi Lui [Dumnezeu]“ 
(Evrei 11:6). Sã ai credinþã în Dumnezeu înseamnã sã crezi fãrã sã te îndoieºti de ce spune 
Dumnezeu ºi sã faci ce spune El. Înseamnã sã te încrezi în El în totalitate. Când ai crezut în 
El ca Mântuitor, þi-ai pus credinþa în Domnul Isus Hristos. Acum eºti creºtin, iar Dumnezeu 
vrea ca tu sã continui sã ai credinþã în El. Ai nevoie de credinþã ca sã faci faþã situaþiilor 
dificile care apar în viaþa ta. Ai nevoie de credinþã ca sã spui „nu“ pãcatului. Ai nevoie de 
credinþã sã te încrezi în planul lui Dumnezeu pentru tine. În Evrei 11, Biblia ne dã o listã cu 
un grup mare de oameni, care au fost eroi din cauza credinþei lor în Dumnezeu. Ei au fost 
exact ca tine ºi ca mine. Dumnezeu ne spune  despre viaþa lor, ca sã ne încurajeze sã avem 
credinþã. Gândeºte-te, ce înseamnã pentru tine credinþa în Dumnezeu? 

Dumnezeu îþi este credincios  poþi sã te încrezi în El.  Mulþumeºte-I lui Dumnezeu 
cã El este credincios ºi roagã-L sã te ajute sã ai credinþã pentru toate lucrurile din viaþa ta.

Echipa de redacþie
Daciana Bilan
Adina Radu
Roxana Martin
Irina Briscan
Lidia Baiaº

Corecturã
Irina Briscan-corector 
gramatical
Radu Pavel-corector lingvistic

Graficã
Daniel Trotea
Daniel Hîrtie

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.

În cartea sa,  Victorie asupra Întunericului, 
Neil T. Anderson descrie viaþa unei fetiþe care s-a 
nãscut cu probleme majore de sãnãtate. Aceasta avea 
o stare de paralizie, care i-a afectat piciorul stâng. 
Deoarece s-a nãscut într-o familie creºtinã numeroasã, 
când fraþii ºi surorile ei alergau ºi se jucau prin curte, 
ea trebuia sã meargã sprijinitã de cârje, întrebând-o 
deseori pe mama ei: "Voi putea sã pãºesc vreodatã 
singurã ºi sã mã joc ca ceilalþi copii ?" "Trebuie sã ai 
credinþã" i-a rãspuns mama. "Dacã vei crede din toatã 
inima ta, atunci Dumnezeu îþi va împlini aceastã 

dorinþã!" Ascultând-o pe mama ei, fetiþa a început sã creadã în Dumnezeu ºi sã exerseze în 
fiecare zi cu ºi mai multã conºtiinciozitate toate exerciþiile de recuperare. Într-o zi a lãsat 
cârjele ºi a început sã meargã sprijinindu-se de fraþii ºi surorile sale. La aniversarea vârstei 
de 12 ani, ea i-a surprins pe pãrinþi ºi pe doctorul care o îngrijea, când a pãºit prin camerã în 
jurul lor, fãrã niciun ajutor, iar din acea zi nu ºi-a mai luat cârjele niciodatã. Dorinþa ei a fost 
sã joace baschet . A început sã meargã la antrenamente ºi sã se pregãteascã împreunã cu 
sora sa mai mare. Într-o zi a cerut antrenorului sã-i permitã sã se antreneze zilnic cu zece 
minute mai mult decât celelalte colege. La început, antrenorul a crezut cã ea glumeºte. 
Vãzând-o însã foarte serioasã, i-a acceptat provocarea. Lucrând din greu, într-un an de zile 
a ajuns sã fie cea mai bunã din echipã. În timpul campionatului ºcolar de baschet, unul 
dintre antrenori a observat abilitãþile ei excepþionale ºi a încurajat-o sã se înscrie în 
concursul pentru alergãri. Dupã multe antrenamente, ea a început sã câºtige în competiþiile 
locale, ajungând foarte repede ºi în fazele naþionale. La vârsta de 16 ani, a ajuns sã fie cea 
mai rapidã alergãtoare din SUA. Iar la Jocurile Olimpice din Australia, a fãcut parte din 
echipa care a câºtigat la ºtafeta de 400 m. Patru ani mai târziu, la Roma, a câºtigat la 100 m 

