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“Dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea”  (Iov 2:9)

Un autor creştin spune: “Când s-a născut fetiţa noastră … a învăţat să-şi ţină 
sticla în mâna dreaptă. Dar când a crescut, ea şi-a ţinut cana în mâna stângă. Până 
astăzi, mâna pe care o foloseşte depinde de ceea ce doreşte să realizeze. Este 
ambidextră”. Spiritual vorbind, la fel este şi Dumnezeu! Există momente în care se 
mută în “partea de miazănoapte” şi nu-L pot vedea. Biblia spune: “lacov s-a trezit 
din somn şi a zis: “Cu adevărat, Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut” 
(Geneza 28:16). 

În acea noapte, Dumnezeu i-a arătat lui lacov într-un vis că sunt lucruri mai 
importante decât să-şi găsească o soţie, că are un rol principal de jucat în împlinirea 
legământului lui Dumnezeu cu Avraam şi Isaac. Ceea ce credem cu adevărat ajunge 
să fie analizat la microscop în şcoala “testelor pentru mâna stângă”. De exemplu, ai 
avea o altă atitudine dacă ai ştii sigur că locul tău de muncă, casa ta sau relaţia în care 
te afli chiar acum fac parte din planul cuprinzător al lui Dumnezeu pentru viaţa ta? 
În timpul celor mai întunecate clipe ale vieţii sale, Iov a spus: “dacă mă duc la 
răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus nu-L găsesc: dacă are treabă la 
miazănoapte, nu-L pot vedea…”. 

Când Dumnezeu lucrează în partea dreaptă este uşor să-L vezi, dar când 
lucrează în partea stângă şi nu poţi vedea imaginea în ansamblul ei, te poţi descuraja 
şi poţi crede că te-a uitat. Dar El nu te-a uitat! Numai că pentru a împlini anumite 
lucruri în viaţa ta, El trebuie să folosească cealaltă” mână.” Concluzia este că te poţi 
încrede în Dumnezeu indiferent de locul în care ar lucra.
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- India se află în Asia şi are o pupulaţie de 1, 2 miliarde locuitori, din care 71 
milioane sunt creştini;
- India este formată din 4653 grupuri entice în care se folosesc 1652 limbi şi 
dialecte ;
- India este o ţară cu  religia majoritară hindusă, în care sunt aprox 330 milioane de 
zei la care se închină indienii;
- este o ţară saraca în care 40 % din populaţia de sub vârsta de 5 ani este subnutrită, 
72 % din copii nu sunt înscrişi la scoala, 60 milioane copii minori muncesc pentru 
a-şi procura hrana şi 600 milioane de oameni n-au acces la electricitate ;
- India a urcat în ultimul an de pe locul 32 pe locul 31 în clasamentul tărilor cu 
persecuţii;
- Bisericile şi activitătile creştine sunt atent monitorizate de hinduşii extremişti ;
- persecuţile principale vin din partea hinduşilor extremişti  care consideră că cei 
care aparţin altor religii ( nu celei hinduse)  n-au ce căuta în India ;
- 7 state din India au adoptat legi care interzic convertirea de la hinduism la alte 
religii, iar cei care-i convertesc pe indieni sunt pedepsiţi cu închisoare sau amenzi 
foarte mari ;
- în unele locuri în timpul servicilor de închinare, hinduşii năvălesc în biserici şi-i 
iau la bătaie pe creştini, deoarece, spun ei, creştinii convertesc forţat pe hinduşi la 
creştinism ;
- creştinii indieni sunt fortaţi să se reconvertească la hinduism. Uneori sunt duşi în 
temple hinduse şi bătuţi pentru a se închina la zeii hinduşi. În alte situaţii sunt 
întrebaţi dacă renunţă la credinţa creştina şi se întorc la hinduism , iar când 
creştinii refuză cererea lor,se toarnă benzină pe ei şi li se dă foc. În alte situaţii sunt 

fortaţi să bea urina ca parte a ritualului de întoarcere de la creştinsim la hinduism 
;
 - creştinilor din unele sate nu le este permis să 
cumpere sau să vândă ceva, să scoată apa din fântână ( 
folosesc apa de ploaie)  şi să meargă pe drumul 
principal, spunând că-i contaminează cu credinţa lor ;
-  în septembrie 2008 în regiunea ORISSA a avut loc cel 
mai sângeros atac din ultiumul timp asupra creştinilor. 
În timpul atacului peste 100 de creştini au murit şi 
aproape 70 de mii  au rămas fără adapost. Creştinii au 
fugit  în  jungla în timpul  atacului, şi peste 50 de mii au 
stat mai mult de un an în jungla ascunşi, şi li s-a permis 
să se întoarcă la domiciliu doar dacă vor renunţa  la 
credinţa în Isus ;
- deşi persecuţile au crescut în ultimul timp, o dată cu 
ele a crescut şi numărul hinduşilor care cred în Isus.

