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Editorial

  De fiecare dată când se înnoieşte anul e ca şi cum am avea un nou început. Filele calen-
darului 2014 sunt goale. Am dori să scriem numai lucruri frumoase, dar asta presupune o 
schimbare, o înnoire, un nou început.
  Şi dacă am intrat într-un an nou, trebuie să fie un nou început. Aici aş enumera 4 com-
partimente în care să fie un nou început:

1. Un nou început cu Domnul.
    În acest compartiment intră o relaţie înnoită cu Domnul, mai multă rugăciune şi dedi-
care, spirit de jertfă mai pronunţat, citirea Bibliei cu regularitate, o credinţă mai mare, 
părtăşie frăţească mai profundă, o dragoste mai arzătoare faţă de Domnul, faţă de fraţi, 
surori şi chiar de duşmani.

2.  Un nou început în familie.
  Să stăm şi să medităm unde am greşit anul trecut faţă de soţ, de soţie, de părinţi, de 
copii. Să rezerv mai mult timp pentru familie, poate grijile şi preocupările m-au făcut să 
îmi neglijez familia şi apar efectele... copii neascultători. Va trebui să mă rog şi să citesc 
Biblia împreună cu familia, să avem cele mai bune relaţii cu familia, să împart sfaturi cu 
înţelepciune la toţi membrii familiei, să arăt dragoste tuturor membrilor din familie.

 3. Un nou început cu Biserica.
    Participarea la slujbele de duminică, participarea la slujbele din cursul săptămânii, la 
orele de rugăciune, la repetiţii fanfară, cor, la orele de studiu. Să nu lipsim de la nici o 
masă, când avem Cina Domnului. Să avem o relaţie mai bună cu păstorii bisericii, cu con-
ducerea bisericii, cu membrii bisericii şi nu în ultimul rând să aducem cât mai multe su-
flete la Domnul.

4. Un nou început cu semenii.
   Semenii înseamnă nu numai fraţii şi prietenii, ci şi vecinii, colegii, rudele şi chiar 
duşmanii. Toţi trebuie iubiţi, nu numai cu vorba ci şi cu  fapta (1 Ioan 3:18). Dacă relaţiile 
cu ei au lăsat de dorit în anul care s-a scurs, atunci trebuie reînnoite. Ca să ne putem 
îndeplini aceste obiective, avem nevoie de putere de sus din partea Domnului. Şi Domnul 
zice: pentru că ai hotărât să ai un nou început cu Domnul, un nou început cu familia, un 
nou început cu biserica, un nou început cu semenii „Eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijo-
rare, căci Eu sunt Dumnezeul tău, Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor, Eu te sprijinesc cu 
dreapta Mea biruitoare (Is. 41:10).dreapta Mea biruitoare (Is. 41:10).

Pastor Pavel Sătmărean

Dragi cititori, 
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Când Dumnezeu schimbă inimi...

  Anul acesta se împlinesc 10 ani de când eu şi soţia mea am intrat în familia lui 
Dumnezeu. Mulţumim Tatălui ceresc pentru că a întins mâna şi ne-a scos din 
groapa pieirii, din fundul mocirlei, ne-a pus picioarele pe stâncă şi ne-a întărit paşii 
în anii aceştia. Îi mulţumim totodată pentru toate lucrurile ce Le-a rânduit în viaţa 
noastră, dar mai ales pentru această biserică în care ne-a aşezat ca să putem 
creşte în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

    Privind spre gaura gropii din care am fost scoşi în urmă cu zece ani, îmi aduc 
aminte cum la începutul lunii februarie 2004, soţia mea, Corina, (atunci eram 
amici) m-a invitat să merg la biserica de pe strada Carpaţi. Ea avusese o întâlnire 
personală cu Dumnezeu în luna noiembrie 2003, la o seară de evanghelizare în bi-
serica de pe strada Scorţarilor, la care a fost invitat fratele Ovidiu Liteanu. În acea 
perioadă de timp, Corina locuia în acelaşi bloc şi la acelaşi etaj cu sora Irina, care 
este membră în biserica de pe strada Carpaţi (soră de corp a surorii Ana Tode- 
rean).rean). Locuia în chirie cu o soră din Viişoara, studentă la Cluj, soră pe care a întâl-
nit-o pentru prima dată cu câteva luni în urmă, într-o călătorie cu trenul, pe vremea 

