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Adevărul e că rămânerea în picioare nu este 
inevitabilă, dar este posibilă! În clipa în care îti dedici 
viata lui Isus, îi declari război lui Satana. Şi dacă doreşti 
să i te împotriveşti, trebuie să te armezi. “îmbrăcati-vă 
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept 
împotriva uneltirilor diavolului… ca să vă puteţi 
împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare” 
(Efeseni 6:11, 13). 

Războiul este un dezastru – o treabă dificilă; 
trebuie să-l iei la fel de serios pe cât îl ia şi vrăjmaşul, 
fiindcă Biblia spune că el “caută pe cine să înghită” (1 

Petru 5:8). Fii treaz, nu te alarma! “O mie să cadă alături de tine … dar de tine nu se va 
apropia” (Psalmul 91:7). într-un conflict, unii rămân în picioare, alţii cad. Diferenţa este 
că cei ce au rămas în picioare l-au făcut pe Domnul “locul lor de adăpost”, pe când cei ce 
cad “se sprijină pe un muritor” (Ieremia 17:5). 

Un alt adevăr este şi faptul că nu poti împiedica întotdeauna căderea, dar o poti 
înfrânge! Nu numai cei slabi şi imaturi cad. Strategia lui Satana include doborârea celor 
neprihăniţi, celor păcătoşi, a celor mai vulnerabili şi a celor mai puţin vulnerabili – 
inclusiv a celor din top! “Cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică…” (Proverbe 24:16). 

Dacă cei neprihăniţi cad atât de des, la ce ne putem aştepta de la toti ceilalţi? în 
război, nimănui nu i se garantează imunitate fată de un atac. Dar “Domnul întăreşte paşii 
omului, când îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborît de tot, căci 
Domnul îl apucă de mână” (Psalmul 37:23-24). Nu te concentra pe cei neputincioşi sau pe 
cei scoşi din luptă, ci pe Hristos Cel ce dă putere!

EDITORIAL :
“Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10:12) 
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MESAJ DIN MADAGASCAR
- Familia Saitis  Marcel si Ioana - 

Doua cicloane se apropie de Madagascar - 
Ciclonul Chezda si Bansi. Unul deja a lovit tara si a 
produs pagube si stare de alerta. Anumite zone din 
tara sunt deja inundate de ploile puternice. Ciclonul 
Chezda va trece prin apropierea orasului nostru. Tara 
se pregateste pentru stare de alerta, cat are 
posibilitatea. Copiii nostri au fost lasati acasa de la 
scoala, ca sa fie in casele lor la amiaza si seara, cand 
se preconizeaza sa treaca prin regiunea noastra si 
prin apropierea orasului Antsirabe ciclonul. 
Va rugam sa va rugati pentru oamenii de aici din 

Madagascar si din toata zona aceasta din Oceanul Indian si pentru ca ploile astea puternice 
sa nu distruga proprietatile, casele, culturile si sa le faca viata si mai grea decat o au. Deja o 
mare parte dintre culturile de orez sunt inundate. Asta inseamna inca cativa ani de saracie 
crunta.
Efecte ale ploilor torentiale aduse de ciclonul Chezda in Madagascar - In curtea Bisericii 
Assemblée De Dieu Anosibe din Antananarivo baietii se plimba cu barca, iar scoala din 
spate este inundata si s-a umplut cu noroiul pe care apele l-au adus inauntru. 

MISIUNE SERBIA

In Valea Timocului exista o comunitate de aproape 250.000 de romani si o singura 
Biserica Evanghelica.

Timp de aproximativ  o luna de zile, Incepand de AZI,  18 
Ianuarie 2015, Marius si Margareta Bradean vor sluji 
Domnului in Valea Timocului, localitatea Kladovo-
Serbia, loc in care vor vesti Evanghelia romanilor. 
Sa ne rugam ca Domnul sa le dea biruinta.
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IZVORUL VIE II

PROGRAME IZVORUL VIEȚII
DUMINICĂ 18 IANUARIE   – dimineața ( Efeseni  5:15-20 )
                                            - după-masa ( Luca 17:11-19 )
MIERCURI 21 IANUARIE   - seara- 18:00-20:00 ( Ps.103 )
VINERI 23 IANUARIE         - seara- 18:00-20:00 – rugăciune
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Obiceiuri care hrănesc nefericirea

Fericirea este un subiect din ce în ce mai dezbătut şi una dintre cele mai importante 

ţinte ale culturii şi societăţii noastre. Cu toate acestea, puţini oameni pot spune că sunt 

fericiţi. De ce oare?

Un studiu efectuat pe un eşantion de 10.000 de persoane din 48 de ţări a relevat faptul că 

indiferent de rasă, etnie, religie, sex şi vârstă, oamenii au aceeaşi aspiraţie: fericirea. Însă nu 

toţi înţeleg ce înseamnă fericirea sau au o percepţie distorsionată asupra ei, în aşa fel încât le 

este greu sau chiar imposibil să o atingă. Unii cred că aceasta este o „explozie” de 

simţăminte pozitive sau o stare de pace, satisfacţie, mulţumire, având, prin urmare, un 

caracter emoţional. Nimic greşit, dar acest lucru presupune că, atunci când nu există aceste 

„explozii”, aceste momente concrete, fericirea dispare. De aceea, psihologii susţin că 

fericirea are în componenţa sa ceva mai mult decât emoţii; ea include şi o parte cognitivă, 

notează psychologytoday.com.

