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Editorial - Iubire d'un centimetru - Nicolae GeantăEditorial - Iubire d'un centimetru - Nicolae Geantă

Aceasta a fost urarea mea când eram în Deltă. Mai multe zile 
pe care le-am trăit în închisoare de 6 iulie. Acum a împlinit soţia 
mea 79 de ani, sâmbătă. Am spus o urare, pot s-o cânt şi pe 
asta.
Altă cântare, (cântând cu soţia) „Cu Domnul să mergem nainte”
Cu Domnul să mergem nainte
Cu Domnul să mergem cântând,
Când totul se stinge-n morminte
Cu El biruim orişicând,
Când totul se stinge-n morminte
Cu El biruim orişicând,

Cu El biruim, cu El biruim,
Oricât de-ndîrjită e lupta,
Cu Domnul Isus biruim.

Soţia: Când soţul era închis, a fost o încercare grea pentru că erau zile când am fost fără 
servici şi aveam fetiţa de 5 ani. A fost greu, dar până la urmă m-am angajat, am avut salariu... 
fraţii s-au speriat când au auzit că el este arestat şi nu mai veneau de teamă la noi, ne pândea 
Securitatea, a fost o perioadă grea, ei i-au dat 12 ani de închisoare dar Dumnezeu poate să 
scurteze. Sora Binţia, soţia fratelui Wurmbrand mă suna la telefon sau scria câte o carte poştală 
şi zicea: „Lena, bucură-te, ţine obloanele deschise că vine Niculiţă şi-ţi bate la geam...” şi aşa ne 
încurajam unele pe altele, iar după 5 ani a venit acasă. Viaţa noastră a fost cu greutăţi şi cu 
sărăcie, dar am fost fericiţi. Noi am fost una. Viaţa noastră de când am fost căsătoriţi şi până 
astăzi, afară de când am fost despărţiţi când a fost închis el, noi ne rugăm împreună în fiecare 

seară, şi atunci noi în fiecare seară adormim liniştiţi, nu supăraţi... am trăit o viaţă aşa 
cum scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Din afară am avut multe greutăţi, 
dar dinăuntrul cadei noastre a fost pace şi linişte şi asta ne-a ţinut în 
putere până acum şi dacă vrea Dumnezeu, ne mai ţine cât crede El. 
Nu dorim altceva decât să sfârşim cu bine calea pe care am mers din 
tinereţe.

    - ”Cât de mult mă iubești?”, m-a întrebat la telefon soția 
mea într-o seară, după ce nu mă văzuse vreo 40 de zile.
- ”Un centimetru!”, i-am răspuns aproape șoptind!
- ”Numai un centimetruuuuuuuuuuu?”, a mai întrebat 
odată uimită de declarația sinceră, spontană.
- ”Da, un centimetru. Nu-i suficient? Aș putea să-ți spun că 
te iubesc 4 kilometrii, sau cât munți Himalaya. Ori de-aci 
până la Lună. Dar n-o fac. Pentru că lumea își măsoară 
iubirea în distanțe lungi, dar eu iubesc în centimetrii. Un 
centimetru înseamnă că ești aproape de inima mea, deși 
ești tocmai la Frankfurt! Un centimetru înseamnă să-ți 
simt respirația, să-ți aud bătăile inimii, fierbințeala 
lacrimilor, mătasea părului, mâinile..., oriunde mă duc ețti 