  
  Întrucît la Dumnezeu nimic nu este întâmplător, Corina (fiind în căutarea unei 
locuinţe cu chirie, obosită fiind de cei aproximativ 12 000 de km parcurşi pe jos în 
anii de navetă la şcoală şi la serviciu) s-a întâlnit încă o dată cu Alexandrina, acea 
soră studentă. Discutând cu ea acest aspect, Alexandrina i-a spus că, dacă vrea, 
poate sta cu ea în garsoniera pe care o închiriase, menţionând că este pocăită şi că 
pe unii oameni îi deranjează felul acesta de trăire. Deoarece Duhul lui Dumnezeu 
era la lucru, Corina s-a mutat în luna octombrie 2003 cu Alexandrina, şi a rămas 
marcatămarcată de purtarea ei de fiecare zi. Pentru că vorbea frumos, citea din Biblie şi se 
ruga zilnic, a determinat-o pe Corina să dorească să meargă şi ea la Biserică. Este 
momentul când a cunoscut-o pe sora Irina şi s-a dus cu ea de câteva ori la biserica 
de pe strada Carpaţi. Urmase primul contact cu Biserica „noastră”, situată atunci 
pe strada Scorţarilor, în seara de evanghelizare cu fratele Liteanu, seară în care s-a 
întâlnit cu Dumnezeu şi I s-a predat Lui. Din acest moment, Corina a luat parte la 
momentele de părtăşie din această biserică şi continuă cu ajutorul Domnului să o 
facăfacă şi în prezent. Exact în momentul când Domnul începea să atingă inima Corinei, 
adică octombrie 2003, eu am chemat un prieten de lângă Haţeg, să vină să lucreze 
la compania la care eram eu angajat, întrucât exista un post liber. A venit într-o zi 
de marţi, am cumpărat cea mai amplă publicaţie clujeană de anunţuri şi am 
răsfoit-o cu mare atenţie pentru a găsi o chirie. După ce am dat nenumărate tele-
foane fără sorţi de izbândă, înspre seară, am găsit o cameră liberă la o familie de 
pocăiţi care frecventa Biserica de pe Scorţarilor. Marius a rămas să locuiască la ei 
aproape 6 luni, perioadă în care s-a întâlnit şi el cu Mântuitorul, participând la mo-
mentele de părtăşie de la biserică.

  Eu am dat curs invitaţiei Corinei şi am însoţit-o la biserica de pe strada Carpaţi 
(februarie 2004), însă doar din curiozitate, pentru a vedea cum arată o biserică de 
pocăiţi. Nu eram deloc un om bisericos, mergeam la biserica ortodoxă doar la Paş-   

când noi făceam naveta din Cojocna la Cluj (fiind originari din această comună 
situată în apropierea Clujului). Am crescut aşadar în această localitate, în familii de 
credincioşi ortodocşi, care ne-au educat în spiritul dreptăţii şi al moralităţii, dar fără 
să-L cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu.

te pentru că nu mă atrăgea nimic, însă atunci a fost prima dată în viaţa mea când 
mi-a plăcut ceva la biserică şi anume vorbirea fratelui Relu Moldovan despre pace, 
pacea  lui Cristos care întrece orice pricepere. Acest cuvânt mi-a mers la inimă, dar 
în acelaşi timp am fost foarte deranjat de rugăciunile fierbinţi din acea perioadă. 
Prin urmare, am plecat de la biserică cu gândul că niciodată nu o să mai intru într-o 
biserică de pocăiţi.
  
