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Drumul parcurs împreună până azi, până aici, a fost extraordinar, însă ca în orice 
călătorie am avut parte de PERIPEȚII multe, variate, distractive sau amare. Am fost PÂNDIȚI, 
orice pas analizat, orice acțiune comentată a trebuit să facem față PERICOLELOR, diavolul ni 
le-a întins, loviturile au fost puternice, îndreptate spre cei mari și spre cei mici.
Au apărut pe drum și PROBLEME, au venit și atunci când așteptam și mai ales atunci când 
așteptam mai puțin!

Problemele au produs durere, a fost nevoie de discernământ, delicatețe uneori a fost 
însă nevoie și de duritate... dar am reușit împreună, am biruit prin Hristos și azi suntem 
împreună! Dificultățile le-am depășit împreună!
Acest "împreună" este cel mai mare câștig al acestei călătorii.

1. Împreună experimentând frumusețea ÎNCHINĂRII
-la bine și la rău
-copii, tineri, surori, familii, orfani, văduve, aici în sanctuar închinându-ne.
Am practicat împreună disciplinele spirituale aceste exerciții practice ale credinței. Asta ne-a 
consolidat relația cu Dumnezeu și unii cu alții. rugăciunea ne-a UNIT
postul a URNIT, a pus în mișcare Mâna lui Dumnezeu!
cântarea noastră a URMĂRIT deschiderea inimii și lipirea de inima lui Dumnezeu.
dărnicia și mesajele despre acest subiect ne-au făcut, poate URÂȚI, dar Dumnezeu ne-a UIMIT 
de fiecare dată prin darul dumneavoastră, prin răspunsul la rugăciunile fierbinți!

2. Împreună, experimentând miracolul  ÎNTOARCERII
-unii au ajuns acasă intrând în familia Izvorul Vieții prin botez, au fost mulți care au intrat în 
apă mărturisind măreția Mântuitorului. Fiii risipitori au revenit acasă, i-am primit cu brațele 
deschise, bucurandu-ne că suntem din nou împreună.
Unii dintre noi, nu mulți, dar destui au ajuns mai repede acasă, acasă la Domnul.

3. Împreună gustând din minunea ÎNVIORĂRII.
Pentru că am călătorit, și-am rezistat împreună chiar dacă suntem diferiți Dumnezeu a deschis 
cerul și a trimis peste noi ploaia Duhului, am fost îmbrăcați, încurajați, înștiințați de Dumnezeu!
Iată că am ajuns, aici, acum, astăzi nu știm ce va fi, cât mai fi, cât va mai dura, ce vom mai 
întâmpina... Ce vrem însă știm pentru că ne-am rugat și Dumnezeu ne-a vorbit!
Vrem împreună să MULȚUMIM pentru toate lucrurile și întotdeauna Domnului!
Suntem gata să MIJLOCIM pentru oameni, popor, cetate!
Dorim să ne MĂRTURISIM păcatele, să luptăm pentru MÂNTUIREA semenilor noștrii! Vrem să 
declarăm MĂREȚIA Domnului, să scăpăm de MURDĂRIA păcatului, să ne ferim de 
MIJLOACELE de amăgire, să ne împlinim MISIUNEA,
Vrem să cerem să vină MÂNGÂIETORUL, ca astfel să putem practica MILOSTENIA și să-L 
cinstim pe MESIA!

                                                                                      Cu dragoste, Ciprian Bârsan
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Control