ºi 200 m. Iar împreunã cu colegele ei de la ºtafeta de 400 m a 
realizat un nou record mondial. În acelaºi an lui Wilma 
Rudolph i s-a oferit premiul pentru cel mai bun sportiv 
amator din SUA. Credinþa ºi munca ei asiduã i-au fost astfel 
rãsplãtite. Sunt oameni care, din cauza situaþiei în care au 
ajuns, s-au resemnat ºi nu mai încearcã nimic. Credinþa însã 
ne dã putere ºi ne motiveazã sã facem lucruri la care nici nu 
ne-am gândit. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem 
împlini lucruri pe care altãdatã le consideram imposibile. 

Rugãciune: Doamne Isuse; mãreºte-mi mãsura 
credinþei din inima mea ºi ajutã-mã ca tot ceea ce  fac sã fie 
spre gloria Ta.

                                                                      Amin

      Aplicand credinþa

Duminicã dimineaþa:
Text:  Matei 26:26-29  Cina Domnului.

Duminicã dupãmasa:
Text:  Faptele Apostolilor 19:1-7.

"Cãci Eu ºtiu gândurile, 
pe care le am cu privire la voi,

 zice Domnul, 
gânduri de pace ºi nu de nenorocire, 
Ca sã vã dau un viitor ºi o nãdejde." 

Ieremia 29:11

Sãptãmâna aceasta ne rugãm pentru:
1. Familia Stoica Petriºor ºi Maricica;
2. Familia Streng Mihai ºi Maria Magdalena;
3. Fratele Striblea Ioan ºi familia sa;
4. Sora ªerban Maria ºi familia sa;
5. Sora ªerban Mariana ºi familia sa;
6. Fratele ªparing Tiberiu ºi familia sa;
7. Familia ªtiopu Gelu ºi Emanuela.

 



Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Ascultarea ºi atenþia în timpul conversaþiilor . Comunicarea presupune un dialog 
între douã sau mai multe persoane. Dialogul care se stabileºte adesea între tine ºi copil 
trebuie sã respecte câteva reguli. În primul rând, ascultã-þi întotdeauna copilul cu atenþie, 
dacã vrei ca acesta sã dea ascultare pe viitor la ceea ce încerci sã îi transmiþi verbal. Nu 
discuta niciodatã cu el în timp ce gãteºti, lucrezi sau faci alte lucruri. Opreºte-te din ceea ce 
faci, stai în faþa lui, uitã-te în ochii lui ºi acordã-i toatã atenþia. În momentul în care cel mic 
simte cã este ascultat cu atenþie, simte totodatã cã este ºi îndrãgit, iubit ºi respectat. Vei 
primi, la rândul tãu, acelaºi tratament din partea lui. Micuþul tãu va avea ocazia, în timpul 
conversaþiilor, sã înveþe cu ajutorul tãu cã dialogul presupune un schimb de informaþii, 
aºteptarea rândului ca interlocutorul sã termine ce are de spus înainte de a vorbi ºi faptul cã 
nu trebuie sã îi întrerupã pe ceilalþi. Toate acestea ajutã, concomitent, la deprinderea unora 
dintre bunele maniere pe care micuþul le are de învãþat.

Exprimarea simplã, clarã ºi concisã . Copilul are de asimilat o sumedenie de 
informaþii, într-un timp relativ scurt. Nu îi îngreuna ºi mai mult efortul de înþelegere ºi 
reþinere a informaþiilor prin folosirea unor cuvinte complicate (pe care nu le cunoaºte), 
fraze lungi ºi pronunþare rapidã ºi precipitatã a cuvintelor. Nu încãrca frazele cu multe 
informaþii, cu atât mai puþin cu directive sau solicitãri, deoarece nu le poate reþine. 
Foloseºte cel mult trei instrucþiuni o datã, deoarece atât poate înþelege. De exemplu, spune-
i "Andrei, ia te rog cãmaºa de aici, du-o la tine în camerã ºi aºeaz-o în ºifonier". Este mai 
mult decât suficient, altfel micuþul va uita ce trebuie sã facã.