 
DUMINICĂ 10 MARTIE 
-DIMINEAŢA 09:00-12:00 - Mat.5:17-20
-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare
 

PROGRAME IZVORUL VIEȚII

MIERCURI 13 MARTIE 
-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.11
VINERI  15 MARTIE 
-rugăciune -18:00-20:00



www.izvorulvietii.rowww.izvorulvietii.ro MARTIE 2013 / Nr 94

                                               IERTAREA

Oricare ar fi cauza urii, îndreptăţită sau nu, ea 
trebuie privită ca un program autodistructiv pe care 
îl menţinem în minte, în suflet şi în trup, un 
program prin care ne facem rău singuri. Energia 
urii ne întemniţează mai grozav decât gratiile de 
fier, căci – dacă avem aşteptarea de a ieşi de după 
gratiile omeneşti de îndată ce se scurge vremea 
pedepsei, din propria ură, din propriile trăiri 
negative, din propriile programe autodistructive nu 
putem ieşi decând muncind asiduu cu noi înşine. 
Toate emoţiile negative rămân în noi atâta vreme 
cât nu facem nimic să le schimbăm. E îndeajuns să 
te laşi pradă unei reacţii negative de câteva ori 
pentru ca apoi ea să devină…automată. Programul 
subconştient se întrupează uşor, dar – spre 

nenorocul nostru – se destructurează prin eforturi colosale, printr-o istovitoare şi 
continuă focalizare a minţii, a sufletului şi a faptelor către ”bine”. Iar dacă noi ne 
dorim să ne facem un bine nouă înşine, unul adevărat şi puternic, nu trebuie să ne 
dăm voie să urâm pe nimeni şi nimic. Ura este un program care-l distruge pe acela ce 
urăşte. Supărarea, iritarea, nemulţumirea, nefericirea, sentimentul neputiinţei, 
angoasa, neliniştea, toate au la bază gândirea negativă, care – este demonstrat 
ştiinţific – aduce daune usturătoare sănătăţii noastre. Creierul emană substanţe 
cauzatoare de stres, iar efectele lor sunt o continuă destabilizare a sănătăţii corpului 
nostru.

Existenţa nu alege, nu glumeşte, nu are preferaţi şi nici nu închide ochii în 
faţa celor puternici, a prestigiului, a importanţei sociale sau a altor valori 
stărălucitoare ale lumii. Dacă urâm pe cineva, oricâtă dreptate, oricât adevăr vedem 
în gândurile care ne stimulează această emoţie distructivă, legea divină 
înregistrează emoţia urii în propriul subconştient. Ura devine un program, pe care-l 
hrănim cu mai multă energie, pe măsură ce ne dăm voie să urâm şi găsim că suntem 
îndreptăţiţi să simţim ură. Programul urii ne intoxică încetul cu încetul, ca fel ca 
oricare alt program negativ. Iertarea şterge ura; ea e singura stare care poate distruge 
răul din noi înşine, e singura putere pe care o avem la îndemână, ca remediu pentru 
răul ce ne macină lăuntric şi, adesea, ne macină cu ajutorul unor oameni, situaţii sau 
evenimente, asupra cărora proiectăm lipsa noastră de iertare. Nu degeaba iertarea 
este un concept pe care-l regăsim în singura rugăciune pe care ne-a lăsat-o însuşi 
Mântuitorul, ”Tatăl Nostru”. Rugăciunea ne spune explicit că ”ne iertăm 

„Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa 
să fiu găsit de voi, zice Domnul...“ (leremia 29:13-14)

Într-o zi, un tânăr mergând pe drum a găsit o bancnotă de 5 dolari. Din acel 
moment, el nu şi-a mai ridicat privirea, ci mereu s-a uitat pe jos să vadă ce poate 
găsi. În următorii 30 de ani, acel tânăr a reuşit să găsească 70 de dolari în bancnote 
de hârtie şi în monede de 25, 10, 5 şi 1 cent. A mai strâns 39.119 alte obiecte mărunte 
ca: ace, insigne, broşe, cuie etc… Pe lângă toate acestea, şi-a câştigat un caracter 
posac, căutând mereu să vadă ce mai poate găsi pe jos. El şi-a pierdut prietenii, a 
pierdut frumuseţea naturii înconjurătoare, strălucirea cerului senin, gloria unei 
nopţi înstelate, zâmbetul unui copilaş şi tot ce poate oferi viaţa aceasta scurtă. Era 
mereu obsedat de gândul de a mai găsi ceva în praful şi gunoaiele acestei lumi. 
Chiar dacă nu căutăm obiecte pierdute, se merită să privim în sus, să privim la 
frumuseţile dăruite de Dumnezeu. Pe terenul credinţei suntem îndemnaţi să privim 
la Căpetenia mântuirii, adică la ISUS. Numai El este Acela care ne poate conduce de 
la lucrurile vremelnice la cele veşnice. El Se lasă găsit de toţi cei ce-L caută din toată 
inima.
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ANUNŢ!!! 
Până la finele lunii aprilie în fiecare duminică seara, vor avea loc 

programe de evanghelizare în cadrul bisericii noastre! 
Sustineți atât financiar cât și în rugaciune aceasta lucrare. 

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Baias Nicolae şi Aurelia ;
Fam. Ifrim Mihai si Mariana ;
Fam. Schinteie Ioan si Maria ;
Fam. fratelui Marius Marsavela ;
Sora Adam Climanţa.

http://www.facebook.com/izvorul.vietii


