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 Leneşul doreşte mult, şi totuşi n-are nimic, dar cei harnici se satură.“ Proverbe 13.4

Un bărbat pe nume Fischer a fost un căutător de comori; 
el a căutat aur, şi a găsit. El a localizat o porţiune de pe fundul 
oceanului, unde se credea că sunt monezi de aur. Din acel 
moment, Fischer a devenit ceea ce alţii numesc „un visător“. 
Dar visele nu erau totul. După 16 ani de căutări a unei epave 
spaniole a găsit-o pe fundul oceanului la sud de Florida. 
Scafandrii lui au scos la lumină din nava scufundată monede 
de aur în valoare de milioane de dolari. Aceasta a necesitat o 
muncă grea. Munca l-a făcut pe Fischer un om bogat.

Nu toţi avem ocazia să căutăm comori pe fundul 
oceanului, dar toţi putem stărui în multe lucrări bune, care vor 

fi în folosul nostru şi al semenilor. Se adevereşte, astfel, că „cine lucrează cu o mână leneşă 
sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte“ (Proverbe 10.4). Nimeni nu-şi cunoaşte 
destoinicia până nu o pune la încercare. Orice început este greu, dar stăruinţa într-o 
lucrare va aduce rezultate frumoase.

Dacă aştepţi, tinere, ca toate porţile să ţi se deschidă, poţi să aştepţi mult şi bine! 
Nu aştepta ajutorul altora, ci încrede-te în Dumnezeu şi munceşte cu cinste! Dumnezeu îi 
susţine pe cei ce primesc ajutorul Său.

PROGRAM  IZVORUL VIEŢII
DUMINICĂ  02 MARTIE- dimineaţa 09:00-12:00 - 1Cor.11:17-32
                                    - dupa-masa -18:00-20:00 - Luc.6:37-45
MIERCURI 05 MARTIE -  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 61
JOI 06 MARTIE -  rugăciune -18:00-20:00 
VINERI  07 MARTIE -  rugăciune -18:00-20:00 
SÂMBĂTĂ 08 MARTIE – seară de tineret – ora 18:00
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PRIMĂVARA ETERNĂ – ALEXANDRU FINTOIU

Despre 1 martie se spun multe. Una din legende zice că soarele a fost furat de un 
zmeu şi închis. Toată natura suferea din cauza asta, până în ziua în care un tânăr voinic s-a 
dus şi s-a luptat cu zmeul. L-a biruit cu greu iar cu ultima suflare a apucat să deschidă 
temniţa în care soarele era închis. Acea zi marca momentul unui nou început al primăverii.

Primăvara e frumoasă nu datorită legendelor. În realitate, Dumnezeu ne-a promis o 
primăvară eternă. Pentru ea a luptat Hristos; nu cu zmeul ci cu diavolul, cu lumea şi cu 
păcatul. Şi-a dat viaţa ca în sufletul nostru să se nască primăvara veşnică.

Natura umană apreciază orice lucru nou dar până la o vreme. Aşa au făcut şi cu 
Hristos, L-au primit bine după care entuziasmul s-a diminuat până la ură. Aşa fac oamenii 
şi cu primăvara. E frumoasă în primele săptămâni după care uită de ea. Aşa se întâmplă şi 
cu cei de lângă noi, la început când îi cunoaştem îi preţuim mult, suntem atenţi cu ei, le 
acordăm timp până ne obişnuim cu frumosul; apoi începem să îi neglijăm şi nu-i bine. 
Undeva scria că primăvara este întâi recunoscută de plante apoi de oameni; cred că ar 
trebui să învăţăm ceva şi de la plante…

Valeriu Butulescu zicea că păstrează câte ceva din filosofia salcâmului, că 
înfloreşte decât când e sigur că afară e primăvară. Noi ar trebui sa înflorim oricând. Hristos 
este primăvara noastră eternă. Şi dacă este, El trebuie să se vadă şi iarna. Dumnezeu 
preţuieşte ceea ce dăinuieşte, apreciază promisiunile pe care le ţinem şi dragostea de care 
dăm dovadă necondiţionat. Dacă aproapele nostru nu găseşte o primăvară în noi, s-ar putea 
să nu fie Hristos acolo.

Iar fără El, e doar primăvară, dar nu-i eternă…

www.radiolevi.ro
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CUM SA FII CĂSĂTORIT DAR SI FERICIT (1)

“Gustă viaţa cu nevasta pe care o 
iubeşti…” (Eclesiastul 9:9)

Consilierii apreciază că sub 25% 
din căsniciile de astăzi sunt cu adevărat 
fericite. Ce ar trebui să faci ca a ta să se 
numere printre ele? Gândeşte-te la 
căsătorie în termenii lui Dumnezeu, nu în 
termeni egoişti. Din perspectiva lui 
Dumnezeu, fericirea în căsătorie depinde 
de faptul de-a face deosebirea dintre 
realitate şi ficţiune. Lumea magiei 
filmelor creează aşteptări nerealiste. 
Pentru a “gusta viaţa cu nevasta pe care o 
iubeşti…”, trebuie să-ţi reanalizezi modul 
de gândire. Fiecare căsnicie e formată din 

doi oameni cu slăbiciuni: “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu…” 
(Romani 3:23).