Limbajul corporal. De cele mai multe ori, acþiunile ºi gesturile vorbesc mai mult 
decât cuvintele. Limbajul nonverbal sau corporal este esenþial  în consolidarea comunicãrii 
verbale ºi trebuie sã respecte câteva reguli esenþiale, pentru a avea efect ºi pentru a putea fi 
însuºit de cel mic:  când vorbeºti cu copilul, aºeazã-te la nivelul lui, astfel încât sã vã puteþi 
uita cu uºurinþã unul la celãlalt; menþine contactul vizual cu cel mic pe tot parcursul 
conversaþiei; zâmbeºte, deoarece detensionezi atmosfera; evitã sã îi vorbeºti atunci când 
stai cu spatele la el sau faci altceva (dacã nu poþi amâna ce ai de fãcut, spune-i frumos cã mai 
dureazã 5 minute pânã când termini ºi cã apoi vei fi atentã la el); atenþie la tonul pe care-l 
foloseºti; ai grijã sã fie prietenos, calm; îmbrãþiºeazã adesea copilul, sãrutã-l pe frunte sau 
obraz ori mângâie-l pe creºtet; evitã sã îþi dai ochii peste cap în timpul dialogurilor, sã dai 
din picior, sã suspini sau sã gesticulezi agresiv din mâini sugereazã nerãbdare ºi plictisealã.

Modele pozitive de comunicare. În procesul comunicãrii, copilul trebuie pe de-o 
parte sã priveascã, sã fie atent ºi sã asculte, ºi, pe de altã parte, sã reacþioneze la o cantitate 
enormã de informaþii, prin alegerea cuvintelor potrivite, a tonului ºi modului în care se 
exprimã, pentru a se putea face uºor înþeles. Nu este uºor pentru un prichindel de câþiva 
aniºori, care abia dacã deþine câteva sute de cuvinte în vocabular. Modul în care te exprimi 
ºi vorbeºti cu el este exemplul pe care-l preia ºi el, la rândul lui. Dacã obiºnuieºti sã vorbeºti 
pe un ton înalt, þipãtor, aºa va încerca ºi el sã comunice cu tine, dacã nu îl asculþi când 
vorbeºte cu tine, nici el nu te va asculta când încerci sã vorbeºti cu el. Nu o face pentru cã 
este obraznic, ci pentru cã aºa a vãzut la tine ºi considerã cã aºa se face. Comunicarea 
eficientã ºi pozitivã cu copilul te ajutã sã te apropii mai mult de el, sã îl înþelegi ºi contribuie 
ºi la dezvoltarea lui cognitivã, socialã sau emoþionalã, dar ºi la disciplinarea lui.

Octombrie 2012 / Nr 72 Octombrie 2012 / Nr 72

Comunicarea cu copilul, sfaturi utile (partea a doua) Dacã Dumnezeu îºi începe lucrarea, El nu o abandoneazã, nu este o altã putere mai mare 
care sã-L împiedice. Aºa spune cartea sfântã ºi noi credem: „Acela care a început în voi aceastã 
lucrare bunã, o va ºi isprãvi pânã în ziua arãtãrii lui Isus Hristos!” spune în Filipeni cap. 1 
versetul 6. E adevãrat cã noi suntem oameni ºi ne clãtinãm câteodatã, la câte un vânt, dar El nu se 
clatinã! El, care e în noi... se clatinã trupul, dar nu se clatinã viaþa! ªi avem aceastã încredere cã 
lucrarea, care a început-o în noi, o va isprãvi! Am fost totdeauna chiriaº pe pãmânt ºi acuma 
suntem chiriaºi la chiriaºi, dar avem ce ne trebuie ºi ajunge zilei necazul ei ºi cãutaþi mai întâi 
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi dreptatea Lui iar celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, spune 
Domnul Isus Hristos. ªi vrem sã nu uitãm niciodatã numãrul 1: sã cãutãm mai întâi Împãrãþia 
lui Dumnezeu, pe Domnul Isus, ºi apoi de celelalte lucruri se îngrijeºte Dumnezeu. ªi dacã avem 
ce mânca ºi ce bea într-o zi, ne ajunge. Am trãit din bunãtatea Lui zi de zi. ªi acum, când suntem 
pe, zic eu, ultima sutã de metri, dar poate nici atâta sau poate mai mult, suntem tot în mâna 
Domnului! Dumnezeu le-a pus pe inimã celor care sunt aici la etaj sã ne primeascã, dacã am fost 
scoºi de la vechea locuinþã, unde am stat 52 de ani. ªi-I mulþumim Domnului în fiecare zi! Nu 
vrem sã uitãm rugãciunea, rugãciunea nu numai la masã, ci o rugãciune specialã seara, 
dimineaþa avem fiecare timpul nostru de rugãciune, dar seara ne adunãm ºi ne rugãm, afarã de 
rugãciunea ocazionalã de la masã. În fiecare zi noi ne bucurãm de ceea ce ne dã Dumnezeu. Cã de 
la El se pogoarã orice dar bun. Acum, ºi lucrarea care se face aici, aceste filmãri, sã fie pentru 
câºtigul lui Dumnezeu, pentru biruinþa adevãrului, pentru propãºirea Împãrãþiei Lui. ªi atunci, 
e bine!... Nu cãuta în aceastã carte (scrisã de el n.r.)filozofie, cã nu ai sã gãseºti. Filozof înseamnã 
iubire de înþelepciune. Dumnezeu a fãcut pentru noi pe Hristos înþelepciune, nu doar iubire de 
înþelepciune, ci L-a fãcut înþelepciune  1 Cor. 1/30, L-a fãcut înþelepciune, dreptate, neprihãnire, 
în traducerea asta, dar este dreptate în original, L-a fãcut sfinþire ºi L-a fãcut rãscumpãrare. În 
Hristos avem totul deplin, ºi dacã Domnul Isus este în noi, El este Cel care conduce vorba 
noastrã, gândirea noastrã, cum zice Sfântul Apostol Pavel: „sã facem orice gând rob ascultãrii de 
Hristos”, sau „sã aveþi în voi gândul care era ºi în Hristos Isus”. Deci sunt lucruri clare în Noul 
Testament, dar cum zicea Augustin, „Noul Testament are rãdãcina în Vechiul Testament, 
Vechiul Testament este înþeles prin Noul Testament.”

