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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

NU TE TEME DE ESEC (2)

“Cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică”
-(Proverbe 24:16)-

                  Jucătorii celebri de baseball lovesc mingea numai 

de trei ori din zece aruncări. Cum pot ei să trăiască cu o aşa 

mare rată a eşecului? Concentrându-se pe legea mediilor. Ei 

ştiu că dacă tot balansează bâta, vor ajunge la bază. în 1952, 

Roger Bannister a alergat la Jocurile olimpice şi a terminat pe 

locul patru, nereuşind să câştige nici un fel de medalie. Dar a 

refuzat să se dea bătut. 

Până în zilele noastre, mulţi experţi au considerat că este omeneşte imposibil să 

alergi o milă în mai puţin de patru minute. Totuşi, acesta a fost scopul lui Bannister. Şi în 

mai 1954, el a fost primul om care a făcut lucrul acesta. Acum alergătorii o fac în mod 

regulat. Care e ideea? Dacă refuzi să renunţi când eşuezi, în cele din urmă vei reuşi. 

Trebuie doar să fii dispus să te întorci şi să mergi înainte. în 1832, Abraham Lincoln a 

fost învins la alegerile prezidenţiale. În 1833 a avut un eşec în afaceri. În 1835 soţia lui a 

murit. În 1843 a fost învins la alegerile pentru Congres. 

În 1854 a pierdut alegerile pentru Senatul Statelor Unite. În 1856 a fost învins la 

alegerile pentru vice-preşedinte. În 1858 a pierdut din nou în cursa pentru Senat. Dar 

astăzi, el este considerat unul din cei mai mari preşedinţi ai Americii. Un om înţelept a 

conchis: “E o greşeală să presupui că oamenii reuşesc numai prin succes; de multe ori ei 

reuşesc prin eşec”. Şi nu eşti învins până nu laşi ca 

trecutul să îţi răpească concentrarea asupra viitorului. Aşa 

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 03 NOIEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 – Rom.2:1-8 Cina

        - dupa-masa -18:00-20:00 – Rom.12:17-21
MIERCURI  06 NOIEMBRIE 

-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 45
VINERI  08 NOIEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

SÂMBĂTĂ 09 NOIEMBRIE 
– seară de tineret – ora 18:00 

- “Isus a venit cu ei într-un loc… numit Ghetsimani” (Matei 26:36] -

 Cuvântul Ghetsimani înseamnă “măsline zdrobite”. Şi din 
măsline zdrobite iese uleiul care vindecă, iluminează şi hrăneşte. 
Cu toţii avem Ghetsimani-ul nostru. Pentru a-l înţelege şi a-l 
accepta pe al tău, priveşte la noaptea pe care a petrecut-o 
Hristos înainte de a merge la cruce: “Isus a venit cu ei într-un 
loc îngrădit, numit Ghetsimani şi a zis ucenicilor: … “Sufletul 
Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi 

vegheaţi împreună cu Mine” Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi 
S-a rugat, zicând: “Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de ia Mine paharul acesta! 
Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (v. 36-39). Să remarcăm: 
  1) Ghetsimani este locul în care rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ţi l-ai 
dori. Dumnezeu înţelege ce simţi şi El are un plan mai bun în vedere. 
  2) Ghetsimani este locul în care cei mai apropiaţi nu te pot ajuta. Asemenea ucenicilor 
lui Hristos, ei se vor ruga cu tine o vreme, dar apoi vor obosi şi vor renunţa. în acel 
moment, te rogi singur. Mergi înainte singur. 
  3) Ghetsimani este locul în care simţi întreaga povară a voii lui Dumnezeu. Profeţii 
Vechiului Testament au vorbit despre “povara Cuvântului Domnului”. Luca ne spune că 
în Ghetsimani Isus a fost “într-un chin de moarte” şi că “sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca 22:44) 
  Noi obişnuiam să cântăm în biserică: Tot ce am, tot ce sunt, tot ce voi fi, nu poate 
răsplăti datoria dragostei pe care o am faţă de tine; mă predau azi Ţie”! (Versiunea în 
limba română: “Doamne, mă predau azi Ţie, tot ce am îţi dăruiesc, Umple-mă cu-a ta 
prezenţă, Numai ţie să-ţi slujesc”) Dacă ţi se pare mai uşor să cânţi decât să te predai, 
eşti în Ghetsimani!

