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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

Magnații cuvintelor – Nicolae Geantă

  Înca din prima zi de muncă din 2015 m-am rugat ca Dumnezeu să-mi facă limba ca 

pana iscusită a unui scriitor. Pentru că, după spusele psihologilor, noi vorbim zilnic cca 

20.000 de cuvinte. Puse împreună sunt cam… 200 de cărți de 200 de pagini! Vrem sau 

nu, scriem în fiecare zi 200 de volume cu aprecieri sau minciuni, vorbe înțelepte sau de 

doi lei, vorbe goale ori cu greutate, înjurături sau urări…

Richard Wurmbrand spunea că în limba ebraică, limbă în care s-a scris Biblia, nu există 

cuvântul “cuvânt”. Ci pentru termenul acesta se folosește “ledaber”. Adică giuvaier. 

Dacă ai un giuvaier de dat, vorbește, dacă nu ai taci din gură! Nu fiți dintre cei care 

atunci când întâlnesc pe cineva fac mintea interlocutorului tomberon. Dumneavoastră 

faceți-o trezorerie! Fiți magnați ai vorbelor frumoase!Am citit de asemeni că în limba 

lui Isus, pentru cuvânt se folosește și “lesaper”. Adică ramura din vârful unui copac! 

Asta înseamnă ca atunci când deschidem gura să-l înălțăm pe aproapele nostru. Să fim 

macarale nu excavatoare! Dumnezeu e numai în sus…Cine vorbește ușuratic, rănește ca 

străpungerea unei săbii, spunea Solomon. Pentru mulți, gura nu-i doar o sabie, ci 

mitralieră. Cuvintele ucid. Dar și cresc aripi! Fiți îngeri în 2015! De lumină…

Nu e de ajuns doar să spui vorbe. Contează și cine e în spatele lor. Nichita Stănescu ar 

numi asta “Necuvintele”. Ce vă iese din gură vine din inimă. Chiar dacă e ascunsă 

oamenii o văd. Și Dumnezeu…Orice cuvânt creează. Din cuvinte facem lumi. În funcție 

de ce rostim trăim Raiul sau Iadul. Aveți grijă ce porumbei vă ies din gură în 2015. "Din 

cuvintele tale vei fi osândit ori mântuit", spune Hristos. Trebuie să credeți și asta…   

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII
DUMINICĂ 11 IANUARIE 
– dimineata 09:00-12:00 

  - dupa-masa 18:00-20:00
MIERCURI 14 IANUARIE 

-  seara- 18:00-20:00 
VINERI 16 IANUARIE- rugaciune

 -  seara- 18:00-20:00
SAMBATA 17 IANUARIE – TINERET 

- 18:00-20:00

     Domnul Isus a spus: „Ferice de cei 
săraci în duh, căci a lor este Împărăţia 
cerurilor!" El nu a spus că este 
împotriva deținerii banilor, El a spus 
că nu este de acord ca banii să te 
posede. De fapt, El te va ajuta să 
prosperi ca tu să poți finanța și să poți 
împlini scopurile Lui pe pământ. Dar 
El nu îți măsoară credința după cum îți 
arată extrasul de cont bancar. Într-una 
din pildele Sale, Domnul Isus l-a numit 
pe un bogat „nebun". Asta nu pentru 
că omul era bogat, ci pentru că „nu se 
îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu" (Luca 
12:21).

   John D. Rockefeller a spus cândva: 
„Am făcut multe milioane, dar nu mi-au adus fericirea adevărată. I-aș da pe toți în 
schimbul zilelor când stăteam pe un scaun de birou în Cleveland și mă socoteam bogat 
cu trei dolari pe săptămână". Faptul că ai mai mulți bani îți poate conferi un statut 
social, dar când Îl slujești pe Dumnezeu, primești semnificația Împărăției. E o mare 
diferență! Deci concentrează-te asupra lucrurilor care contează și trăiește pentru ceea 
ce durează. În Kemi, Finlanda, se spune că s-a construit un castel de gheață strălucitor, 
care adăpostea un teatru, un teren de sport, o galerie de artă și o capelă. 

   Zidurile castelului aveau 4m înălțime și se întindeau pe 500m. Capela era un loc 
popular pentru nunți, iar teatrul avea 3000 de locuri. Acolo se țineau concerte rock, 
operete, dans modern și recitaluri de operă. Problema era că întreținerea lui costa 
milioane de dolari și se topea primăvara. Înțelegi ideea? Concentrează-te asupra 
lucrurilor care durează, nu asupra celor ce nu durează.
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Noul an, ca o nouă carte – Mario Bîc

Psalmul 45: 1 – ,,Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea 
mea de laudă este pentru Împăratul!". Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!"

