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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

Cine se uită după vânt, nu va semăna” (Eclesiastul 11:4) 

    

Prea mulţi dintre noi stăm pe mal şi aşteptăm. Dorim ca vasul să fie la locul potrivit, pasarela 

de acces la bord să fie poziţionată perfect, vremea să fie bună şi să avem în mână o invitaţie 

gravată cu numele nostru înainte să fim dispuşi să ne îmbarcăm. Aşa ceva nu se va întâmpla 

niciodată!

Visele nu vin spre noi, noi mergem spre ele. Un autor scrie: “E timpul să nu mai aşteptăm 

perfecţiune, inspiraţie, permisiune, asigurare, schimbarea cuiva, venirea persoanei 

potrivite, plecarea copiilor de acasă, instalarea unei noi conduceri, absenţa riscului, cineva 

şă te descopere, un set clar de instrucţiuni, mai multă auto-încredere sau dispariţia durerii. În 

loc să spui: “nu am mai făcut aşa ceva niciodată”, spune: “am posibilitatea de a fi primul”. În 

loc să spui: “nu am resursele necesare”, spune: “necesitatea alimentează invenţia”.

Înloc să spui: “nu este timp suficient”, spune: “vom schimba modul de lucru”. În loc să spui: 

“am încercat asta deja”, spune: “am învăţat din experienţă”. în loc să spui: “nu avem 

pregătirea necesară”, spune: “să ne asociem cu cei ce o au”. în loc să spui: “vânzătorii şi 

cumpărătorii noştri nu vor căuta aşa ceva”, spune: “să le arătăm oportunităţile”. în loc să 

spui: “nu avem suficienţi bani”, spune: “poate reuşim să renunţăm la ceva”. In loc să spui: 

“nu avem personal suficient”, spune: “suntem o echipă mică, dar flămândă”. în loc să spui: 

“niciodată nu va fi mai bine”, spune: “sunt gata să învăţ ceva nou”. în loc să spui: “nu e 

meseria mea”, spune: “sunt bucuros să preiau responsabilitatea”. în loc să spui: “nu pot”, 

spune: “prin harul lui Dumnezeu, pot”..

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 08 DECEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 – Mat.7:1-6

       - dupa-masa -18:00-20:00 Tineret
MIERCURI  11 DECEMBRIE 

-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 50
VINERI  13 DECEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

SÂMBĂTĂ 14 DECEMBRIE 
– seară de tineret – ora 18:00

   A mai trecut un an, cât de repede au 
trecut zilele! Ne-am schimbat, am 
îmbătrânit, dar de un lucru sunt sigur: 
Dumnezeu e neschimbat! Au venit, au 
plecat, noi am rămas fideli, aproape de 
biserică, de frații Domnului. Pot 
declara cu bucurie: Dumnezeu a rămas 
lângă noi, cu noi! Au fost și zile grele și 
zile frumoase! Ne-au lovit și valurile, 

am fost atacați de cel rău, dar suntem în picioare! Privind spre Isus, privind spre cei 
aflați în nevoie… Ce va fi nu știm, prin ce vom trece nici atâta! Însă știu că 
Dumnezeu lucrează, va lucra, păzește, ne va păzi! Am crescut și vom mai crește… 
Ne-am maturizat, încercările ne-au unit și vom rămâne uniți ca familie, ca biserică, 
lângă izvor ca ,,IZVORUL VIEȚII” indiferent de situație! Doamne îți mulțumesc 
pentru că ne-ai mai îngăduit un an… Ajută-ne! Păzește-ne.
In 4 decembrie, la 2 ani de cand a luat fiinta Biserica Izvorul Vietii din Resita, cu 
ajutorul lui Dumnezeu am lansat RADIO LEVI. Este cadoul pe care ni l-am facut ca 
si comunitate in acest moment aniversar… si daca este decembrie de ce nu, cadoul 
nostru pt voi. Va dorim auditie placuta si Dumnezeu sa va binecuvanteze!
Ne gasiti pe http://www.radiolevi.ro

Cu dragoste,
Ciprian Bârsan

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii 
din biserica noastră:

Sora Varga Ramona;   Sora Brenzina;
Sora Sporea Constanta.
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Joni si Ken Tada : un 

exemplu pentru cei care trec prin 
probleme

În anul 1967, Joni Eareckson era o 
adolescentă plină de viață, dar un tragic 
accident de înot a lăsat-o paralizată de la gât în 
jos la numai 17 ani, totuși ea a reușit cu ajutorul 
lui Dumnezeu să trăiască o viață de biruință. 