Potrivit acestei teorii, fericirea noastră depinde în mare parte de o „aritmetică” a 

minţii, care adună aspiraţiile și aşteptările şi acceptarea lucrurilor care nu pot fi schimbate şi 

scade alţi factori. Cercetătoarea Sonja Lyubomirsky, de la Universitatea din California, 

susţine că „40% din capacitatea de a fi fericiţi se află în puterea noastră de a schimba ceva”. 

Însă pentru unii, schimbarea, fie a lucrurilor cu care nu sunt mulţumiţi, fie a percepţiei pe 

care o au asupra lucrurilor, nu este uşoară şi rămân în continuare nefericiţi sau alternând 

câteva momente de fericire cu multe momente de nefericire. Potrivit Huffington Post, 

oamenii nefericiţi au anumite caracteristici comune, câteva obiceiuri care stau în calea 

fericirii lor. Iată care sunt acestea:

1. Se alimentează cu ideea că viaţa este grea. Şi chiar aşa este, dar acest lucru nu înseamnă 

că trebuie să adopte poziţia de victimă, să-şi plângă tot timpul de milă şi să aştepte ca şi cei 

din jur să facă acelaşi lucru, compătimindu-i. Persoanele care tind să se concentreze mai 

mult asupra problemelor decât asupra soluţiilor sunt din ce în ce mai nemulţumite şi 

nesatisfăcute şi, prin urmare, ajung să fie nefericite.
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2. Sunt convinși că nu pot avea încredere în oameni. Nimeni nu spune că poate avea 

încredere în oricine, dar nici că nu ar putea avea încredere în nimeni, în nicio circumstanță. 

Oamenii fericiţi cred că există oameni de încredere, deschişi şi prietenoşi; în schimb, 

oamenii nefericiţi cred că nu există oameni în care să poată avea încredere şi se închid în ei 

înşişi, închizând totodată posibilitatea de a cunoaşte noi oameni şi de a lega prietenii.

3. Se concentrează pe lucrurile nedrepte şi rele. Nu trăim într-o lume de basm. 

Bineînţeles, există multe lucruri nedrepte și rele în această lume, dar contează și atitudinea 

pe care o avem în faţa lor; dacă alegem să ne uităm doar la lucrurile nedrepte, cu siguranţă 

vom fi nefericiţi, dar dacă alegem să vedem şi lucrurile bune, vom găsi un echilibru care ne 

va face mai fericiţi.

4. Se compară cu alţii, devenind geloşi şi invidioşi. Una dintre caracteristicile oamenilor 

nefericiţi este că întotdeauna au impresia că viaţa celorlalţi este mult mai bună şi mai 

fericită decât a lor. În prezent, cele mai mari surse de comparaţii şi frustrări sunt reţelele 

sociale. Majoritatea utilizatorilor postează cele mai reuşite poze, care dau senzaţia unei 

vieţi fericite, însă de multe ori, acestea nu corespund nicidecum unei realităţi pe măsură. 

Lyubomirsky a realizat un studiu în urma căruia a concluzionat că, în timp ce comparaţiile 

modeste sunt utile pentru motivare, cei care se consumă din cauza acestora aleg să aibă o 

viaţă nefericită. Comparaţiile constante provoacă frustrări, pentru că întotdeauna cineva va 

fi cu un pas înaintea noastră (un soţ/o soţie, o familie, o carieră mai bună), notează 

businessinsider.com.

5. Încearcă să aibă control total asupra vieţii. Aceştia nu acceptă faptul că există lucruri 

pe care nu le putem controla şi, atunci când apar obstacole în calea un anumit obiectiv, sunt 

foarte descurajaţi, își pierd din vedere motivaţiile şi chiar ajung la disperare. Oamenii 

fericiţi, în schimb, au o atitudine pozitivă şi încearcă să treacă peste problemele care apar, 

fără să piardă ţinta din vedere.

6. Se tem de viitor. Oamenii nefericiţi îşi încarcă mintea cu „ce s-ar putea întâmpla rău”, în 

loc de „ce s-ar putea întâmpla bine”, adică pun întotdeauna răul pe primul loc. Persoanele 

fericite nu exclud posibilitatea răului, dar nu îl trăiesc şi nu suferă din cauza lui înainte ca să 

se întâmple. De cele mai multe ori, atunci când teama le inundă gândurile, se gândesc şi 

caută soluţii pentru ca să evite, în măsura posibilităţilor, lucrurile rele care ar putea să apară.

7. Trăiesc în trecut. Subiectele conversaţiilor lor ţin de trecut şi, de obicei, de evenimente 

neplăcute din trecut. Iar atunci când epuizează aceste subiecte, încep să vorbească despre 

viaţa altora şi chiar să bârfească. Oamenii fericiţi trăiesc în prezent şi visează la viitor. Ei 

cad, dar se şi ridică. Nimeni nu este perfect şi nici nu este scutit de zile rele sau întâmplări 

neplăcute, dar ceea ce contează este cât timp ne complacem în acea situaţie şi cât de repede 

ne dorim şi facem ceva pentru a ieşi din ea.

ASCULTĂ RADIO LEVI !
www.radiolevi.ro


