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Ce repede zboară timpul… Au trecut 3 ani, de când 
am experimentat minunea intrării în clădirea în care familia 
Izvorul Vieții se închină Creatorului… Nu ne-a fost ușor, dar 
împreună am reușit să stăm alături, mari și mici, slabi și 
puternici, biruind furtunile. Ne-am Rugat și Dumnezeu ne-a 
Răspuns! Am Cântat iar Dumnezeu S-a Coborât alături de 
noi! Am Plâns și Dumnezeu văzându-ne inimile zdrobite ne-
a dăruit Puterea de a depăși obstacole. Ne-am Bucurat 
alături, de reușitele celor din marea familie Izvorul Vieții, iar 
Dumnezeu vâzând aceasta ne-a dăruit Biruințe… Au venit 
alături de noi, reîntregind familia, cei Pierduți în casă sau în 
lume, iar acestă minune întreține Pasiunea nostră pentru cei 
de afară. Ce va fi? Nu știm, însă ce putem face știm ne este 
clar! Cât timp mai avem, nu se știe dar ne rugăm să primim 
puterea de a RĂSCUMPĂRA timpul! Vrem să RĂSCOLIM 

Reșița pentru Hristos! Vrem să ne RIDICĂM unii pe alții! Dorim să RĂSPÂNDIM 
mireasma sfântă a Evangheliei! Ne rugăm și vrem să RĂMÂNEM în unitate! Aștepăm și ne 
pregătim pentru RĂPIRE! Știm că Dumnezeu vine să ne ia în cer, însă pâna atunci noi 
familia Izvorul Vieții, alături de ceilalți sfinți, mergem în întâmpinarea DOMNULUI! 
Doamne ajută! Doamne dă biruință!

Cu dragoste,
Ciprian Bârsan
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Sărbătorile noastre – Alexandru Fintoiu

De ziua naţională peste tot erau parade cu trompete şi făclii. Faţă de alţi ani, mi s-a 
părut că a mai lipsit din fast. Odată cu ziua de 1 decembrie, naţionalizată ca sărbătoarea 
românilor, în majoritatea oraşelor am naţionalizat şi luminile decorative de Crăciun. La noi, 
la români, nici o sărbătoare nu poate veni singură, fără să agăţăm ceva nou după ea. 
Oamenii aşteptau aprinderea iluminatului sărbătoresc, mai ceva ca de Revelion artificiile. 
Ironic sau nu, ziua naţională se sărbătoreşte şi cu torţe şi led-uri. România are nevoie de 
lumină, dar în special cea din sufletele oamenilor. Acolo, la mulţi e stins, e beznă.

La filarmonică am văzut numai oameni de la 30 de ani în sus. Restul, prea puţini să 
fie luaţi în seamă; de exemplu, era unul care în timp ce suna vioara atât de înduioşător, 
transmitea ştirile pe facebook, adică, ce face el în momentul acela. Penibil. Altul, de vreo 50 
de ani, în stânga mea aplauda cu foc. Cât pe ce să cred că e mare amator de clasică; pe la 
jumătatea spectacolului, tocmai când s-a terminat unul din actele muzicale, îi sună 
telefonul; tonul muzical era o sârbă în care se chiuia atât de tare încât, jumătate din sală s-a 

întors spre el. Iarăşi penibil.
În centrul oraşului s-au strâns mulţi să vadă bradul. Dar 
erau atât de mulţi că greu mai puteai să mai vezi ceva. 
Dacă L-ai fi arătat la vreunul pe Hristos, o lua la 
sănătoasa. Oamenii vor un Dumnezeu cu led-uri, împăiat, 
care să le împartă dulciuri sau fasole cu cârnaţi, nu Unul 
care să le spună adevărul despre ei. Istorie avem, dar nu o 
vrem. Probabil, prea dezamăgiţi de prezent. Dacă te 
numeşti creştin, iar Hristos e doar în nume, e un nonsens. 
O Românie în faptele credinţei ar străluci în lume ca bradul 
din mijlocul oraşului în întuneric.