Timpul care a urmat la spital a fost unul plin de depresii și suferință – până într-o noapte în 
care Joni a făcut rugăciunea care avea sa-i schimbe viața complet: “Doamne, dacă nu pot să 
mor, te rog, arată-mi cum să trăiesc!”

Nu s-a mulțumit doar cu paralizia ei, ci a scris numeroase cărți, a învățat să picteze 
cu gura,și cel mai extraordinar lucru pe care îl face este să ajute alte persoane cu handicap 
prin fundația ei “Joni and friends”.

În vara anului 1982, Joni s-a căsătorit cu Ken Tada, un profesor de liceu și antrenor 
sportiv. În anul 2010, aceasta a fost depistată cu cancer de sân, dar ,cu ajutorul lui 
Dumnezeu, a reușit să învingă și această boală.

În acest an Joni și Ken Tada împlinesc 30 de ani de căsătorie. Cei doi sunt un 
exemplu grăitor a ceea ce poate să facă Dumnezeu cu cei care se încred în El.

“Deși eu și Ken probabil nu îndeplinim toate criteriile normale pentru o căsătorie 
fericită, știu bine asta, dar… acasă pentru noi înseamnă oriunde suntem împreună.” Joni 
Eareckson Tada

Dumnezeu să îi binecuvânteze pe Joni și Ken și lucrarea pe care cei doi o fac pentru 
alții! Ei pot fi un exemplu pentru cei care trec prin probleme – cu Dumnezeu toate lucrurile 
sunt posibile. Joni și Ken au rămas împreună în ciuda tuturor greutăților. Tu cu ce probleme 
te confrunți? Peste ce lucru nu poți să treci în căsătoria ta? Ești gata să renunți? Mai 
gândește-te o dată! Cere putere lui Dumnezeu – El e soluția pentru orice problemă!

Pilda Creionului

Viaţa creştinului trebuie să fie 
ca un model pentru cei din jur. 
Dumnezeu ne-a înzestrat cu raţiune 
pentru a putea să fim de folos 
aproapelui nostru. Nu vom putea intra 
în împărăţie fără aproapele nostru, 
chiar dacă unii fug de acest adevăr. 
Trebuie să fim modele vii pentru ei, ca 
ei prin noi să poate dobândi Raiul. Aşi 
vrea să vă prezint o mică pildă care este 
numită şi "a creionului". Această 
micuţă pildă este foarte bogată în 
învăţături. Această pildă ne poate 

învăţa esenţialul de credinţă şi ne poate porni pe un drum perfect al frumosului divin! Un 
copil îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: 

- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:
- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu 

c a r e  s c r i u .  M i - a r  p l ă c e a  s ă  f i i  c a  e l ,  c â n d  v e i  f i  m a r e .  
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el.

- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!
- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care 

dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna oameni care trăiesc în bună pace cu lumea.
Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne 
conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform 
d o r i n ţ e i  L u i .
A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. 
Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să 
ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. 
Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este 
n e a p ă r a t  e s t e  s ă  n e  m e n ţ i n e m  p e  d r u m u l  d r e p t .
A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit 
din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.
Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă.
Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de 
fiecare faptă a ta.

Ce frumos e să fim ca şi un creion care să aibă o mână de conducător (Dumnezeu), 
care să aibă nevoie de o ascuţitoare (necazuri care nu ascuţă în cele ale vieţii), dar şi de o 
radieră. Căci nu putem fi mereu perfecţi. Dar există şansă de ştergere. Dar cel mai important 
este interiorul creionului. Doamne ajută-ne să putem înţelege această pildă pentru a fi cât 
mai buni şi să lăsăm urme demne de urmat, Amin!
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Asa este sunt sarbatori pamantesti pe care le-au randuit oamenii si in care se 
pot bucura impreuna (mai mult sau mai putin!) dar sunt si ADEVARATELE 
SARBATORI care vin de sus, adevarate daruri ceresti in care este cu neputinta sa nu te 
bucuri, insa nu fireste, ci numai duhovniceste, slavit sa fie Acela care aduce bucurie-n 
inimile alesilor Sai! Fiti binecuvantata.

Adevărata frumuseţe nu o poţi descoperi decât atunci când eşti gata să o 
împărtăşeşti şi celui de lângă tine! 

 In viaţă, unele întâmplări sunt hazlii, altele nu, dar din toate putem învăţa câte 
ceva. Căci viaţa se compune din bune şi mai puţin bune. Viaţa se compune din 
anotimpuri. Ele trec rând pe rând, lăsând în urmă amintiri. Amintiri cu iz de poveste.

GÂNDURI...