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii 

din biserica noastră:
Fam. Drăghici, Fam. Izbasa, S.Serban Maria, 

S. Pârvulescu Elena, S. Rădulescu Persida, S. Ciopragă Lucia.
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M-am nascut in 1958 in orasul Bogale, in zona Deltei 
Irrawaddy, din sudul Mynmarului (odinioara Birmania). Parintii 
mei, care erau budisti cucernici ca majoritatea populatiei din 
Mynmar m-au numit Thitpin (care inseamna „ copac” in limba 
engleza). In locul in care traiam viata era foarte simpla. La varsta 
de 13 ani am parasit scoala si am inceput sa lucrez pe o barca de 
pescuit. Prindeam pesti si uneori creveti din numeroasele rauri si 
fluxuri din zona Irrawaddy. La varsta de 16 ani am ajuns 

conducatorul barcii. In vremea aceea locuiam in insula Upper Mainmahlagyon ( 
Mainmahlagyon inseamna „ Insula femeii frumoase”), pozitionata in nordul Bogale-ului 
unde m-am nascut. Acest loc este la aproximativ 100 de mile de sud-vestul Yagonului 
(Ragoonului), capitala natiunii.

                 Intr-o zi, pe cand aveam 17 ani, am prins in plase un numar mare de 
pesti. Din cauza multimii de pesti, un crocodil mare ne-a atacat. A urmarit barca si 
incerca sa ne atace. Eram inspaimantati si am inceput sa vaslim frenetic barcile, pana 
spre malul raului cat de repede am putut. Crocodilul ne-a urmarit si ne-a distrus barca cu 
coada lui. Desi nimeni nu a murit in acest incident, atacul lui mi-a influentat foarte mult 
viata. N-am mai vrut deloc pesti. Barca noastra s-a scufundat datorita atacului acestui 
crocodil. A trebuit sa ne intoarcem acasa in noaptea aceea pe o barca de pasageri.

-( continuarea in numarul urmator)-

               HARUL DE A FACE FATĂ PROBLEMEI
                -”ne dă un har şi mai mare” (lacov 4:6)-
Nancy şi Ed Huizinga se aflau în biserică la repetiţiile pentru programul de 

Crăciun, când le- a ars casa. Nu era prima lor tragedie din anul acela. Cu trei luni în 
urmă, când o prietenă, o văduvă cu doi copii adolescenţi, a murit de cancer, familia 
Huizingas i-a luat pe copii să facă parte din familia lor. Deci, când casa lor a fost 
distrusă de flăcări nu au pierdut doar locuinţa lor, ci şi casa a doi copii care îşi pierduseră 
deja părinţii. În săptămâna care a urmat, în timp ce scormoneau prin cenuşă, au găsit o 
bucată de hârtie care a supravieţuit incendiului. Pe ea scria: “Mulţumiri: Ştim că 
Dumnezeu s-a îngrijit de tot ce avem nevoie pentru fericirea noastră prezentă”. 

Dumnezeu îţi dă “un şi mai mare har” când treci peste încercări de foc. Un 
învăţător biblic spune: “Perspectiva noastră se schimbă când pricepem o fărâmă din 
scopul lui Hristos. Dă-o deoparte şi totul e doar o experienţă amară, îngrozitoare. 
Suferinţa vine în multe forme, dar harul Lui e mereu prezent ca să te poarte dincolo de 
ea. Am îndurat suficient de multe încercări ca să spun fără ezitare că numai perspectiva 
lui Hristos poate înlocui resentimentul cu bucuria. 

Domnul Isus este piesa centrală din puzzle-ul suferinţei. Dacă îl punem la locul 
potrivit, restul începe să capete sens”. Donna VanLiere scrie; “Când viaţa ne bulversează 
şi când diagnosticul, abuzul, căsnicia eşuată, decesul sau colapsul financiar ne fac să ne 
plecăm pe genunchi… harul spune că există mai multă dragoste după infidelitate, mai 
multă bucurie după un diagnostic şi mai multă viaţă după ruina financiară … harul e 
real, e un dar nemeritat care are puterea de a-ţi schimba viaţa. Dar el vine cu o condiţie – 
ca orice dar, trebuie să întinzi mâna şi să-l primeşti”.

