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Timpul este unul din conceptele fundamentale 

ale fizicii și filosofiei, este o măsură a duratei 

evenimentelor.  Timpul este, poate, cea mai importantă 

resursă de care dispunem cu toții, este pentru toți.

Timpul este un DAR prețios din partea Lui Dumnezeu 

pentru noi, pentru fiecare.

Timpul ca și concept a fost, este și va fi o 

preocupare a omului, îl măsurăm, l-am denumit 

(secunde, minute, ore, zile, săptămâni, ani) 

Iată că a trecut timpul! 

S-a mai dus un an, ce repede...

Este momentul potrivit pentru evaluare, privind în urmă 

putem afirma: Pâna aici, Dumnezeu ne-a ajutat! A fost 

greu, dar iată că am supraviețuit...am plâns, am râs, am condus pe cei dragi pe ultimul 

drum, am păcătuit, l-am dezamăgit pe Dumnezeu, câte o dată L-am bucurat. Toate s-au 

dus, sunt amintiri, le putem retrăi cu emoție...

Acum la sfârșitul anului 2013, privim prin credință spre anul 2014!

Doresc daca voi fi în viață să:

iubesc mai mult;  slujesc, cu scumpătate mai mult;  umblu mai mult cu Domnul;

supun Lui Dumnezeu în toate aspectele vieții, mai mult.

Cu alte cuvinte să fim ai lui ISUS, în întregime.

Cu bucurie,

Ciprian Bârsan 

www.radiolevi.ro

PROGRAM  IZVORUL VIEŢII
PROGRAME 
DUMINICĂ 29 DECEMBRIE - DIMINEAŢA 09:00-12:00 - Ioan 11:1-17
-DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 
MARTI 31 DECEMBRIE -  SEARA - 18:00-20:00 
MIERCURI 01 IANUARIE -  SEARA - 18:00-20:00 - Ps.52

Să ne rugăm în această săptămână 
pentru următoarele persoane și familii 

din biserica noastră:

Rohatinovici Valeria
Ianculov Simona
Wuchner Florica
Wunchner Ana
Neagu Simona
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Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică

Daniel Trotea

Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

Emanuel Radu
Andrei Pintilei

Vă dorim ca în noul an în care vom 
intra, să aveți parte de:
- 12 luni de bucurii;
- 52 de săptămâni de pace;
-  525.600 minute de credință;
- și în final 31.536.000 secunde sub 
Protecția lui Dumnezeu. 
La Mulți Ani!
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REȚETĂ DE REVELION

Se ia binecuvântare,
se adaug-un strop de soare,
și o pulbere de stele;
se amestecă-ntre ele.
Se mai pune bunătate,
și iertare de păcate.
Iar iubire?…
Cât cuprinde!
Și de la Domnul Hristos
Să aveți un an frumos.
Mulțumire pentru toate:
Mulți ani cu sănătate!

MAXIME
Ascultarea de Domnul este 

mai mult decit roada sufletului, este 
cununa vizibila si aici, dar, mai ales in 
vesnicii. 

Cea mai mare putere a 
mâinilor se manifestă atunci când, 
prin Credință, le împreunezi în 
rugăciune.

Hristos trebuie să ia loc de 
drept în inimile noastre, şi-atunci ele 
vor fi renăscute, trecute prin 
transformarea puterii Duhului cel 
Sfânt.

Frumuseţea unei rugăciuni nu 
constă în complexitatea ei, ci în 
izvorul din care se revarsă. O 
rugăciune spusă din inimă e mereu 
frumoasă, dar nu orice rugăciune 
frumoasă e mereu şi din inimă. 

Mai bine o credința puțină 
câștigată cu greu...decât să pieri în 
bogăția splendidă a celui mai profund 
crez. 

DORINȚE PENTRU NOUL AN

Să deschidem fereastra mai larg,
Spre Noul Ierusalim,
Să cerem, trecând peste prag,
Putere, mai mult să-mplinim.

Un an începând, înnoire
Să fie în dor de Isus,
Un foc mai aprins în iubire,
Un clocot, așa cum ne-a spus.

Cu râvnă, mai harnici, cu spor,
În holda Stăpânului drag
Trudind, să Îi fim ajutor
Până la ultimul prag.

Noi credem că, vine Isus,
În Duh împreună ne strânge,
Atinge iar pragul de sus,
Și iarăși îl unge cu Sânge.

Așa ne păzește mereu
În drumul spre cer, iubitor
Ne ridică povara la greu
Și rănile noastre Îl dor.

Țărână, pornind pe orbită,
Rotindu-ne iar după Soare,
Ai milă Isuse, ne-ajută,
Mai dă-ne un an de-ndurare.

Atâta Iubire mai este,
Atâtea comori pe cărare!
Le-adunăm pornind de la iesle,
Și mergem pe urmele Tale.

Decizia ce-ți determină destinul 

Noi suntem suma alegerilor pe care le facem. În viață suntem liberi să alegem. Nu 
suntem roboți dar aceasta nu-i întotdeauna un câștig, 
mai ales când alegi prost. 

Elimelec a plecat cu Naomi din țara promisă de 
Dumnezeu într-o țară blestemată pentru că doreau o 
altă pâine. Cea din Izrael era neagră iar ei doreau una 
cu amelioratori și albă. Din cauza pâinii albe lui Naomi 
i-au murit pe rând, soțul și copiii. Ei au ales prost. 
Ruth a ales bine.

Problema e că suntem obligați să facem alegeri. Aici, în 
segmentul acesta de balamuc pe care-l numim viață nu 
există neutralitate. Între moarte și viață, frumos și 
urât, minciună și adevăr, efemeritate și eternitate. 
Viața nu poate fi o remiză. La șah se poate, în viață nu. 
Dumnezeu ne obligă să alegem dar ne sugerează să 
alegem bine.

Nu sunt liber să aleg însă, consecințele alegerii mele. Dacă sar de la etajul 10 încercând 
să sfidez legea gravitației o să mă lovesc tare de beton. O alegere mare are de-a face cu 
o mulțime de decizii mici. Elimelec a plecat pentru o lună în Moab și-a stat 10 ani.

Vă doresc în anul ce vine să faceți alegeri bune. De fapt, una singură. Să-L alegeți pe 
Hristos. După aceea totul devine simplu. Alege El pentru voi. Iar El e înțelept…

Anotimpul inimii

"Poate fi cald și frumos afară însă în 
sufletul multor trecători e iarnă. Nu au 
trăit demult o primavară, n-au auzit un 
ciripit, n-au avut parte de o bucurie sau o 
rază caldă de soare. Sunt oameni reci si 
ursuzi, oameni a căror prezență ne 
indispune. Și dacă totuși stăm pe lângă ei, 
n-ar trebui sa înlocuim bucuria noastră 
cu a lor mâhnire, ci să le oferim din 

căldura noastră sufletească, un sfat, un gând, un zâmbet, mai cu seamă, orice le-ar 
putea aduce primavară în suflet...ca la rândul lor, și ei să topească gheața ce a 
încremenit inimile semenilor lor." 

29 DECEMBRIE 2013 / Nr 136