cu mine!”
I-am mai spus soției mele că asta e dragoste hristică, divină. Iubirea de-un centimetru 
înseamnă că Dumnezeu e aproape, elângă noi. Fiecare spin din cununa Sa, ne înțeapă 
încă. Fiecare piron al Său, ne sfîșie palmele. Fiecare picătură de sânge de la Golgota, ne 
curățește. ”Orișice” păcat!
Când spunem că-L iubim pe Isus, și noi trăim alandala, de fapt suntem la distanță mare de 
El. Când avem capul plin de manele, de certuri, de mândrie, când privim viața de pe munții 
banilor, Dumnezeu e deja plecat prin satele vecine.
”Ști de ce atunci când doi soți se ceartă strigă unul la altul?”, și-a întrebat odată un călugăr 
discipolul. ”Pentru că deși sunt aproape cu trupurile, inimile lor sunt la distanțe uriașe una 
de alta”.
De aceea bârfim, strigăm la cei ce nu ne convin, țipăm la ședințe de comitete, la copii, la 
neveste, la subalterni, la săraci, la vecini. Pentru că inima noastră, nu bate lângă ei. Ci 
departe. De aceea nu evanghelizăm, nu oferim Biblii, broșuri, o mână caldă, de aceea 
lipsim prea des de la biserică, de la rugăciune, de la studiu, de la colectă.
În matematica Lui Dumnezeu, iubirea de-un centimetru s-a văzut cel mai limpede la 
Golgota. Acolo, Hristos, cu brațele întinse, ne-a arătat că ne iubește din inimă pe toți, de la 
un capăt la altul al Universului.
”Acolo unde vă e comoara vă va fi și inima”, ne-a avertizat Hristos. La un centimetru de 
lucrul respectiv.
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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.

Să ne rugăm în această săptămână pentru:

1. Sora Sporea Constanţa și familia sa;
2. Familia Spiridon Severin şi Cumbria;
3. Familia Stepan Marcel şi Maria;
4. Sora Spunei Florica Daniela și familia sa;
5. Sora Stancov Veronica și familia sa;
6. Sora Stoffle Maria și familia sa;
7. Fratele Stoian Constanin și familia sa.



Rubrica femeii... / Bilan Daciana Ramona 

Comunicarea cu copilul, sfaturi utile (partea întâi)

Comunicarea cu copilul este un proces complex şi complicat, care se construieşte în timp, 
cu multă răbdare şi tact din partea părinţilor. Aceştia au la fel de multe de învăţat precum copiii când 
vine vorba de cele mai bune şi eficiente tehnici şi instrumente de comunicare prin care să discute şi 
să se înţeleagă cu cei mici.
Iată câteva sfaturi utile, care ajută la consolidarea unei fundaţii solide în comunicarea cu copiii!
Ce presupune comunicarea cu copilul?
Comunicarea sinceră şi deschisă cu micuţul tău ajută la consolidarea unei relaţii apropiate între voi 
şi la prevenirea comportamentelor negative, atât de frecvente la cei mici.
Comunicarea este un proces complex, care implică mai mult decât un simplu schimb de informaţii şi 
este formată din:

cuvinte;
tonul vocii;
gesturi;
poziţie;
mimică (expresia facială).

Comunicarea pozitivă
Abilităţile copilului de a controla nivelul de stres, de a avea mai multă încredere în el şi de 

a-şi creşte stima de sine depind foarte mult de experienţele din copilăria timpurie. Acestea 
contribuie foarte mult la crearea şi dezvoltarea conceptului despre sine a copilului (cunoaşterea de 
sine şi sentimentele lui cu privire la locul pe care-l are în familie şi în comunitatea în care trăieşte).

O relaţie pozitivă cu micuţul tău, intermediată de o comunicare pe măsură, motivaţională, 
energică, optimistă, este esenţială pentru creşterea unui copil fericit şi capabil de succes în viitor. 
Comunicarea pozitivă clădeşte o atitudine de învingător şi îl ajută să identifice mai uşor ce doreşte 
în viată şi să găsească soluţiile pentru a reuşi.

Evită să fii negativist, să îl foloseşti prea mult pe "nu" în discuţiile curente şi în disciplinare şi 
nu îl critica sau certa mereu, pentru cea mai mică greşeală.

