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Un bãrbat a mers la frizer sã se tundã. 
În timp ce frizerul îl tundea pe client, cei doi au 
început o conversaþie interesantã despre 
diverse subiecte. În cele din urmã au ajuns sã 
vorbeascã despre Dumnezeu, iar frizerul a 
spus: “Nu cred cã Dumnezeu existã.” “De ce 
spui asta?” a întrebat clientul. Trebuie doar sã 
ieºi pe stradã ºi sã vezi cã Dumnezeu nu existã. 
Spune-mi, dacã Dumnezeu ar exista, ar mai fi 
atâþia oameni bolnavi? Ar mai fi copii 
abandonaþi? Dacã Dumnezeu ar exista, n-ar 

mai fi suferinþã ºi durere. Nu-mi pot imagina cum ar fi sã iubeºti un Dumnezeu care 
permite sã se întâmple asemenea lucruri.” Clientul s-a gândit pentru un moment, 
dar nu a rãspuns, pentru cã nu voia sã înceapã o discuþie în contradictoriu. În scurt 
timp, frizerul a terminat de tuns ºi clientul a plecat mai departe. Imediat ce a ieºit 
din frizerie a vãzut însã pe stradã un om neîngrijit, cu pãrul lung ºi murdar. Pãrea 
un om sãrman. Clientul s-a întors la frizer ºi i-a spus: “ªtii ceva? Frizerii nu existã!” 
“Cum poþi spune asta?” a întrebat frizerul nedumerit. “Eu sunt aici ºi sunt un frizer. 
ªi tocmai te-am aranjat!” “Nu e aºa!” a spus clientul. “Frizerii nu existã pentru cã 
dacã ar exista nu ar mai fi oameni cu pãr lung ºi neîngrijit ca omul de afarã.” “Dar 
frizerii existã! Ceea ce se întâmplã e cã oamenii nu vin la mine.” “Exact!” a spus 
clientul plin de încântare.”Asta e ideea! ªi Dumnezeu existã! Ceea ce se întâmplã 
este cã oamenii nu merg la El ºi nu Îl cautã. De aceea existã atâta durere ºi suferinþã 
în lume.”
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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.

La începutul slujirii noastre, soþul meu ºi cu mine am întâmpinat multe încercãri. 
Cu puþinã experienþã, soþul meu pãstorea ºase biserici  ºi eu eram instructor la ªcoala de 
Sabat. Tocmai ne cãsãtoriserãm ºi ne adaptam la noua viaþã pe plan personal  ºi profesional. 

Din copilãria mea, am fost învãþatã cã în orice fac, sã caut prezenþa lui Dumnezeu, 
pentru succes. Acum, cã eram instructor la ªcoala de Sabat ºi soþie de pastor, mã gândeam 
de multe ori: "Rugãciuni puþine, putere puþinã, rugãciuni multe, putere multã." Totuºi 
consideram cã o rugãciune de rutinã ºi un studiu biblic rapid pot fi suficiente. 

În timp ce ascultam predicile soþului meu, am observat cã folosea întotdeauna 
aceeaºi expresie în îndemnurile sale. "Pentru a avea succes, existã un singur secret: studiu 
biblic ºi rugãciune!" Nu era o noutate pentru mine, aºa cã, într-un final, dupã una dintre 
predici, i-am spus cã mã sãturasem sã îl ascult spunând cã secretul succesului în viaþã 
consta în rugãciune ºi studiu biblic. Cu o privire surprinsã, mi-a spus: 

- Rosihna, încearcã asta în viaþa ta. Fã-þi timp pentru Dumnezeu. Citeºte din Biblie 
mai mult, roagã-te mai mult, scoalã-te mai de dimineaþã ºi apoi vino sã vorbim din nou 
despre aceasta. 

A mã trezi mai de dimineaþã nu era pentru mine. Iar sã citesc câteva capitole din 
Biblie ºi sã mã rog puteam sã fac cu câteva minute înainte de culcare. În plus, eu ºi soþul meu 
fãceam altarul familial împreunã. 

În timp ce încercãrile mele creºteau, am decis sã mã trezesc mai de dimineaþã ºi sã 
petrec mai mult timp cu Dumnezeu. Treptat, schimbãrile au început sã aibã loc. Am început 
sã înþeleg cã succesul vine într-adevãr mergând cu Dumnezeu, la fel ca Enoh (vezi Geneza 
6:24). Citind din Biblie, mi-am dat seama cã, în ciuda unor defecte, Noe, Avraam, David ºi 
alte mari personalitãþi din Biblie au ajuns la succes fiindcã au mers cu Dumnezeu. David 
însuºi a scris cã a vrut "sã umble înaintea Domnului" (Psalmul  116:9). Despre David, 
Dumnezeu a spus: ,,Am gãsit pe David, fiul lui Iese, om dupã inima Mea, care va împlini 
toate voile Mele." (Fapte 13:22) 

În propria viaþã, am vãzut cã este posibil sã fii biruitor 
atunci când mergi în prezenþa lui Dumnezeu. Prietene, nu 
este altã cale sã învingi încercãrile din aceastã viaþã. Secretul 
stã în dedicarea timpului pentru studiul Bibliei ºi rugãciune. 
De asemenea, vei vedea diferenþa în propria viaþã. 