Întotdeauna mi-a plăcut să știu dinainte 
ce va fi. Cu ani în urmă, citeam cărți despre sfârșitul 
veacurilor şi mă rugam ca Dumnezeu să-mi 
reveleze ce vrea să facă în viitor cu mine. Asta și 
pentru că îmi plăcea să mă bucur de ceea ce va veni 
dinainte ca acel lucru să se petreacă.
Da, dorim să știm dinainte ce va fi pentru că avem 
nevoie de sentimentul de control asupra vieţii 
noastre. Să ne ocupăm noi înşine, în mod inteligent, 
de ceea ce credem că este de făcut. Să ne trasăm 
obiective clare și să căutăm strategii concrete, 
practice de a le atinge.
Nu găsesc că este nimic rău în acest mod de a ne 

gestiona viaţa, atâta timp cât urechea noastră interioară, spirituală, este deschisă către 
Dumnezeu, către călăuzirea Sa, iar sufletul nostru tânjește după revelațiile Lui. În fond, 
avem și noi o parte în ce privește biruințele pe care Domnul ni le-a rânduit. Nu putem 
aștepta ca lucrurile să se întâmple pur și simplu de la sine. Dar în noi parcă rezidă această 
tendință de a fi propriul nostru stăpân, de a nu depinde de nimeni și de a deține toate frâiele, 
ca nu cumva nebănuitul să ne răstoarne planurile şi s-o luăm într-o direcție pe care nu ne-o 
dorim.

Din dorința aceasta de a simți că am controlul, am căutat să adun diverse lucruri 
considerate atunci necesare pentru mai târziu. Astfel, s-a întâmplat următorul lucru: multe 
cărți achiziționate pentru a le citi sau studia într-un moment viitor al dezvoltării mele au 
sfârșit prin a fi înstrăinate fără să fie citite de mine pentru că eu m-am dezvoltat într-o altă 

direcție decât credeam. Cum spunea deunăzi o prietenă: Ne facem planuri de viitor ca 
și cum în acel moment vom fi aceleași persoane, 
neschimbate de experiențele inerente trecerii timpului.
Chiar dacă dorim să avem cât mai multe informaţii în 
fiecare moment, totuși Dumnezeu ne dăruiește doar ceea 
ce avem acum nevoie. Călăuzirea Lui Dumnezeu este 
treptată. Domnul știe ce ai nevoie să știi în fiecare clipă ca 
sa-i poţi urma îndemnurile. De fapt, acum tu ai nevoie să 
știi în ce direcție este bine să mergi chiar dacă nu vezi 
întreg drumul necesar să fie parcurs. De această 
conștientizare depinde ce oportunități observi, pe ce uși 
deschise vei intra, ce pârghii vei folosi. În rest, nu-ţi trebuie 
decât încrederea în faptul că absolut nimic din ceea ce 
Dumnezeu face sau este pe cale să facă în mod concret în 
viața ta nu lucrează și nu va lucra împotriva ta. Din contră, 
totul îți este favorabil, pentru că…
…toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt 
chemați după planul Său.
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Lecții din 2014 – Sefora Geantă

Tata spunea că din momentul în care ne naștem, viața începe să ne ia anii înapoi. 

Noi nu înaintăm în viață, ci returnăm zilele care ne-au fost hărăzite. E și ăsta un mod de a 

spune că îmbătrânim…

2014? A fost un an al extremelor. Cel mai fericit an din viața mea, și totodată cel mai trist. 

Am râs mai mult ca niciodată, dar și lacrimile vărsate au bătut recordul. Mi-am 

făcut numărul maxim  de prieteni, dar i-am și pierdut pe cei mai mulți dintre ei (Încă un 

motiv să cred că prietenii de pe rețelele de socializare sunt doar companie de vreme bună. 

Când vine încercarea dispar ca apa înghițită de gâtlejul însetat al unui deșert fierbinte).  M-

am simțit și iubită, și părăsită de toți. M-am simțit cea mai frumoasă, dar și cea mai urâtă. M-

am simțit și ceva și nimic, și folositoare și utilă. Am iubit și viața, dar și moartea. La început 

am fugit de singurătate, apoi am fugit după ea. Pentru că, prietenia oferită oricui se încheie 

fie cu prieteni pe viață, fie cu lecții de viață.

Viața este ca o nuntă dintre o fată săracă și un mire bogat, iar moartea este 

momentul în care tânăra își schimbă domiciliul, se mută la soțul ei. Uneori nimerește într-un 

loc mai bun, alteori nu.