Comunică cu el constructiv, găsind mereu soluţii la probleme, învăţând din greşeli şi găsind 
metode de a se revanşa sau de a-şi răscumpăra faptele nesăbuite.
Foloseşte fraze de încurajare în tot ceea ce încearcă să facă sau reuşeşte:
· "bravo";
· "ai făcut o treabă bună";
· "sunt foarte bucuroasă de cum te-ai descurcat cu tema la matematică";
· "îmi place să mă joc cu tine";
· "ce frumos e desenul tău";
· "ce idee grozavă";
· "ai reuşit";
· "a fost o încercare reuşită" etc.

Sunt tehnici de comunicare pozitivă şi încurajări sau aprecieri care-l ajută pe copil să 
crească şi să se dezvolte armonios, dar şi să deprindă anumite abilităţi de comunicare esenţiale.
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MAXIME cu litera A

·Ar trebui sa uitam doua lucruri: binele facut oamenilor fara credinta 
si raul facut de acestia noua!
·A recunoaşte guvernarea lui Dumnezeu şi mărăeţia Sa în toate şi 
peste toate lucrurile, este cel mai minunat omagiu din partea noastră 
adus Suveranităţii Sale Universale. 
·A-L chema pe Domnul în ajutor, în oricare încercare a vieţii, când 
problemele cu care eşti confruntat par imposibil de rezolvat prin 
sforţări omeneşti, este cel mai imperios lucru care dovedeşte că 

sămânţa bobului de muştar al credinţei a prins rădăcini în suflet şi se dezvoltă spre satisfacţia lui, cu 
adevărat, în minunile văzute şi trăite.
·A -ti fi frica de un om ca si tine ,înseamna de fapt ca tu esti un fricos ,care se teme de un alt fricos la 
fel ca tine!
·A fi alesul lui Dumnezeu valorează mai mult decât a fi alesul unei naţiuni întregi.
·A înţelege Iubirea Divină, înseamnă a te contopi prin contemplare privind mărirea şi puterea 
infinită a a Creatorului, care este Dumnezeu. 
·A vorbi, omul învaţă într-un an şi jumătate sau doi ani. Dar a tăcea nu învaţă adesea chiar dacă ar 
trăi o sută de ani.
·A mulţumi Lui Dumnezeu pentru salvarea noastră din puterile întunericului, este cea mai sublimă 
recunoştinţă care bucură inima Creatorului, pentrucă jertfa Fiului Său nu a fost în zadar, ci a adus 
roade, care de aici, din Valea Plângerii, I se-nchină şi-I aduce slavă şi glorie, o mireasmă de viaţă spre 
viaţă. 
·Apa pământească umezeşte dar Apa Vie, inundă ogorul inimilor noastre.
·A recunoaşte că toate bunurile vremelnice pentru existenţă le primim prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu, înseamnă că ne-am însuşit principiile de bază expuse în rugăciunea Domnească, Tatăl 
Nostru.
·A ne recunoaşte greşelile în faţa Providenţei Divine, este o parte a disciplinei pe care ne-o impunem 
prin asumare, pe sacara valorilor spirituale în formarea caracterului necesar progresului pentru 
moştenirea vieţii veşnice.
·A fi matur spiritual inseamna a te uita la Domnul Isus si la harul Lui mai mult decat la probleme, 
piedici, esecuri, lipsuri, etc...
·A fi intelept inseamna sa sti la care vise trebuie sa renunti , pe care sa le pastrezi si sa inveti cum sa 
lupti pentru ele....
·Actionam din fire, cand nu putem suporta sensul adevarat al lucrurilor.
·A depinde de ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi, iată un gând nobil care te înalţă peste tot ce este 
efemer, în această lume cu probleme! 
·A elogia Dragostea lui Dumnezeu prin cuvinte de recunoştinţă şi de mulţumire în rugăciune, este 
ofranda sufletului nostru pe altarul credinţei.
·A şti să trăieşti în belşug şi în lipsă, este necesară o temeinică chibzuială, atât în cele materiale, dar 
cu atât mai mult în cele spirituale.
·A recunoaşte bunătatea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de creaturile Sale, este un adevăr 
pe care-l poate exprima pe deplin numai acel ce crede în autoritatea supremă a Dumnezeirii. 