    La 1 aprilie 2004, prietenul meu Marius, şi-a luat rămas bun de la fraţii care l-au 
găzduit şi ne-am mutat în chirie împreună. Acum eram tot timpul aproape de el, nu 
doar la serviciu, şi puteam să-i observ aproape fiecare mişcare; era un om nou, 
ceva îl schimbase, iar asta mă făcea să-mi pun multe semne de întrebare. Amintesc 
dintre ele pe cele vitale: „dacă nu sunt pe calea cea bună?”, „dacă pocăiţii au drep-
tate?”... „dar oare ce scrie în Biblie?”. Ca urmare ale acestor frământări lăuntrice, 
într-o seară, după ce ne-am pus să ne odihnim, îl surprind astfel: „Marius, de unde 
îmiîmi pot cumpăra o Biblie?”... „Dacă vrei te duc mâine după ce ieşim de la serviciu 
la o librărie”, mi-a răspuns el cu bucurie. În ziua următoare am mers la librărie şi 
m-am întors acasă nu cu o Biblie, ci cu două, una dintre ele fiind cu explicaţii. Am 
început să citesc Biblia pentru prima dată în viaţa mea în 7 aprilie şi am parcurs 
Noul Testament în aproximativ patru luni şi jumătate. Cu cât citeam mai mult, cu 
atât Dumnezeu îmi dădea răspuns la întrebările mele şi răsturna ideile mele pre-
concepute. Aveam 24 de ani atunci şi, pentru că nu frecventam discotecile, nu 
fumam şi consumam alcool doar în cantităţi moderate, fără să mă fi îmbătat 
vreodată, mă consideram un tânăr moral, cu un caracter deosebit. Citind Scriptura, 
am înţeles că de fapt sunt un păcătos care are nevoie de iertare şi eliberare, iar 
pentru ca să ajung în Rai trebuie să împlinesc anumite lucruri. 
  
  La 1 iunie, am simţit ceva ce nu mai simţisem niciodată până atunci, o forţă 
lăuntrică ce mă îndemna să merg la biserică; era o zi de marţi şi cercetarea Dom-
nului a fost peste mine toată ziua. Ajungând acasă de la serviciu, în ciuda duhurilor 
rele care se luptau cu mine să nu mă duc la biserică, m-am dus la Corina şi i-am 
spus următoarele: „Vreau să merg la biserică!”. Foarte surprinsă a renunţat la a 
spăla rufele şi mi-a spus să mă duc să mă pregătesc, urmând apoi să ne întâlnim 
şi să mergem pe strada Scorţarilor. Ajungând la biserică la ora 18 fără câteva 
minute,minute, am observat că fiecare persoană care intră, se aşează pe genunchi şi se 
roagă. Am îngenunchiat şi mi-am adus aminte de acele rugăciuni ce m-au deranjat 
când am fost la biserica de pe strada Carpaţi şi m-am rugat astfel: „Doamne, dacă 
în locul acesta se face voia Ta mai mult decât în biserica ortodoxă, te rog ajută-mă 
şi pe mine să mă pot ruga şi să nu îi aud pe oamenii aceştia din jurul meu când se 
roagă în comun”. Dumnezeu mi-a ascultat aceste puţine cuvinte şi am putut să mă 
rog la fiecare rugăciune fără nici un fel de problemă. După această primă întâlnire 
cucu biserica „noastră”, am continuat să merg la părtăşiile fraţilor, iar după 4 
săptămâni, în 29 iunie, la o seară deosebită în care a fost prezent un frate din SUA 
şi fratele Gabi Zăgrean, am hotărât să mă pocăiesc. Cu toate că am ieşit în faţa bi-
sericii pe propriile mele picioare, parcă pluteam, parcă nici nu atingeam podeaua, 
simţeam o putere extraordinară care mă purta, a fost o experienţă deosebită. Eram 
atât de hotărât încât m-aş fi botezat imediat, însă a trebuit să aştept până în 19 
septembrie, când a fost organizat următorul botez, la care s-a botezat şi Corina. 
Spunându-le părinţilor înainte de botez că vrem să ne pocăim, am avut mari îm-
potriviri, în special tatăl meu mi-a vorbit foarte dur, spunându-mi în final că pentru 
ei nu mai exist şi că nu mai am ce căuta la ei acasă. 
  
