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Dumnezeu este bun! Bunãtate Lui s-
a manifestat faþã de noi în fiecare zi. Am 
vãzut puterea Lui, am auzit Glasul Lui, am 
simþit protecþia Lui... Suntem acum în 
preajma Sãrbãtorilor , în tumult, gãlãgie, 
freamãt ºi cãutare. Tentaþia este ca ocupaþi 
fiind, sã uitãm de Sãrbãtorit . Este timpul 
bucuriei, este timpul sã stãm aproape de cei 
dragi, de Bisericã.  E timpul evaluãrii, când 
fiecare putem sã ne privim urma paºilor din 

vale, putem sã ne analizãm, sã ne cercetãm ºi sã vedem ce am fãcut pentru 
Dumnezeu? Ce am fãcut pentru cei din jurul 
nostru? ªi cred cã dacã vom fi sinceri cu noi 
înºine ne vom cãi. 

Este timpul pocãinþei, sã ne pocãim! 
Putem face asta acum, când suntem în viaþã! 

Va suntem aproape si va dorim Multã 
b i n e c u v a n t a r e  a l ã t u r i  d e  c e l  c e  d a  
Binecuvantarea... Dumnezeu sã poarte de grijã! 
Iar noi sã stãm în Smerenie fãcând voia 
Stãpânului! 

Bârsan Ciprian 
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
sau sã le depuneþi într-un 
plic în cutia poºtalã de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

Deja le-am pierdut ºirul... De câþiva ani buni 
tot pun punct ºi o iau de la capãt. E totuºi un avantaj ºi 
în asta: nu-i loc de plictisealã, de monotonie, viaþa e 
tot timpul un suspans ºi o nouã oportunitate sã te 
reinventezi. Rãu va fi când nu voi mai avea ce începe!

   Plafonarea e una dintre marile „boli” ce îºi 
face loc cu subtilitate în viaþa indivizilor. Ea pune 
piedicã succesului, dezvoltãrii ºi eficienþei. Suntem 
înconjuraþi de prea multã plafonare, de prea multã 
apatie ºi indivizi care se aruncã în braþele hazardului. 
„Ce-o fi, o fi” aud mult prea des în jurul meu, aud prea 
des de la adolescenþii deja obosiþi, de la creºtinii 

cãrora abia li s-a zvântat pãrul de la apa din bazinul de botez. Ce viziuni, ce proiecte, ce 
planuri, ce perspective? Cu cine? Când lucrurile merg oricum, de la sine, când se poate 
oricum, când se crede cã s-a ajuns la autotsuficienþã. Plafonarea nu te lasã sã îþi vezi limitele, 
problemele ºi lipsa randamentului în lucrarea în care eºti implicat. Te face sã tragi efectiv 
sania pe uscat... Dacã aº recomanda ceva unor biserici, slujitori ar fi un mare PUNCT. Da, 
exact un punct mare pentru ca apoi sã poatã urma de la capãt un început în forþã, 
revitalizare, trezire spiritualã. Nu se poate nimic fãrã acel semnificativ punct.

  Din pãcate nu ne plac începuturile! Mulþi nu înþeleg cã un început nu e neapãrat un 
eºec ºi chiar dacã ar fi rezultatul unui eºec, sã zicem, eu personal stimez curajosul sau 
curajoºii care nu se lasã, care nu se sperie de o nouã paginã goalã, de un nou aliniat, care 
sunt gata cu zâmbetul pe buze sã punã punctul. Sunt însã tot mai mulþi cei care fug de 
punctul din viaþa lor, care preferã confortul apei stãtute, dar cãlduþã, care împing cu 
încãpãþânarea catârului la care de mult dezmembrate, care îºi muºcã pumnii ºi îºi smulg 
firele rare ale bãrbii încã în faþa ruinelor ºi nu privesc cerul albastru frumos ºi nici mãcar 

valea plinã de verdeaþã ºi perspectivã... E destul de târziu 
când scriu, mult dupã miezul nopþii... dar tot mã cuprinde 
tristeþea! Bine cã nu am scris articolul ieri, pe zi, cã îmi 
stricam, iar, buna dispoziþie!

  ªtiu din experienþã cã un zbor frânt te lasã cu gust de 
þãrânã pe buze încã mult timp, cã imaginea trecutului 
bântuie luni bune, un capitol pe care eºti forþat sau împins sã îl 
închei îþi sfâºie sufletul... dar mai ºtiu cã nu rezolvi nimic sã 
consumi energie pentru ceea ce a fost sau e expirat de mult... E 
mult mai bine sã pui Punct ºi cu credinþa lui Pavel care a lãsat 
toate „gunoaiele” pentru un necunoscut plin de surprize, sã 
rupi foaia, sã întorci pagina ºi sã începi de la capãt...