O fetiţă o întreba pe mama ei aşa: “Mami, dacă Moş 
Crăciun ne aduce daruri, Hristos ne dă pâinea iar unchiul ne 
păzeşte, ce nevoie mai avem de tati?” La sărbători Îl dăm 
afară pe Hristos din bucuria noastră, iar la dureri Îl chemăm 
să vină să ne aline întristarea. Dumnezeu nu e Moş 
Crăciun, o invenţie omenească efemeră odată cu luna 
decembrie, chemat să satisfacă dorinţe pământeşti.
Nu uitaţi, românilor! Hristos vrea şi sărbătorile noastre…
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SUPRANATURAL EVIDENT 

PROGRAMELE BISERICII IZVORUL VIETII
 
DUMINICĂ 7  DECEMBRIE - dimineata-  Mat.26:17-25
                                                  - dupa-masa - Mat.7:-1-6 EVANGHELIZARE
MIERCURI 10 DECEMBRIE -  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 100
VINERI 12 DECEMBRIE - seara- 18:00-20:00 – rugăciune
SAMBATA 13 DECEMBRIE - seara- 18:00-20:00 – tineret

IZVORUL VIE II
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Nu te teme ! Dumnezeu e de partea ta ! de Joyce și soțul ei, Dave Meyer

Dumnezeu are un plan minunat pentru viața fiecăruia dintre noi. Ieremia 29 : 11 ne 

spune: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, 

şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Când ne punem credința în Isus ca 

Salvator al nostru, mergem pe drumul stabilit de Dumnezeu pentru noi.

Trist e că mulți credincioși nu duc viața stabilită de Dumnezeu pentru ei din cauză că se tem. 

Teama de oameni este o problemă comună care ne face să ne îngrijorăm cu privire la: „Ce 

vor zice ei de mine ? Ce vor crede despre mine ? Ce vor face dacă eu nu fac ceea ce vor ei să 

fac ? Dacă mă vor respinge ? Dacă nu mă plac ?”

Fiecare se confruntă cu nesiguranța și teama de respingere și nu e nimic greșit să dorești ca 

oamenii să te placă, dar când suntem atât de concentrați în a le face oamenilor pe plac, încât 

teama de a fi respinși și prejudecata ne controlează deciziile, atunci suntem controlați de 

teama de oameni. Putem învăța cum să nu ne mai temem de reacțiile oamenilor și să fim 

liberi în Hristos !

Ce înseamnă să fii curajos ?

E important să înțelegem ce înseamnă să trăim în mod curajos. Aceasta nu 

înseamnă că nu ne va mai fi teamă vreodată, pentru că, adevărul e că nu vom scăpa vreodată 

de frică în totalitate. Însă, asta nu va însemna că nu vom putea face ceea ce trebuie să facem 

prin Hristos care ne dă putere. Filipeni 4:13 – „Pot totul în Hristos, care ne întărește !”

Dumnezeu vrea ca noi să facem lucruri minunate și uneori ne va scoate din zona noastră de 

confort și ne va cere să umblăm prin credință pentru a face acele lucruri mărețe. Acum nu 

vorbesc despre a face alegeri greșite sau lucruri periculoase pentru că vrem să arătăm că nu 

ne mai este teamă. Să trăiești în mod curajos înseamnă să fii îndrăzneț și să îți asumi riscuri 

în loc să faci doar ceea ce ți se pare „sigur”.

Singura cale de a birui frica este să te confrunți cu asta… să continui să mergi înainte cu 

Dumnezeu în timp ce dușmanul fricii încearcă să te tragă înapoi. Amintiți-vă că 

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” 2 

Timotei 1 : 7

Când vă chinuiți să faceți ceea ce știți că Dumnezeu vrea ca să faceți, îndreptați-vă spre 

Cuvânt pentru încurajare. Iată câteva versete puternice pe care le puteți folosi ca să biruiți 

frica:

Isaia 41 : 10 ne spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu 

sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea 

biruitoare”

Psalmul 118 : 6: „Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte 

oameni?”

Psalmul 27 : 1: „Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este 

sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?”

Romani 8 : 31, 32: „Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu 

este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a 

dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”

Biblia are putere pentru a vă elibera de frică ! Faceți-vă timp pentru a studia aceste versete și 

rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să trăiți în mod curajos. Nimic nu e mai frumos decât să 

fiți persoana care Dumnezeu vrea să fiți ”

Ziua de  pentru echipa Radio Levi înseamnă împlinirea a 1 an de 
slujire. Poate părea puțin sau mult, însă important este că  ne gasește dornici de a continua. 
Sacrificiile pe care fiecare le facem, devin mici de tot în comparație cu bucuria și sansa pe 
care o avem de a face ceva pentru Dumnezeul nostru.
Parcă mai ieri demaram un sondaj pe site-ul bisericii și facebook legat de numele viitorului 
post de radio online.

Zilele și lunile au trecut iar implicarea în această lucrare a celor ce formăm echipa 
Radio Levi a produs automat și dorința de a ne apropia de Dumnezeu mai mult. 
Multumim lui Dumnezeu pentru ajutor, bisericii Izvorul Vietii pentru sustinere și nu în 
ultimul rând ascultătorilor noștri.
La mulți și binecuvântați ani RADIO LEVI!

4 decembrie 