  Chiar dacă am avut foarte multe încercări în aceşti 10 ani, putem să spunem cu 
toată sinceritatea că au fost cei mai frumoşi ani din viaţa noastră.  

Sebi şi Corina Bojan  



Evenimente

6 7

candidaţilor). Mesajul biblic principal a 
fost transmis de fratele Sandu Negru- 
şer, păstor al Bisericii Penticostale nr. 5 
de pe strada Albini, având ca subiect: 
comparaţia între carul lui Dumnezeu (2 
Corinteni 2:14) şi carul famenului Etio-
pian (Faptele Ap. 8:26-38). De aseme-
nea, au mai fost implicaţi în slujba 
divină corul şi fanfara, precum şi alte 
grupuri care au lăudat pe Domnul prin 
cântări.

  Actul botezului a fost oficiat de 
păstorii Bojor Vasile şi Sătmărean 
Pavel. 

Toderean Crina

Botez Nou Testamental

  În data de 19 ianuarie 2014, în Bi-
serica Penticostală „Betania” a avut loc 
un botez Nou Testamental în cadrul 
căruia 14 suflete şi-au mărturisit 
credinţa în Domnul Isus Hristos şi 
dorinţa de a-L sluji cu credincioşie tot 
restul vieţii. 

  Serviciul divin a fost condus de 
fratele păstor Vasile Bojor, care a trans-
mis un călduros bun venit atât 
candidaţilor, cât şi familiilor acestora. 
În continuare, fratele păstor Pavel 
Sătmărean a transmis un scurt mesaj 
biblic (el fiind cel care s-a ocupat  în 
modmod deosebit de partea catehetică a  

Povestea Naşterii Mântuitorului 
prin ochii copiilor

  Când mă gândesc la tot ceea ce 
implică o sărbătoare… bucurie… ferici-
re… pace… linişte sufletească… îmi 
doresc, la fel ca şi dumneavoastră să o 
împart cu cei dragi, cu familia… Ce 
poate fi mai frumos, decât să petreci o 
sărbătoare precum Naşterea Domnului 
IsusIsus în cadrul familiei tale?  Nici anul 
2013 nu a fost excepţie. Am petrecut 
această sărbătoare plină de semnifi- 
caţie împreună cu familia…. da, depar-
tamentul de şcoală duminicală, copii şi 
învăţătoare au sărbătorit împreună cu 
marea familie a Bisericii BETANIA.  
  Aşa cum am obişnuit biserica în fie- 
care an, departamentul de şcoală 
duminicală a onorat pe Dumnezeu prin 
mici „programe”, fiecare grupă aducând 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea bise- 
ricii, colinde şi poezioare. Dorind să

    Punând cap la cap ideile venite din 
partea tuturor învăţătoarelor, am unit 
grupele de copii şi am realizat o serbare 
care a avut un impact real asupra bi-
sericii. Prin acest program am urmărit 
să ne întoarcem în trecut, pentru a rea- 
liza o paralelă între profeţiile care au 
fostfost date în ceea ce privește nașterea

facem totul ca pentru Domnul,  am 
dorit ca pentru sărbătoarea  naşterii 
Domnului Isus să facem ceva special, 
ceva care evidenţieze faptul că, chiar 
fiind cel mai tânăr departament din 
Biserică, suntem uniţi şi avem toate 
motivele să Îl lăudăm pe Dumnezeu.