Asta te include pe tine şi pe partenerul tău. Nu înseamnă că nu ştim lucrul acesta, 
dar îl tot uităm sau sperăm că noi suntem excepţia de la regulă. Să aştepţi perfecţiunea este o 
naivitate, iar relaţia ta va slăbi. Fericirea în căsătorie depinde de faptul de a te împăca cu 
defectele voastre reciproce şi de a te confrunta cu ele în mod realist. Recunoaşte ficţiunea; 
confruntă realitatea – mai ales în anumite domenii vulnerabile. De exemplu, finanţele. Dă 
zeciuialâ, practică generozitatea, disciplina fiscală şi nu căuta satisfacţie imediată, în al 
doilea rând, înfăţişarea personală. încearcă mereu să arăţi cel mai bine, dar acceptă 
trăsăturile ce nu se pot schimba – atât pe ale tale cât şi pe ale partenerului.

Îmbătrânirea este ideea lui Dumnezeu, deci accept-o cu demnitate şi fii mai înţelept 
odată cu ea. În al treilea rând, stilul de viaţă. Fericirea ţine de confort şi mulţumire, nu de 
materialism şi mândrie care duc la înglodarea în datorii. Apoi, amabilitatea. Gesturile 
mărunte pline de bunătate, faptele şi vorbele pline de afecţiune sunt investiţii ieftine şi cu 
mari beneficii. În ultimul rând, satisfacţia fizică. Cea mai mare satisfacţie rezultă din 
satisfacerea partenerului. Concentrarea asupra propriei persoane, manipularea şi pretenţia 
de a ţi se face pe plac nu se potrivesc deloc cu rânduiala lui Dumnezeu: “Daţi, şi vi se va 
da…” (Luca 6:38).
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ŞTIRI CREŞTINE
Prima biserică creștină în Arabia Saudită

· . Liderul bisericii copte din Egipt, Tavadros al II-lea, a încheiat cu ambasadorul saudit 
un acord privind construirea primei biserici creștine copte din Arabia Saudită, ne raportează 
portalul ChristianTelegraph.

Biblia salvează viaţa unui şofer împuşcat cu două gloanţe în piept

· . Un şofer de autobuz din Ohio aduce mulţumiri lui Dumnezeu, după ce a fost atacat 
luni dimineaţa. Biblia pe care o ţinea în buzunarul cămăşii a oprit două gloanţe primite în 
piept, salvând viaţa şoferului şi dându-i mai multă credinţă în intervenţia divină (Christian 
Post). Rickey Wagoner, în vârstă de patruzeci şi nouă de ani, nu era în autobuzul său când a fost 
împuşcat şi înjunghiat de trei oameni. Oamenii au tras trei focuri de armă, din care două au 
nimerit Biblia, iar altul a nimerit piciorul şoferului. “Cele două gloanţe au fost oprite de Noul 
Testament din buzunar”, a declarat sergentul Michael Pauley, din cadrul Departamentul de 
Poliţie Dayton, pentru Daily News. “Cu siguranţă a fost vorba de un fel de intervenţie în acest 
incident, deoarece el probabil nu trebuia să fie aici.”

Vaticanul vrea să administreze Muntele Sionului

· . Israel Shabbat Shalom: Au avut loc discuții cu reprezentanți ai guvernului israelian 
și aşa-zisul Sfântul Scaun, în scopul de a oferi administrarea muntele Sionului către Biserica 
Romano-Catolică, spunând că astfel de cesiune se va face către Vatican, la scurt timp, înainte 
de vizita Papei la Ierusalim. Această decizie este, însă, posibil contestată de evrei, prin care, un 
număr tot mai mare vizitează mormântul lui David, situat la baza clădirii, care, de asemenea, 
deţine locul numit” camera de sus “, locul unde a avut loc Cina cea de Taină și, de asemenea, 
coborârea Duhului Sfânt în ziua Cicizecimii.

Ucraina: Un baptist a devenit președinte interimar

· . Oleksandr Turchinov, presedintele Parlamentului ucrainean, cunoscut drept mâna 
dreaptă a fostului premier Iulia Timoşenko a fost votat pentru interimat în funcția de 
președinte, decizia luată cu 314 de voturi pentru din cei 329 de deputaţi prezenţi. Turchinov 
este predicator baptist, fiind în același timp cel mai important politician de credință Baptista 
din Ucraina. S-a născut în anul 1964 și a devenit deputat în 1998.  A fost prim vicepriministru 
în cabinetul Iuliei Timoshenko și pentru o săptămâna a fost premierul Ucrainei. A fost primul 
civil in funcția de șef al Securității statului Ucraina.

Pastori penticostali şi carismatici reuniţi în Texas primesc un inedit mesaj din partea 
papei Francisc

· . Un grup de pastori penticostali şi carismatici reuniţi într-o convenţie în Texas, au 
fost surprinşi de-a dreptul: papa le-a trimis un mesaj video pentru a le cere sprijin în rugăciune 
şi pentru a-i încuraja la rugăciune şi lacrimi pentru unitatea creştinilor. Papa Francisc l-a primit 
într-o audienţă privată pe un vechi prieten al dânsului, pastorul anglo-carismatic Tony Palmer, 
probabil însoţit de soţia lui Emilia, care este italiancă. Tony Palmer este liderul unei 
comunităţi protestante de stil carismatic numită The Ark Community, integrată într-o alianţă 
de congregaţii de stil carismatic şi anglican (Comunitatea Bisericilor Episcopale 
Evanghelice), o realitate ecleziastică ce nu este integrată în Biserica Angliei, care îl are în 
frunte pe Arhiepiscopul de Canterbury.
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