Sã fie, zic ºi repet, spre folosul lui Dumnezeu ºi spre folosul nostru ºi al celor care vor 
viziona, care vor asculta aceste lucruri! Vrem sã trãim fiecare zi spre folosul lui Dumnezeu, dar 
viaþa creºtinã are 3 trepte: prima este copil al lui Dumnezeu, adicã naºterea din nou, dar vedeþi, 
copilul se mai împotriveºte, mai face nazuri, dar e totuºi moºtenitor, a doua treaptã este de rob, 
rob al lui Dumnezeu ºi al lui Hristos, un rob nu-i moºtenitor, el face lucrurile ca un rob netrebnic, 
la Luca zice: „suntem niºte robi netrebnici, am fãcut ce eram datori sã facem...”,  dar ºi un rob 
poate... poate fi un rob rãu ºi atunci Dumnezeu are mijloace de redresare. ªi a treia treaptã, care e 
aºa... mai importantã... ba importante-s toate, dar superlativul este treapta de vas. „El este un 
vas pe care l-am ales”, spune despre Pavel, „ca sã ducã Numele Meu împãraþilor, dregãtorilor ºi 
neamurilor ºi copiilor lui Israel”. Un vas... îl lasã gospodina cât vrea, când vrea, dar vasul nu zice 
nimic. Aºa trebuie sã fim, niºte vase în mâna lui Dumnezeu fãrã nici o pretenþie ºi El ne foloseºte 
cu plãcere!

„Sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape! Fiþi înþelepþi dar ºi vegheaþi în vederea 
rugãciunii”, cã dacã nu uitãm rugãciunea, toate-s bune. Dacã uitãm rugãciunea, nimic nu e bun, 
nici credinþa, nici dragostea, nimic! Zice Sfântul Apostol: „stãruiþi în rugãciune ºi vegheaþi în ea”, 
cã poþi sã te rogi cu cuvinte frumoase, dar mintea sã-þi zboare încoace ºi încolo. ªi sã veghem în 
rugãciune ºi în vederea rugãciunii. Aº vrea ca ceea ce mi-a dat Dumnezeu sã fie de folos la toþi 
credincioºii ºi la necredincioºi sã se întoarcã. ªi acum dumneavoastrã faceþi ce gândiþi cã e bine 
cu ceea ce aþi fãcut astãzi. Sã aibã o vibrare spre Dumnezeu, spre viaþa cu El.

Motto: Þine-mã strâns ºi lasã-mã liber!

  Nicolae Moldoveanu  (partea a XII-a) 
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