  Nu ºtiu ce va fi cu acest început  deºi tare aº vrea sã 
cunosc toate detaliile  dar deja am pus în raftul din birou o 
paginã nou nouþã la pãstrare...

     
Silviu Cornea

Punct ºi de la capãt.

Sã ne rugãm în aceastã sãptãmânã pentru noul început de an, 
sã începem cu Domnul 

ºi sã continuãm întotdeauna cu EL!

PROGRAME 

LUNI  31 DECEMBRIE              - SEARA - 18:00-20:00 - Osea 2:18-23
MIERCURI 02 DECEMBRIE     - SEARA - 18:00-20:00  Ps.1
DUMINICÃ 06 DECEMBRIE     - DIMINEAÞA 09:00-12:00 Ioan 13:1-17 - Cina
                                                           - DUPÃ-MASÃ -18:00-20:00  Matei 3:13-17



Ce alegi sã începi ...  - Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta ºi i-a propovãduit pe 
Isus. (Fapt.8:35)
- Ce aþi auzit de la început, aceea sã rãmânã în voi. Dacã rãmâne în voi ce aþi auzit de la 
început, ºi voi veþi rãmâne în Fiul ºi în Tatãl. (1Ioan.2:24)
- Cãci vestirea pe care aþi auzit-o de la început este aceasta: sã ne iubim unii pe alþii; 
(1Ioan.3:11)
- Si dragostea stã în vieþuirea dupã poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie 
sã umblaþi, dupã cum aþi auzit de la început. (2Ioan.1:6)

Tu ce vei începe în acest an?
Dacã începi din El , prin El ºi pentru EL ... nu uita ce spune psalmistul în  Psalmul 

138:8
            “Domnul va sfârsi ce a început pentru mine. Doamne, bunatatea Ta tine in veci:
nu parasi lucrarile mainilor Tale.”
Eu sunt de la început, ºi nimeni nu izbãveºte din mana Mea; când lucrez Eu, cine se poate 
împotrivi? (Isa.43:13)

Prin îndurarea Domnului în scurtã vreme vom fi iarãºi într-o zi cu mare semnificaþie 
pentru fiecare dintre noi. Va fi o zi nouã, a unui an nou, care ne obligã la momente de meditaþie 
ºi mai ales la o analizã serioasã a vieþii pe care ne-a dat-o Dumnezeu.

Fiecare trecere într-un an nou este deopotrivã ocazie de analizã ºi în acelaºi timp 
ocazie de schimbare. Din acest motiv cred cã aceastã zi trebuie sã ne determine sã ne oprim din 
alergarea noastrã grãbitã prin viaþã ºi cu multã seriozitate sã examinãm viaþa pe care ne-a dat-
o Dumnezeu fiecãruia dintre noi cãutând sã o punem în acord cu scopul pentru care ne-a fost 
datã.

Bine este ca în aceastã zi sã ne uitãm înapoi ºi sã vedem cum ne-am trãit viaþa. Am 
avut atâtea ocazii pe care ni le-a dat Dumnezeu ca sã fim mai buni, am avut atâtea greutãþi 
menite sã punã la încercare credincioºia noastrã faþã de Domnul, am avut atâtea biruinþe ºi am 
avut atâtea eºecuri. Trecutul trebuie sã fie pus în acord cu voia lui Dumnezeu ºi chiar dacã ar 
pãrea cã el nu mai poate fi schimbat, totuºi în raporturile noastre cu Dumnezeu chiar ºi 
trecutul poate cãpãta noi dimensiuni aducãtoare de pace ºi liniºte sufleteascã.

De asemenea este bine sã ne uitãm înainte. Poate cã în faþa unui astfel de îndemn vom 
fi tentaþi sã spunem cã nu ne este dat nouã sã vedem ce stã în faþa noastrã ºi cã numai 
Dumnezeu ºtie ce ne va aduce viitorul. Tocmai de aceea este important sã ne uitãm înainte, cu 
încredinþarea cã stãpânul viitorului este Domnul ºi stând aproape de El avem asigurat viitorul 
sub binecuvântata sa protecþie.

Înþelept este sã ne uitãm în noi înºine în aceastã zi. Aceastã privire ne va ajuta sã 
înþelegem ce suntem ºi ce potenþial avem ascuns în noi. O privire introspectivã serioasã ne va 
determina la smerenie ºi la mai multã dependenþã de Dumnezeu. Vom avea astfel ocazia sã 
constatãm cã sunt lucruri care trebuie schimbate în noi ºi cã aceastã schimbare este posibilã 
numai printr-o intervenþie a lui Dumnezeu în viaþa noastrã. Anul nou este prilej de înnoire a 
tot ceea ce nu este bun în noi ºi de aceea aceastã privire introspectivã trebuie sã ne determine la 
a lua hotãrâri noi în vederea conformãrii noastre cu planul lui Dumnezeu.