lui Isus şi împlinirea exactă a acestor 
profeţii.
    Pe fondul cald şi lin al colindelor into-
nate de corul copiilor, şi-au făcut 
apariţia cei care au prevestit naşterea 
lui Isus: Îngerul, Isaia, David, Ieremia, 
Mica, Solomon, Psalmistul şi nelipsiţii 
martori ai marelului eveniment: Iosif, 
Maria, Soldatul, bătrânul Simeon, 
Îngerul, Păstorul şi magii.Îngerul, Păstorul şi magii.
  A fost un moment în care copiii bi-
sericii au transmis, plini de emoţie, dar 
cu multă bucurie faptul că  naşterea lui 
Isus este cel mai important moment din 
istoria lumii. De atunci, omenirii i s-a 
dat o nouă speranţă, iar bunătatea, 
curăţia sufletească şi generozitatea 
suntsunt elementele esenţiale ale creşti- 
nismului.
  În inima fiecărui copil care a stat în 
faţa dumneavoastră cu ocazia acestor 
sărbători, stă o frântură din Împărăţia 
lui Dumnezeu. Vă mulţumim pentru că 
aţi sădit în ei Cuvântul lui Dumnezeu şi 
pentru încrederea pe care dumnea- 
voastră, ca părinţi ne-o acordaţi. Aveţi 
niştenişte copii minunaţi, haideţi, împreună, 
să îi ajutăm să crească pentru Împă- 
răţia lui Dumnezeu. 
  Am încheiat serbarea printr-o poezie 
care dă oportunitatea fiecăruia, mic sau 
mare, să mediteze la tot ceea ce a sa- 
crificat Dumnezeu pentru noi…

Mia Marta
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Isus a urcat pe cărarea istoriei
cu pământul şi cerul pe umeri.
Urmele paşilor Lui se văd încă,
pe câmpia plină de rouă a cerului
Enoh i-a deschis drumul
făcând prima călătorie în Univers.
PPe Moise, l-a trimis să trâmbiţeze
la porţile mileniului, sosirea Lui
În Betleem, o fecioară L-a slobozit
de pe zidul timpului în lume.
Apoi, zi de zi, a scris pe ţărână
cele zece îndemnuri ale cerului.
Şi în palmele întinse spre binecuvântare
ale drumeţiloale drumeţilor, a turnat sângele Său.

A înspăimântat cu glasul Său moartea.
A învăţat pe oameni să facă binele în
orice fărâmă de clipă.
A venit să ne dea totul,
N-a oprit pentru Sine nici viaţa Sa proprie
N-a avut nici-o fericire
pe care să nu ne-o împartă.pe care să nu ne-o împartă.
Şi atât cât ne-a lăsat la plecare,
ne va cere la întoarcere.

Zile de rugăciune

  Între Sărbătoarea Naşterii Domnului 
şi Anul Nou, biserica noastră a organi-
zat, cu ajutorul Domnului, în perioada 
27-28 decembrie, zile speciale de 
rugăciune începând de la ora 10.
  

  
  Dumnezeu a binecuvântat aceste 
zile cu un har deosebit. Au fost prezenţi 
fraţi din mai multe biserici, şi fraţi 
invitaţi din Bucovina: fratele pastor 
Ghiţă Ciobanu împreună cu un cor de 
tineri; fraţi din Izvin: fratele pastor 
Ghiţă Mocanu împreună cu un grup de 
cântăreţi;cântăreţi; de asemenea a fost prezent 
şi fratele Beni Cibu cu un grup de tineri 
şi fratele Cornel Cuibus din Viena.
  În ziua de vineri, mesajul principal a 
fost susţinut de fratele Ghiţă Ciobanu, 
mesaj intitulat „Schimbarea prin Du- 
hul”, care vine de la Dumnezeu spre 
noi, dinăuntrul nostru spre-n afară, şi 
de la noi spre alţii.
    În ziua de sâmbătă, mesajul princi-
pal a fost susţinut de fratele Iosif Anca, 
din Arad. Mesajul ne-a condus într-un 
pelerinaj sfânt cu familiile patriarhilor. 
Am descoperit că Avraam zideşte altare 
Domnului, iniţiativa pornind de la Dom- 
nul. Acesta îşi învaţă şi copiii să zideas- 
căcă altare în familiile lor; apoi, suportul 
financiar e dat de Unul singur, al căruia         

este tot pământul. Fratele Iosif, în me-
sajul său a cuprins şi partea tânără, 
susţinând că există îngeri maritali, care 
îi ajută pe tineri să se căsătorească, 
cum a fost în cazul patriarhului Isaac. 