Pentru unii viața e vis, pentru alții coșmar. Cert este că pe toți ne trezește din somn 

moartea. Ceasul lui Dumnezeu are o singură oră: fix. Unii oameni trăiesc din vise, alții 

supraviețuiesc ucigând orice sentiment ce îi poate omorî. Amintirile sunt moliile sufletului. 

La început par fluturi frumoși, dar cu timpul, lăsați liberi, ajung să distrugă tot ce găsesc în 

jur. Uneori, dragostea nu face altceva decât să apropie doi oameni, pentru ca, mai apoi, să îi 

poată despărți.  Deseori alergăm după comori inexistente. Le-au găsit alții și le-au 

dezgropat cu mult înaintea noastră. Glia e mai statornică decât oamenii:  în ea semeni grâu 

şi tot grâu seceri. În oameni semeni iubire și riști să seceri ură. Sau mai rău… indiferență!

Când ești tânăr și hainele îți vin bine, n-ai bani să le cumperi. Când ai bani… nu te 

mai încap.

Îngerii adevărați nu-și dau arama pe față. Sunt smeriți și tăcuți. Nu se laudă niciodată cu 

ceea ce sunt. Cei care o fac, cei care-și dau în petec cu puterile lor, tare mă tem că… nu sunt 

îngeri. Înainte să te enervezi, gândește-te dacă se merită să îți vinzi pacea pentru un lucru 

așa banal. Majoritatea lucrurilor dorite le primești abia atunci când nu mai ai chef, sau 

nevoie de ele. Unele însă, nu le mai primești niciodată.

Este mult mai ușor pentru un bărbat să facă mușchi decât pentru o femeie să slăbească. 

Deoarece e mult mai ușor să faci ceva decât să te abții să nu faci ceva. E mai greu să fii artist 

decât profesor de mate. Când ești matematician aplici niște formule descoperite de alții cu 

sute de ani în urmă și ajungi la un rezultat (la care oricine lucrează corect poate ajunge).

Când ești artist trebuie să creezi. Să aduci noul, ineditul. Ceva ce nimeni n-a mai văzut 

vreodată.

Unii îmi vor da dreptate, alții nu. Dar asta contează prea puțin. M-am învățat să caut 

numai partea bună a lucrurilor. Cu fiecare prieten în care ți-ai pierdut încrederea, poate, 

câștigi mai multă încredere în tine; și uneori asta e bine. Din  toate urcușurile și coborâșurile 

astea am învățat destule. Mi-am format noi păreri, idei și principii. Pe scurt, am avut de 

câștigat. N-am ieșit în pierdere. Sper că în 2015 să învăț și să înțeleg și mai mult. Chiar dacă, 

aparent, cunoștința aduce durere. Mai bine suferi pentru că ai știut adevărul, decât să rămâi 

fericit pentru că ai trăit în minciună!

Fie ca în 2015 să devenim mai înțelepți! E nevoie de oameni cu cap într-o lume de 

călăi. Numai așa slujbele lor vor da faliment. Și nu uitați, orice călău e un potențial sfânt. 

Trebuie doar să i se ofere o șansă… Oferiți șanse tuturor în anul care vine! Dumnezeu deja 

face asta…

Mesaj pentru tineri 

Doresc ca 2015, sa fie pentru tineri, un an al ascultarii si implinirii Cuvantului lui 

Dumnezeu. Un an al credintei si al faptelor sfinte. Un an al smereniei si al rugaciunii. Intr-

un cuvant, un an al BIRUINTEI ! Domnul sa binecuvinteze toti tinerii Casei Lui!

Sebastian Vicentz

PRIMELE PROGRAME DIN 2015 LA IZVORUL VIETII

JOI 1 IANUARIE -  seara- 18:00-20:00
DUMINICĂ 4 DECEMBRIE – dimineata 09:00-12:00 
                                                  - dupa-masa 18:00-20:00

echipa radio levi va ureaza: 
an nou binecuvantat!
...ne auzim si in 2015!

www.radiolevi.ro