Domnul sã-þi fie desfãtarea, ºi El
 îþi va da tot ce-þi doreºte inima. 

(Psalmul  37:4) 

      Domnul sã-þi fie desfãtarea - Rosinha Gomes Dias de Oliveira
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Sãptãmâna aceasta ne rugãm pentru:

1. Fratele Toliþã Gheorghe ºi familia sa;
2. Sora Toma Maria ºi familia sa;
3. Familia Tomniuc Gelu ºi Emilia;
4. Familia Tricã Ion ºi Titina;
5. Familia Trotea Daniel ºi Mirela;
6. Sora Truþan Estera Valeria ºi familia sa;
7. Sora Tudor Ioana ºi familia sa. 
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Rubrica femeii... / Bilan Daciana

Astãzi veþi transmite numeroase mesaje. 
Fie cã o faceþi intenþionat, fie cã nu, veþi comunica gânduri, sentimente ºi 

convingeri celorlalþi oameni. Este posibil ca în aceastã interacþiune sã fie implicaþi ºi 
copiii. Poate chiar copiii dvs, nepoþii sau nepoatele. Sau poate bãieþii ºi fetele cu care aveþi 
de-a face în lucrarea de slujire. Oricare ar fi rolul pe care-l deþineþi, întrebaþi-vã urmãtorul 
lucru: Ce mesaje voi transmite eu astãzi acestor copii?

Se estimeazã cã vocabularul adulþilor ajunge pânã la mai mult de 60000 de 
cuvinte. Pe toatã durata zilei, eu combin mii de cuvinte pentru a compune mesajele pe 
care le transmit. Dar, de prea multe ori, nu le aleg cu grijã pe cele pe care ar trebui sã le 
folosesc  cuvintele pur ºi simplu curg din mintea mea asemenea apei care þâºneºte la 
robinet. Uneori, le folosesc aproape la întâmplare. Dar, cu atâtea cuvinte care-mi stau la 
dispoziþie, cu siguranþã cã aº putea face alegeri mai bune. De fapt, exact asta sunt hotãrâtã 
sã fac. 

De ce ar trebui sã-mi pese chiar atât de mult?
Pentru cã unele mesaje relativ simple pot avea o mare influenþã în viaþa copiilor. 

În timp ce unele pot pãrea lipsite de importanþã ºi sunt uitate într-o secundã, altele rãmân 
în mintea noastrã pentru foarte mult timp. Dacã voi spune multe cuvinte copiilor  ºi voi 
spune, fãrã îndoialã  atunci trebuie sã mã asigur cã le rostesc pe acelea care vor avea 
importanþã pentru ei. La fel va trebui sã procedaþi ºi voi. 

Nu vã sugerez sã faceþi un lucru nerealist precum analiza ºi planificarea grijulie a 
fiecãrei silabe din miile de cuvinte pe care le rostim. Niciodatã nu am putea sã facem acest 
lucru. Însã vã sugerez ceva mult, mult mai uºor  ceva care implicã doar câteva cuvinte. 
Existã ºapte propoziþii care sunt cele mai importante ºi pe care trebuie sã le audã copiii. 
Da, numai ºapte ºi pe parcursul câtorva sãptãmâni vom încerca sã le descifrãm împreunã. 

Aceste ºapte expresii vi se vor pãrea uºor de spus copiilor voºtri, dar veþi 
descoperi cã pot avea un profund impact asupra vieþilor lor. ªi, pentru cã ele sunt, de 
asemenea, uºor de uitat, trebuie sã vã hotãrâþi ºi sã le rostiþi în mod intenþionat. Luând 
aceastã hotãrâre acum, vã veþi putea bucura din plin de anii care au mai rãmas din 
copilãria copiilor voºtri. 