De asemenea, copiii în familiile patri-
arhilor, se năşteau la porunca divină. 
Astfel, Dumnezeu ne-a mai dăruit har 
ca să luăm noi hotărâri pentru anul 
2014, de-a zidi altare de rugăciune în 
familiile noastre şi a ne lăsa sub 
călăuzirea lui Dumnezeu.
  Atât vineri, cât şi sâmbătă, părtăşia 
în rugăciune a urmat în Biserica Albini. 
Aceste zile de rugăciune au rămas şi 
rămân în agenda slujbelor din Biserica 
Betania. Credem că rugăciunea e cheia 
supremă, unică în a aduce biruinţă. 

Andreeas Bojor
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sincere (dacă a simţit să strige la început, a strigat, fără să-l intereseze ce vor 
spune mulţimile), stăruitoare (nu a cedat în faţa certurilor celorlalţi) şi simple („să 
capăt vederea”).

3. Credinţă (v. 52)

    Isus a văzut la Bartimeu ce nu se putea vedea cu ochiul liber. Modul în care a 
reacţionat orbul a dat dovadă de credinţă profundă. Fapt pentru care Domnul Isus 
a afirmat: „Du-te în pace, credinţa ta te-a mântuit!”. Observaţi că orbul a putut 
crede că este Domnul Isus, chiar dacă nu L-a văzut, şi probabil nici nu L-a putut 
auzi datorită marelui număr de oameni prezenţi acolo. Mai mult,  el a crezut că 
Mesia îl poate vindeca de o boală în faţa căreia cei mai specialişti medici sunt 
neputincioşi. Însă credinţa lui a fost una mântuitoare, el trecând de la milă la mân-
tuire. Această credinţă ltuire. Această credinţă l-a câştigat pe orb!

4. Conduită coordonată de Isus (v. 52)

  În urma cuvintelor Domnului Isus, Biblia afirmă clar că orbul „îndată şi-a căpătat 
vederea şi a mers pe drum după Isus”. Se observă aşadar, că adevăratul câştig a 
lui Bartimeu nu a constat în faptul că a fost vindecat de orbire, ci în faptul că traiec-
toria sa zilnică s-a schimbat, ajungând să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos! Acesta 
da câştig! Ţi-l doresc din toată inima pentru noul an!

Nu uita că: Toţi oamenii plâng, însă unii plâng singuri 
(fără Regele)! Toţi oamenii au pierderi, însă doar pe unii 
aceste pierderi îi câştigă! Tu ce vei face cu pierderile tale? 
Dacă le vei pune la picioarele Domnului Isus, acceptând 
chemarea Sa, cerându-I exact ceea ce ai nevoie, crezând 
în El şi lăsându-te condus doar de El, ATUNCI vei câştiga 

Cerul!   

Caleb Nechifor

Pierderea care te câştigă…
Marcu 10:46-52

  La ieşirea din Ierihon era un bărbat 
fără nume1, fără vedere, fără bani, fără 
loc de muncă, fără viitor (cel puţin din 
perspectiva unora), fără viitor promi- 
ţător. 
    Câte pierderi nu o fi avut orbul Bar-
timeu în viaţa sa?... Însă cea mai 
proeminentă e pierderea vederii. Să 
observăm însă că tocmai datorită aces-
tei pierderi, el a câştigat adevărata 
vedere, şi anume: viaţa veşnică. Din 
episodul biblic se înţelege că, dacă el 
nu ar fi fost orb, nu ar fi avut acces la 
salvarea sufletului său, deoarece el a 
căutat la Domnul Isus vindecarea ochi-
lor săi, iar El mai întâi i-a oferit mântu-
irea şi apoi vindecarea (v. 52). Ce pre-
supune acea pierdere care te câştigă?