O astfel de oprire din alergarea noastrã spre a face o analizã a felului nostru de viaþã 
nu poate decât sã ne aducã mari satisfacþii spirituale ºi împliniri de duratã.

Domnul sã vã binecuvânteze ºi fie-vã anul cel nou fericit!
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Ai participat vreodatã la un maraton? În orice cursã de alergare sau concurs, start-
ul/începutul este foarte important.
 Mai puþin ºi vom avea parte de un ... nou început, numit 2013. Mulþii oamenii îl 
numesc un an cu ghinion, alþii o nouã oportunitatea de a o lua de la început, iar poate alþii ... 
doar un an ce vine. Probabil cã 2013 va fi pentru fiecare ceea ce vrem ºi ce ne dorim. Sau 
dacã nu vom avea ce ne dorim, cel puþin va fi un nou început de luptã în care ne vom lupta 
pentru ce ne dorim. Pentru a dobândi ceva bun, conteazã ce începi sã faci pentru acel lucru, 
iar începutul tãu va fi în funcþie de ceea ce îþi doreºti. Ce îþi doreºti sã fii mâine?

Poate cã te temi sã începi ceva ... Poate cã ai de gând sã începi ceva ce nu e dupa Voia 
Lui... Nu ºtiu cum va fi începutul tãu, dar pentru a te provoca sã te gândeºti mai bine la el, 
am încercat sã cãutãm de-a lungul Biblie cum au început ºi ce au început sã facã oameni ai 
lui Dumnezeu de-a lungul vieþii lor. Citeºte-le ºi meditezã asupra lor.
 Lui
- Lui Set i s-a nãscut ºi lui un fiu ºi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii sã 
cheme Numele Domnului. (Fac.4:26)
- Noe a început sã fie lucrãtor de pãmânt ºi a sãdit o vie. (Fac.9:20)
- Viþa aceasta avea trei mlãdiþe. Când a început sã dea lãstari, i s-a deschis floarea, ºi 
ciorchinii au fãcut struguri copþi. (Fac.40:10)
- Dincoace de Iordan, în þara Moabului, Moise a început sã lãmureascã Legea aceasta ºi 
a zis: (Deut.1:5)
- ªi Duhul Domnului a început sã-l miºte la Mahane-Dan, între Torea si Estaol. 
(Judc.13:25)
- Ei n-au ascultat ºi au urmat obiceiurile lor de la început. (2Reg.17:40)
- Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care 
fusese arãtat tatãlui sãu, David, în locul pregãtit de David în aria lui Ornan, iebusitul. 
(2Cron.3:1)
- In clipa când au început cântãrile ºi laudele, Domnul a pus o pândã împotriva fiilor lui 
Amon ºi ai lui Moab ºi împotriva celor din muntele Seir, care veniserã împotriva lui Iuda. ªi 
au fost bãtuti. (2Cron.20:2) 
- Au început aceste curãþãri în ziua întâi a lunii întâi; in a opta zi a lunii au intrat în 
pridvorul Domnului, ºi opt zile au curãþat Casa Domnului; în a ºaisprezecea zi a lunii întâi 
ispraviserã. (2Cron.29:1)
- Împãratul Ezechia ºi prorocul Isaia, fiul lui Amot, au început sã se roage pentru lucrul 
acesta ºi au strigat catre cer. (2Cron.32:2)
- Domnul a adus pe Iov iarãºi în starea lui de la început, dupã ce s-a rugat Iov pentru 
prietenii sãi. ªi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. (Iov.42:10)
- Când ai început tu sã te rogi, a ieºit cuvântul, ºi eu vin sã þi-l vestesc; cãci tu esti 
preaiubit ºi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta ºi înþelege vedenia! (Dan.9:23)
- El a venit, a apucat-o de mânã, a ridicat-o în sus, ºi au lãsat-o frigurile. Apoi ea a 
început sã le slujeascã. (Marc.1:31)
- Apoi S-a depãrtat de ei ca la o aruncãturã de piatrã, a îngenuncheat ºi a început sã Se 
roage, (Luc.22:41)
- Apoi a turnat apã într-un lighean ºi a început sã spele picioarele ucenicilor ºi sã le 
ºteargã cu ºtergarul cu care era încins. (Ioan.13:5)
- El era la început cu Dumnezeu. (Ioan.1:2)
- ªi toþi s-au umplut de Duh Sfânt ºi au început sã vorbeasca în alte limbi, dupã cum le 
dãdea Duhul sã vorbeascã. (Fapt.2:4)

Ocazia unei noi analize - Nelu Filip 
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