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Decembrie n-ar trebui sa fie luna cadourilor... 
Decembrie n-ar trebui sa fie luna in care sa fim mai piosi, mai 
milosi, mai atenti unii cu ceilalti... Decembrie n-ar trebui sa fie 
luna in care sa ne gandim la Isus, luna in care Il sarbatorim... 
Decembrie n-ar trebui sa fie luna in care sa ne dorim sa stam 
mai mult cu familia... Decembrie e o luna la fel ca oricare 
alta... O luna din an... Una din "doispe"... Ne-am obisnuit sa 
depindem de circumstante... Daca e soare, suntem bucurosi... 
Daca ploua, suntem morocanosi... Suntem cu gandul la 
Dumnezeu doar la Paste si la Craciun... In unele cazuri odata 
pe luna, la cina... In alte cazuri, doar Duminica, de "ziua 

Domnului", cica... Suntem cu ganduri de recunostinta la sarbatoarea multumirii, sau la 
primirea salariilor... Lui Dumnezeu ar trebui sa ii multumesti si pentru bine si pentru ce nu-
ti pare tie bine... Ar trebui sa Ii multumesti si cand ai mai mult si cand ai mai putin... Doar 
traiesti, nu? Ce zici de circumstanta asta? Fiecare luna din an ar trebui sa fie luna 
cadourilor, in care sa vrem sa devenim mai buni, mai altruisti, mai milosi... Isus ar trebui 
sarbatorit in fiecare luna din an, in fiecare zi, nu doar la Craciun sau la Paste... Familia e o 
favoare oferita de Dumnezeu oamenilor, favoare pe care ar fi trebuit sa o pretuim indiferent 
de timp sau de circumstante...

Inimi bune!!! Oricand...
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CUM SĂ CREŞTI CA LIDER 
„O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută 

ştiinţa”(Proverbe 18:15)

Se spune că doi oameni se aflau la vânătoare, iar unul dintre ei cade la pământ. 
Pare că nu mai respiră, iar ochii îi sunt daţi peste cap. Celălalt îşi scoate telefonul mobil 
şi sună la 112. Panicat, îi spune operatorului: „Robert a murit. Ce pot face?” Operatorul 
spune: „Uşurel. Mai întâi să fim siguri că a murit”. Se lasă tăcerea, apoi se aude o 
împuşcătură. Vocea de la capătul firului se aude din nou şi spune: „Bine, a murit, şi 
acum ce urmează?” Când eşti sub presiune, nu poţi auzi ceea ce ţi se comunică, iar 
rezultatele pot fi fatale. Ce învăţături putem noi desprinde din această povestire tragică? 
Aşadar: 
1) Pentru a-i conduce pe oameni, mai întâi trebuie să-i înţelegi. Trebuie să pătrunzi în 
inima omului. Sensibilitatea faţă de speranţele şi visele oamenilor este esenţială pentru 
conectarea cu ei şi pentru motivarea lor. 
2) Ascultarea poate împiedica agravarea problemelor. Liderii buni sunt atenţi la 
chestiunile mărunte. Ei acordă atenţie intuiţiei lor. Nu doar că ascultă ce se spune, ci ei 
aud şi ce nu se spune. Ei dau dovadă de suficientă siguranţă pentru a solicita un 
feedback sincer şi nu devin defensivi când îl primesc.
3) Ascultarea duce la încredere. Dr. David Burns, profesor la Universitatea Stanford a 
spus: „Cea mai mare greşeală pe care o poţi face în încercarea de-a convinge pe cineva 
este de-a stabili ca prioritate exprimarea propriilor tale idei şi sentimente. 
Lucrul pe care oamenii şi-l doresc cu adevărat este să fie ascultaţi, respectaţi şi înţeleşi. 
în clipa în care se întâmplă toate acestea, ei devin şi mai motivaţi să-ţi înţeleagă punctul 
de vedere”
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PROGRAMELE BISERICII DE SĂRBĂTORI
 

DUMINICĂ 21 DECEMBRIE - dimineața-  Ioan 1:1-27
                                                    - după-masă –Fapte 9:31-35
MIERCURI 24 DECEMBRIE  - seara- 18:00-20:00 – Isaia 9:1-7
JOI 25 DECEMBRIE               – dimineața – Mat.1:18-25
                                                    - după-masă –Luca 2:8-20
VINERI 26 DECEMBRIE       – dimineata –Luca 2:1-7
                                                    - după-masă – Mat.21:1-12
DUMINICA 28 DECEMBRIE - dimineața-  Numeri 6:22-27
                                                    - după-masa –tineret
MIERCURI 31 DECEMBRIE  - seara- 18:00-20:00 
JOI 01 IANUARIE                    - după-masă –Tesaloniceni 5:9-28

IZVORUL VIE II

În acest an trăiește  CRĂCIUNUL ALTFEL!

Fi aproape de copii din Madagascar. 
Cu o mică sumă de bani donată 

putem aduce zâmbetul pe fața lor. 
TRĂIEȘTE BUCURIA SĂRBĂTORII 

NAȘTERII DOMNULUI NOSTRU ISUS DĂRUIND! 