A rosti cuvinte nu cere prea mult efort. Dar încrederea sau respectul pe care le 
câºtigaþi sau autoritatea pe care o dobândiþi vor amplifica puterea lor. Iar copiii vor 
rãspunde. Desigur, poate cã nu vedeþi acel rãspuns imediat, dar el va veni. Cele ºapte 
propoziþii despre care vorbeam mai sus nu vã pot oferi garanþia cã odraslele voastre vor 
deveni fii ºi fiice de excepþie. Însã, un obiectiv mult mai important este în joc: acela ca ceea 
ce le spuneþi voi sã îi ajute sã devinã ceea ce doreºte Dumnezeu ca ei sã fie. ªi iatã cum: 
mesajele pe care le transmiteþi copiilor voºtri pot arãta cãtre Dumnezeu sau nu. Nu vã 
aparþine vouã decizia copiilor de a avea o relaþie profundã cu Dumnezeu, însã este 
responsabilitatea voastrã de a influenþa aceastã decizie. Deci, puneþi-vã la încercare 
rãbdarea ºi nu vã simþiþi presaþi sã obþineþi rezultate imediate! 

Imaginaþi-vã însã o zi  poate luna viitoare, poate peste ani  când copiii vor realiza 
diferenþa pe care cuvintele voastre au fãcut-o în vieþile lor. 
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CUVINTE PE CARE TREBUIE SÃ LE AUDÃ COPIII
INTRODUCERE

MAXIME cu litera “B”

BB
v Bucuria în Domnul este cea mai puternicã mãrturie cã sufletul L-a gãsit pe 
Dumnezeu ºi mântuirea Sa.
v Blândeþea este cel dintâi rod al bunãtãþii.
v Bogãþia unui om nu constã în ce are, ci în valoarea lui, în ceea ce crede, în 
ceea ce face, în ceea ce gândeºte, în ceea ce adunã în inima lui, în ceea ce e el cu 
adevãrat. 
v Biblia este singura carte al cãrui Autor este prezent când o citeºti.
v Bine e sã fie pãreri diferite ca sã te înveþe mai multe lucruri ºi peste ele sã 
stãpâneascã dragostea ca sã desãvârºeascã diferenþele ºi sufletele.
v Bunãtatea inimii… frumuseþea sufletului..!
v Banii care vin de la Domnul întotdeauna ne ajung, dar banii care vin de la cel 
rãu nu ne ajung niciodatã, tot vrem în fiecare zi mai mulþi.
v Bunãtatea lui Dumnezeu ne înconjoarã ºi mai mult  ne îndeamnã la pocãinþã. 
O, cât de bun este Tatãl nostru ceresc! Slavã ºi  glorie I se cuvine în veci!
v Biruinþa îi este asiguratã celui neprihãnit prin Isus Hristos. ,,Pot totul în 
Hristos care mã întãreºte”, spunea apostolul Pavel.
v Biblia este hrana noastra spiritualã cea de toate zilele.
v Bucuria este un giuvaier deosebit pe care satan se luptã sã-l strice în fiecare zi.
v Blândeþea, da, înseamnã  control asupra ta.
v Binecuvântarea Domnului creºte. Ea nu scade niciodatã, ci se revarsã zilnic 
peste cei care ascultã de El.
v Biruinþa nu este a celor ce zic multe, ci a celor ce fac multe.
v Bunãtatea este o limbã pe care o poate auzi ºi cel surd ºi o poate citi ºi cel orb.
v Bucuria este un dar de la Domnul, care trebuie sã fie nelipsit din viaþa 
creºtinului.
v Bucuria în Hristos este ca un izvor de apã care învioreazã sufletul însetat ºi-l 
pregãteºte sã-i dea slavã ºi glorie lui Dumnezeu.
v Bunãtatea se dã pe faþã întotdeauna prin seriozitatea de care dai dovadã în 
mijlocul celor cu care convieþuieºti.
v Bogãþie nu înseamnã numai aur, argint sau bani, ci un om poate deveni din 
ce în ce mai bogat în cunoºtinþã ºi pricepere prin perseverenþã...
v Biblia nu spune cã, dacã un om cade, el nu se mai poate ridica. Faptul cã 
acesta eºueazã, nu e cel mai important lucru, ci mai degrabã cã el este iertat ºi Îl 
lasã pe Dumnezeu sã-l ridice.
v Bârfa nu costã bani,  iar pentru bârfitor este tare dulce!...
v Biruitor tu eºti, numai cu Dumnezeu.
v Binele amestecat cu rãul se stricã, iar rãul tot nu se vindecã!
v Bubuitul tunetului ne sperie când îl auzim, dar mai tare ne sperie o bãtaie de 
inimã când nu o mai auzim.
v Biblia este singura carte care nu m-a minþit.
v Biblia m-a transformat ºi mã transformã mereu.
v Banii te vor stãpâni dacã nu îi stãpâneºti tu.
v Banii se folosesc ca detergent, se încearcã scoaterea petelor de pe reputaþie.
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