1 Bartimeu înseamnă „fiul lui Timeu”, deoarece în greacă Βαρ („Bar” se traduce prin „fiul”).

1. Chemare cerească (v. 49)

2. Cerere corectă (v. 51)

  Când a ajuns orbul în faţa Lui, a 
putut auzi o întrebare pe care probabil 
o aştepta de o viaţă, şi anume: „Ce 
vrei să-ţi fac?”. Până atunci probabil că 
o rostiseră şi alţii când ajungeau în 
dreptul lui şi îl vedeau cu mână întinsă, 
însă acum această întrebare era mult 
maimai pătrunzătoare. Orbul, cu o sincer-
itate pură de invidiat, a răspuns: 
„Rabuni, să-mi capăt vederea”. Obser- 
vaţi că cererea sa a fost corectă şi 
concretă. Dacă la început a avut o 
cerere generală, spunând doar „ai 
milă!”, de data aceasta a fost mult mai 
concret în cererea sa, exclamând: „să 
capăt vederea”. El nu a cerut bani, nici 
măcar să fie dus într-un loc mai popu-
lat pentru a primi mai mulţi bani, nici 
măcar să fie îmbrăcat mai frumos, ci a 
cerut exact ce avea nevoie. Fără a rosti 
o rugăciune învăţată, a cerut doar ve
derea. De la Bartimeu putem învăţa că 
toate cererile noastre trebuie să fie: 

  Evanghelistul Marcu ne subliniază că 
strada pe care mergea Mesia era efec-
tiv ticsită de ucenici şi de „o mare 
mulţime de oameni” (v. 46b). Isus se 
afla la ultima staţie, mai avea puţin şi 
ieşea din Ierihon (v. 46a), mergea spre 
Ierusalim pentru a muri şi nu mai avea 
săsă se întoarcă pe acolo niciodată. Unde- 
va într-un şanţ („jos lângă drum”) era 
un „cerşetor orb”. Cu siguranţă nu a 
apucat să-şi facă toaleta de dimineaţă, 
nu a putut să se aranjeze..., era murdar 
şi-n zdrenţe. Avea o mână întinsă şi ca 
de obicei „cerea de milă”. Deodată a 
auzitauzit un zgomot mai accentuat, voci 
imposibil de înţeles datorită mulţimii 
lor, sunete de paşi nenumăraţi, şi, de- 
oarece nu putea vedea, probabil a în-
trebat: „Ce e? Cine vine? Ce se întâm-    
plă?”. Câţiva care au reuşit să se deco-
necteze de la evenimentul primordial, 
i-au spus în grabă: „trece Isus pe uliţa 
noastră...”. Când a auzit că e vorba de 
Isus din Nazaret, a început să strige: 
„Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”. 
„Mulţi” din cei prezenţi în loc să-l încu-

rajeze să continue să strige, „îl certau 
să tacă” (v. 48). Orbul nu a ascultat de 
aceştia, ci a început să strige şi mai 
tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!”. 
Drept urmare, Isus, deşi avea drumul 
Său bine stabilit, şi-a făcut timp, s-a 
oprit şi a zis: „Chemaţi-l!”. Acest im-
peperativ i-a transformat pe foştii certă- 
reţi în oameni care s-au dus la orb şi 
i-au zis: „Îndrăzneşte, scoală-te, căci 
te cheamă”. Chemarea aceasta era 
unică şi de nerefuzat! Nu îl chema doar 
un ucenic, nici măcar primarul oraşului 
Ierihon, ci Regele universului. Această 
chemarechemare i-a oferit atâta putere încât 
orbul, fără nici o ezitare „a sărit, şi-a 
aruncat haina şi a venit la Isus”. A 
răspuns într-un mod excepţional la o 
chemare la fel de excepţională. Aceeaşi 
chemare se aude şi azi prin aceste rân-
duri… Cine va răspunde oare la ea?...
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Atenție la gripă!

  Gripa este o boală infecţioasă, respiratorie, acută, foarte contagioasă, produsă 
de virusurile gripale. 
           Se transmite prin picăturile de salivă răspândite în aer în timpul tusei.

Se manifestă prin:

- febră ridicată (39º - 40º Celsius);
- cefalee (dureri de cap);
- dureri musculare generalizate;
- astenie (oboseală);
- lipsa poftei de mâncare;
- nas înfundat;
- gât roşu;- gât roşu;
- răguşeală până la pierderea vocii;
- tuse frecventă, uscată, obositoare;
- uneori greţuri şi vărsături.