Contact: 0722.712.418- Pastor Ciprian Bârsan
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Cine este scutit de lacrimi? de Milena Cismașiu

Mi-am dat seama în ultima perioadă cât de 

important este să ai alături pe cineva care să te susțină, 

să te încurajeze, atunci când treci prin unele momente 

grele și când ai nevoie să auzi cuvinte încurajatoare. În 

viața asta vei ajunge să fii pus în două posuturi: când vei 

avea nevoie de încurajare din partea cuiva și când vei fi 

tu acela care va trebui să încurajezi pe cineva. Fie că va 

fi vorba de a încuraja pe cineva din familie sau pe un 

prieten, trebuie să fii întotdeauna dispus să devii un 

umăr pe care să poată cineva plânge și cineva care să 

întărească un suflet slăbănogit. Cred că este foarte 

important să fim niște oameni pe care ceilalți să poată 

conta, să fim cunoscuți pentru că suntem dintre aceia la 

care se poate veni pentru a primi o îmbrățișare strânsă. 

Fiindcă în viața asta nu vom fi puși numai în ipostaze fericite, ci vom fii și întristați, doborâți 

la pământ sau constrânși de anumite circumstanțe. Și atunci vom avea nevoie de cineva care 

să ne dea putere să mergem mai departe.. de cineva care să ne spună că totul va fi bine.

Nu putem sta nepăsători când cel de lângă noi suferă. Și mai ales când cel care suferă este 

cineva pe care-l iubim. Este greu de foarte multe ori să fii acea persoană care trebuie să 

încurajeze, fiindcă sunt anumite situații în care cuvintele vor fi de prisos și în care numai 

prezența noastră va fi îndeajuns pentru cel întristat, dar trebuie să fim acolo pentru ei. 

Fiindcă ei au nevoie de noi. Și niciodată nu se știe când noi vom fi aceia care vor avea nevoie 

de încurajare din partea oamenilor. Și dacă nu va fi nimeni să ne încurajeze, fiindcă noi am 

fost aceia care am îndepărtat de la noi persoanele acelea prin nepăsarea și răceala noastră?

Este ușor să îți vezi de treaba ta, să nu îți pese de ceilalți când suferă. Într-adevăr, să-

ți apropii inima ta de o inimă rănită nu este simplu și doare de fiecare dată asta. Doare când 

cineva îți spune suferințele sale interioare, dar am fost făcuți pentru a fi unul aproape de 

celălalt atunci când celălalt trece prin momente grele. Dacă tu cunoști pe cineva care suferă, 

și dacă acea persoană îți este dragă, doar interesează-te de ce se petrece în inima celuilalt. 

Arată că-ți pasă. Suferă dacă este nevoie. Și nu fugi prea departe de suferință, de lucruri 

triste… fiindcă ele te vor prinde de urmă, pentru că au aripi. Inima ta să fie deschisă spre cel 

care suferă și nu uita… mâine s-ar putea să fii chiar tu acela care vei suferi. Fiindcă cine este 

scutit de lacrimi?

Colindând altfel – Alexandru Fintoiu

E decembrie şi e de ceva vreme. 

Nu ninge “decembre” cum zicea 

Bacovia și nici nu are de gând 

deocamdată. Totuși, timpul trece și 

nu iartă. Aproape s-a dus și anul 

acesta dar îmi place să cred că mai 

are destule lucruri frumoase de 

oferit până la sfârșit.

E vremea colindelor nu a lui moș 

Craciun. Cei mai mulți ne pregătim 

să primim vestea bună cu burțile 

pline. Alții nu au parte.

Am putea să ne transformăm în 

aceste zile în mesageri cum erau îngerii, nu doar în transmițătoare a unor colinde care nu țin 

de cald. Am putea să ducem vestea bună împreună cu un dar frumos, un foc într-o sobă de 

bătrâni sau niște bani lăsați pe prispă. Pentru cine n-are, orice bun e bine venit. Dar uneori e 

invers. Mergem cu o veste care nu ne-a costat pe noi nimic, nici măcar benzina din rezervor 

și cei la care mergem vor să ne dea ei bani, culmea. Din păcate cântăm tot 

celor din biserici sătui de aceleași colinde. Până la urmă Hristos nu se oferă oamenilor care-

L au deja și nu doar în vorbe dar și în fapte.

Ne încălzim ascultând ce au adus îngerii, dar oamenii trag tot la bucatele alese de pe 

mese și la ce o să facă mâine cu factura de sărbători.

Am putea să facem să fie mai frumos Craciunul acesta. Mai frumos și pentru ei și pentru noi. 

Nu poți uita bucuria faptului că cei de lângă tine au primit ceva mai mult decât 

câteva colinde. Ceva mai mult nu poate fi decât Isus. Dacă suntem mesageri buni, oamenii 

Îl pot vedea pe El în cel ce le-a adus o vorbă bună, o felie de cozonac, un lemn tăiat, un ban 

de nevoie. Nostalgia din inauarie a sărbătorilor ce au trecut ca un abur se poate transforma 

într-o bucurie totala având conturul ieslei din Betleem. De la Crăciun cel mai important este 

să pleci cu El, cu Isus.

 Zicea cineva că unii oameni sunt atât de săraci că nu au altceva decât bani. Există și 

categoria asta. Ești bogat, dar fără Hristos nu ai nimic.

Dăruiește-L pe Isus Hristos și toate celelalte apoi. Și nu uita de ai tăi care-L iubesc deja pe 

El. Mai ferice să dai decât să primești…