Cred din toată inima că ochii Domnului sunt îndreptați spre noi, acum, de la 
începutul anului, până la sfârșitul lui, indiferent cum și ce va fi. Noul an 2015 se așterne 
înaintea noastră ca un volum nescris. Ca o carte cu 365 de pagini goale. Nemaiîntâlnită, 
nerăsfoită și fără vreun preț de cumpărare.

A face bilanțul sufletului la sfârșitul anului este o pregătire bună pentru a începe 
anul următor. Dacă l-ai făcut pe anul ce a trecut, ești pe drumul cel bun. Dacă vrei să-l faci 
din nou, te pregătești bine pentru 2015.

Un nou an ca o carte nouă. Cu posibilitatea de a pune pe fiecare filă nouă ceva nou. 
Un cuvânt plin de farmec, ce să plece din inimă și să ajungă la inimă. O faptă ce poate aduce 
noi speranțe în viața unui om deznădăjduit. O vorbă dreasă cu sare ce poate ridica și 
deschide noi orizonturi în sufletul celui zdrobit. O limbă iscusită, ca pana unui scriitor, care 
să vorbească despre lucrarea măreață a Lui Hristos de la Calvar.

Scriind pe pagina fiecărei zilei lucrurile ce le vei trăi, la sfârșitul anului vei privi cu 
împlinire și cu mai puțin regret. Vei vedea o carte bogată, plină cu de toate. Cu aventuri, 
peripeții și răsturnări de situații. Vei realiza că au fost 12 luni cu multe întâmplări. Zeci de 
săptămâni și sute de zile, cu bucurii nespuse, reușite dorite și realizări ce le-ai visat de mult. 
Lupte mai grele sau mai ușoare. Momente ce nu se anunțau, luându-te prin surprindere. 
Plânsete care nu mai știau să se oprească. Căderi și înfrângeri. Lovituri și încercări. 
Bazându-te însă pe bunătatea-I nemărginită, vei conștientiza că toate vor forma un întreg, 
un tablou în felurite culori, frumos aranjat, dându-ți seama că Dumnezeu există și te iubește. 
Că te-a călăuzit, te-a binecuvântat și te-a salvat. Că puterea Lui este mare, iar războiul și 
răzbunarea sunt tot ale Lui!

Ni se oferă un nou început nu numai cu fiecare an nou, dar și în fiecare dimineață a 
oricărei zile când ne trezim. Ni se oferă ocazia să o luăm de la capăt de 365 de ori și să facem 
lucrurile mai bine, tot de 365 de ori. Noul an este o nouă oportunitate cu noi șanse. O nouă 
carte, cu fiecare zi nouă, ca o pagină albă, nepătată, gata pregătită pentru a fi umplută cu 
binele sfânt.

Suntem chemați să privim în urma noastră cu înțelegere, înaintea noastră cu 
credință și în jurul nostru cu dragoste. Să fim miloși, făcând milă. Să fim buni, făcând 
binele. Să fim drepți, făcând dreptate. Să fim înțelepți, dând înțelepciune. În tot și în toate ce 
vom face…

Noul an cu Dumnezeu mi-l doresc… Și vi-l doresc… De ce? Pentru că noul an 2015 
e un dar primit din mâna Lui, iar El, Cel ce cunoaște toate vremurile și soroacele, știe ce e 
mai bine pentru cei ce pornesc la drum cu această dorință. Adică pentru cei ce-L iubesc la 
nesfârșit pe Domnul infinitului și sunt chemați după planul Său…

 Cartea mea nouă e de laudă. Lucrarea mea este pentru Împăratul!
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Prin transfer bancar:
ASOCIAŢIA MISIUNEA SPERANŢA
Str. Tractoriştilor, nr. 11
Cluj Napoca, 400401, România
RON: RO02 RNCB 0106 0266 0585 0001
EUR: RO45 RNCB 0106 0266 0585 0003
USD: RO88 RNCB 0106 0266 0585 0005 
GBP: RO82 RNCB 0106 0266 0585 0016
AUD: RO66 RNCB 0106 0266 0585 0013 
CAD: RO39 RNCB 0106 0266 0585 0014 
Banca Comercială Română
Sucursala Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Barițiu Nr.10-12, România
Swift Code: RNCB ROBU

    

   
 Pentru detalii suplimentare și alte informații: 
donatii@speranta.ro speranta@speranta.ro
Tel.: 
+40 (264) 417401
+40 (729) 773737
+40 (724) 773737
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