Pentru a preveni gripa:

  - evitaţi aglomeraţiile umane;
  - consumaţi cât mai multe legume şi fructe proaspete, cu conţinut crescut de  
   vitamina C;
  - evitaţi, pe cât posibil, contactul cu persoanele bolnave;
  - bolnavul va folosi batiste igienice în caz de tuse sau strănut;
    - spălarea mâinilor, mai ales după suflarea nasului şi venirea în contact cu   
   persoanele bolnave;
  - aerisirea încăperilor, cu menţinerea unei temperaturi de 18º - 20º Celsius.

În cazul în care resimţiţi aceste simptome 
consultaţi imediat medicul de familie!

  Dacă evitaţi medicul, boala poate produce complicaţii ca: pneumonii sau 
bronhopneumonii, sinuzite, otite, laringite, mai rar meningoencefalite, 
foarte rar miocardite.

Un nou an de îndurare

  Timpul trece în grabă fără oprire. 
Am trecut din nou pragul unui nou an şi 
am păşit pe un drum încă necunoscut. 
Ce va aduce noul an? Această întrebare 
rămâne fără răspuns, oricât de mult 
am dori să privim în viitor. Numai Dum-
nezeu ştie de la început sfârşitul. Dar 
esteeste o binecuvântare să păşim mai de-
parte pe cale, cu încredere deplină în 
El. Putem spune cu bucurie: îndurarea 
Sa nu s-a sfârşit încă, izvorul harului 
nu a secat, iar cei însetaţi au posibili-
tatea să bea din această plinătate. 
Câtă nevoie avem de bunătăţile şi 
îndurările Domnului în viaţă? Avem 
nevoie de dragostea Domnului şi a 
Mântuitorului nostru în viaţa de toate 
zilele, aşa cum avem nevoie de aer. 
Preocupându-ne mereu cu ceea ce a 
făcut Mântuitorul sufletelor noastre,  
vom constata că paşii Săi revarsă 
belşugulbelşugul binecuvântărilor cereşti. Lu-
crarea noastră înţeleaptă este să 
glorificăm acest Nume care încunu- 
nează  anul cu bunătate.
 
  În toate şi peste tot, Dumnezeu este 
Cel care începe. La început de an, 
Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu 
fiecare. El doreşte să înceapă cu noi o 
viaţă nouă pentru a ne conduce pe o 
cale nouă spre un scop nou. Este oare  
 

Dumnezeu la începutul hotărârilor       
noastre pentru acest an? A asculta de 
Cuvântul lui Dumnezeu şi a ne adresa 
Domnului prin rugăciune înaintea 
oricărei activităţi înseamnă a ţine 
seama de El, ca de Acela pe care se 
poate conta pentru întreaga zi, pentru 
întregulîntregul an, pentru întreaga viaţă. Să 
ne gândim bine şi apoi să stabilim o 
legătură de nădejde cu Dumnezeu, prin 
credinţa în Fiul Său. 

  A trecut din nou un an din viaţa 
noastră. A fost un an de har şi Evan- 
ghelia, vestea bună despre mântuirea 
în Hristos a fost dusă la mulţi oameni. 
Dar cât timp va mai dura acest har? 

    Acest timp se va sfârşi. Domnul va 
veni pentru a-i lua la Sine pe ai Săi. 
Apoi va veni „noaptea, când nimeni nu 
va mai putea lucra”. Ea îi va cuprinde 
pe toţi cei care nu au fost gata să-L 
primească pe Hristos ca Domn şi Mân-
tuitor. Domnul va vorbi şi în acest an în 
diferitediferite feluri, în mod deosebit, prin Cu-
vântul Său, dar şi prin evenimente din 
viaţa fiecăruia în parte.

  Astăzi este încă timp de har; de 
aceea folosiţi fiecare zi a acestui an al 
harului!

            Un an binecuvântat!!!
Maria Străjan




