
 
O mamă, ocupată cu împăturatul hainelor, îi spune fiicei ei de 3 ani să-şi dea 
bluza jos şi să o aducă la ea, ca să-i dea una curată. După ce îi spune de două 
ori şi fetiţa tot nu vine, mama merge la ea şi o întreabă: 

 Nu ai auzit ce ţi-am spus ? 
 Ba da, mamă. Urechile mele te-au auzit, dar picioarele nu.” 
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 Editorial. Gânduri ! 
  
 ● În Luca 2 : 8 - 11, un înger al Domnului le spune păstorilor : „astăzi în 
cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor ...”. În Faptele Apostolilor 10:3 este scris 
despre Corneliu că „a văzut lămurit ... pe un înger al lui Dumnezeu”, care îi spune 
printre altele : „...Trimite acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. 
El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare...”. În 
primul caz, nu este spusă adresa, ci doar localitatea. În al doilea, este spusă adresa 
exactă. Domnul are felul Lui de-a lucra. Nu există un S.T.A.S. în lucrarea spirituală ! 
 ● „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu...” 
(Faptele Apostolilor 10 : 4), îi spune îngerul lui Corneliu. Când se întâlneşte însă cu 
Petru, Corneliu îi redă cuvintele îngerului, spunând : „ ... rugăciunea ta a fost 
ascultată ...” (v. 31). Aceasta arată smerenia ! 
 ● „ ... în zilele împăratului Irod ...” (Matei 2 : 1). Erau zilele lui. Dar el le-a 
folosit rău ... 
 ● „Nemulţumitului i se ia darul”. Dar rămâne cu dorul. 
 ● „Prietenul la nevoie se cunoaşte”. Mai corect este însă : „Prietenul anevoie 
se cunoaşte !”  
 ● Adevăratul sfânt nu umblă după sfinţi, ci după Cel Sfânt. Elisei, atunci când 
are prima problemă de rezolvat, nu spune : „Unde este acum Ilie ?”, ci „Unde este 
Dumnezeul lui Ilie ?”. De Dumnezeu avea mai multă nevoie ! De aceea poate, EL ia 
de lîngă noi oamenii maturi, din punct de vedere spiritual, pentru a ne face să fim mai 
dependenţi de El ...  
 ● „Dar celălalt tâlhar l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, 
care eşti sub aceeaşi osândă?... Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-ţi aminte de mine, 
când vei veni în împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu 
Mine în rai.” Impresionant ! Rai pentru răi ... (Luca 23 : 39 – 43).  

 

                   Anunturi :  
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce pot . 
Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din ianuarie) ! 

 



Cel nemulțumit trăiește nefericit 
Am citit o știre cu ceva timp în urmă la care m-am gândit săptămâni la rând și ea m-a 
motivat să scriu câteva rânduri sperând să fie de folos măcar pentru o persoană care va 
citi. 
Știrea spune că un număr imens de persoane din America nu sunt mulțumite de felul în 
care i-a creat Dumnezeu și astfel au făcut operații schimbându-se din femei în bărbați 
și invers. Când am citit știrea am zis, vremurile în care trăim sunt mai rele decât au 
fost cele din timpul Sodomei și Gomorei. Primul lucru când te gândești la ei este să-i 
judeci, dar am stat și m-am gândit că fiecare avem nemulțumirea noastră. Probabil 
dacă am fi nemulțumiți doar odată în viață nu ar fi atât de grav, dar problema e că 
nemulțumirea ne dă târcoale mereu. În 2 Timotei 3:1-2 scrie ,,Să știi că în zilele din 
urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi… nemulțumitori…” Aici nu spune că 
unii oameni vor fi nemulțumitori, ci se înțelege că problema aceasta o avem cu toții. 
Nemulțumiți de felul în care arătăm ne poate controla atât de mult încât să ajungi să-ți 
faci operații să devii altfel. Știrea de mai sus continua și spunea că mulți din cei ce au 
făcut operații nu au fost mulțumiți de schimbarea făcută și au cerut să fie operați din 
nou să fie ca mai înainte. 
Când lași starea de nemulțumire să te stăpânească vei ajunge să nu mai fi mulțumit de 
nimic. Un proverb spune ,,Cel nemulțumit trăiește nefericit”. Cei necăsătoriți sunt 
nemulțumiți că sunt singuri și ar dori să fie căsătoriți. Cei căsătoriți li se pare prea greu 
în căsătorie și ar vrea să fie singuri. Soții sunt nemulțumiți de soțiile lor sau soțiile 
nemulțumite de soți. Alții sunt nemulțumiți de familiile în care s-au născut. Am 
întâlnit mulți oameni nemulțumiți de țara în care s-au născut și i-am întrebat: Crezi că 
Dumnezeu a greșit când a decis să fii român? Unii sunt nemulțumiți de religia pe care 
o au și mereu sunt în căutarea unei biserici noi sau al unui mod nou de închinare. 
Suntem nemulțumiți de munca pe care o avem, am dori altceva și am uitat de timpul 
când nu aveam muncă. Atunci am fi muncit orice doar să avem bani. Lista poate 
continua fiecare ne știm nemulțumirile cu care ne luptăm în fiecare zi. Cred că atât de 
mult îl supărăm pe Dumnezeu, noi ca și copii ai Lui, atunci când suntem mereu 
nemulțumiți! Primim atâtea binecuvântări de la Domnul și în loc să ne numărăm 
binecuvântările noi facem socoteala a ceea ce nu avem. Dumnezeu ne-a creat într-un 
mod atât de minunat! Femeile au frumusețea lor, bărbații își au frumusețea lor, nu e 
nimic de adăugat la ceea ce a făcut Dumnezeu. Să ne prețuim unii pe alții atât timp cât 
ne avem. Să alungăm orice gând de nemulțumire care vine în mintea noastră cu privire 
la orice lucru. 
Trăiește fiecare zi cu inima plină de mulțumire față de Dumnezeu conștientizând că tot 
ceea ce face pentru tine e bine și toate situațiile prin care treci te formează pentru a 
ajunge în Împărăția Lui. 
FII MULȚUMITOR CA SĂ TRĂIEȘTI FERICIT! 
 (www.resursecrestine.ro) 
 
 
 
 

Magnații cuvintelor – 

Nicolae Geantă  
 
 
În 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… 

* Notă pentru pastori și preoți: “Nu fiți zgârciți! Îmbogățiți oamenii și anul 
acesta! Cuvintele să vă fie anafură. Cine le gustă să simtă Cerul!” 
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