Un Calugar budist l-a vazut pe Buddha in iad si recunoaste ca 
doar crestinii detin adevarul

In 1998, un calugar budist a murit. Dupa cateva 
zile se tinea programul funerar, la care el era pregatit sa 
fie incinerat. Mirosul dovedea cu siguranta  ca trupul 
incepuse sa se descompuna- era decedat foarte clar. Sute 
de calugari si rude ale mortului participau la programul 
funerar. Chiar in momentul in care vroiau sa dea foc 
trupului, mortul s-a ridicat. Intamplarea a socat intreaga 
regiune. Peste 300 de calugari au devenit crestini si au 
inceput sa studieze Biblia. Aceasta poveste este o 

traducere a unei marturii a unui om a carui viata s-a schimbat radical.  Diferite persoane 
reactioneaza diferit cand aud aceasta poveste. Unii sunt inspirati, unii sceptici, unii rad si 
batjocoresc, in timp ce altii sunt umpluti de manie si suparare, convinsi ca acestea sunt 
aiureli spuse de un om nebun sau un plan facut cu inselaciune. Unii crestini s-au opus 
pur si simplu povestirii pentru ca evenimentele radicale si miraculoase descrise aici nu 
se potrivesc imaginii lor slabe a unui Dumnezeu atotputernic.

           Am primit aceasta poveste de la mai multi lideri ai bisericii din Birmania, 
care ne-au impartasit-o. Acesti lideri s-au uitat peste aceasta poveste si nu au gasit nimic 
nepotrivit. Am fost intr-un gand sa raspandim aceasta marturie. Nu facem acest lucru 
pentru  castig  financiar  sau cu o motivatie de auto- promovare. Vrem doar sa lasam 
aceasta marturie sa vorbeasca de la sine, si invatam  crestinii credinciosi sa judece si sa o 
acordeze cu Scripturile. Daca Dumnezeu intentioneaza sa foloseasca orice parte a 
acestei marturii sa isi incurajeze  poporul, atunci ne rugam Duhului Sfant sa lucreze in 
inimile cititorilor prin aceasta modalitate.

Unii oameni  au spus ca ei cred ca de fapt acest calugar nu a murit niciodata, ci 
doar a intrat intr-o stare de inconstienta, si toate lucrurile pe care le-a vazut si auzit nu 
sunt decat parti ale unei halucinatii cauzate de febra. Orice crezi, simplul fapt ramane ca 
evenimentele acestei povestiri au schimbat complet viata acestui om, si ca viata acestuia 
a luat  o intorsatura de 180 de grade in urma urmatoarelor evenimente. El ne-a spus toate 
acestea cu frica si indrazneala, in ciuda riscului pe care si-l asuma, inclusiv inchisoarea. 
A fost nesocotit de rudele sale, prieteni si colegi si a infruntat amenintarile cu moartea, 
pentru neacceptarea de a compromite mesajul sau. Ce l-a motivat pe acest om sa riste 
totul? Fie ca vom crede ceea ce a spus, fie ca nu, povestea lui merita ascultata si gandita.  
In vestul sarcastic, multi oamenii cer dovezi puternice ale acestor lucruri, dovezi care s-
ar ridica intr-un tribunal de justitie. Noi putem garanta absolut, fara indoiala, ca toate 
aceste lucruri s-au intamplat? Nu, nu putem. Insa simtim sa repetam povestea acestui om 
redata in propriile cuvinte, astfel incat cititorii sa judece singuri. 

Iata, pe scurt, cum au fost anii de tinerete ai acecestui budist:Buna!! Numele 
meu este Athet Pyan Shinthaw Paulu. Provin din Myanmar. As dori sa va impartasesc 
marturia a ceea ce mi s-a intamplat, dar pentru inceput as dori sa va dau cateva 
informatii despre  viata mea.
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