rugãciune, Dumnezeu lucreazã la
caracterul meu. În rugãciune mã voi liniºti,
mã voi întãri, voi primi putere sã merg
înainte cu credinþã, ºi voi primi rãbdare
rãbdarea pe care am cerut-o de la început.
Poate unele aspecte par
contradictorii în cele de mai sus. Nu sunt
aºa, doar cã lucrurile spirituale sunt mult
mai complexe decât cele lumeºti, ºi de
aceea uneori par mai greu de înþeles. Dar
aºa cum ne-a mai spus fratele Daniel, de
multe ori, acolo unde nouã ni se pare cã
este un paradox, o contradicþie, Dumnezeu
alãtureazã lucrurile, nu punte între ele
„sau”, ci „ºi”.
Sã continuãm aºadar sã ne rugãm
cu credinþã, ºi în acelaºi timp cu dorinþa de
a înþelege ºi accepta voia lui Dumnezeu, ºi
nu de a impune cu orice preþ voia noastrã.
Dacã ne-am rugat ca Domnul sã ne facã
asemenea Lui, sã nu ne mirãm când vom
trece prin încercãri ºi suferinþe pentru cã în
ºcoala suferinþelor caracterul nostru este
modelat mai mult decât în orice alte
împrejurãri.
La bine ºi la rãu, în bogãþie sau în
sãrãcie, în sãnãtate sau în boalã, sã
continuãm sã ne rugãm cu credinþã ºi sã
mergem înainte cu Dumnezeu!
Claudia Pãduraru

Am lipsit o duminicã din biserica
noastrã, dar am adus în rugãciune o
bisericã întreagã. Am depus ºi mãrturie
cum am ajuns eu la Domnul, ºi pãrtãºia cu
fraþii a fost frumoasã.
Atunci, mi-a trecut un gând prin
minte: ce frumos ar fi dacã am fi toþi
pocãiþi! Am fi mai buni, mai iubitori unii
cu alþii. Ar dispãrea rãutatea, ura ºi am trãi
mai fericiþi pentru cã Dumnezeu este
dragoste ºi bunãtate. Slavã ºi glorie
Numelui Sãu cel sfânt. Amin,
Emilia Negrean

Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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CONDIÞIA CÃLÃUZIRII
„Ascultã, poporul Meu, ºi te voi sfãtui, Israele, de M-ai asculta!“ (Psalmi 81:8)

ANUNÞURI:
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 18 - Clubul pentru copii Awana
Duminicã - ora 10, 17 - Biserica

SALUT
Le spunem bun venit între noi, fraþilor
noºtri din SUA: AC Curtis, Larry Wilson
ºi Jeremy Haines, care vin din Biserica
Baptistã Trinity Southaven, MS
Domnul sã îi binecuvânteze!

Pãrtãºie
În duminica din 13 ianuarie am
fost invitatã de cãtre cuscrul meu la
Biserica Maghiarã, unde a avut loc botezul
unui cuplu. Acolo am avut o pãrtãºie
frumoasã cu fraþii maghiari.
Serviciul de dupã amiazã a
început la ora 16. În deschidere a cântat
fanfara spre lauda lui Dumnezeu. A fost
frumos, dar mai frumos a fost când am
cerut fraþilor sã ni se alãture în rugãciune
pentru sãnãtatea fratelui Daniel.

Sã ne rugãm pentru:
-sãnãtatea fratelui Daniel;
-tinerii bisericii care sunt acum în perioada
examenelor;
-cei tineri în credinþã, ca Domnul sã-i
întãreascã pe calea Sa;
-cei care s-au predat de curând Domnului,
ca El sã întãreascã hotãrârea lor ºi ei sã-L
urmeze cu credinþã.
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a ºi oameni care n-au mai umblat prin viitor, fiind de asemenea limitaþi în
cunoaºtere ºi experienþã, nevoia de cãlãuzire este evidentã. Se poate însã întâmpla
cã deºi am cerut cãlãuzire, deºi ne-am cercetat viaþa înaintea Domnului, tot nu
auzim glasul Domnului vorbindu-ne. Într-o astfel de situaþie, confuzia este datã în primul
rând de mulþimea vocilor din zilele noastre. Omul modern nu prea se bucurã deloc de
liniºtea ºi contemplarea de care are nevoie pentru a auzi vocea Domnului. Se pare cã
niciodatã n-a existat atât de mult zgomot, stârnit de tatãl minciunii, cu intenþia deliberatã de
a arunca derutã între copiii Domnului.
Aºa se face cã dacã vrem sã auzim glasul Domnului trebuie sã învãþãm sã-l
discernem. Domnul Isus n-a fost îngrijorat de faptul cã vor exista mai multe voci care vor
pretinde cã au dreptul sã ne cheme sã le urmãm. El a ºtiut cã oile adevãrate vor ºti sã
deosebeascã vocea Lui de celelalte. Însã problema care apare este cã unii nu disting vocea
Domnului tocmai din cauzã cã nu sunt obiºnuiþi cu ea. Dacã ei doresc sã audã glasul
Domnului doar în momente de crizã se poate ca Domnul sã le vorbeascã dar ei sã nu ºtie
cine le vorbeºte.
Iar dacã se întâmplã sã dorim cãlãuzire doar în momente de crizã, atunci se poate
ca sã nu ascultãm din cauza panicii. Când intrã în panicã, omul nu mai este capabil de
concentrare ci acþioneazã din instinct. Dacã vrem sã auzim vocea Domnului ori de câte ori
ne vorbeºte, trebuie sã fim pregãtiþi sã o auzim. Dorinþa noastrã dupã cãlãuzire trebuie sã
fie realã. Dumnezeu nu va vorbi unor oameni care nu sunt disponibili sã împlineascã ceea
ce vor auzi. A fi pregãtiþi înseamnã sã ne concentrãm pentru a auzi vocea Domnului,
înseamnã sã facem liniºte în noi înºine pentru ca Domnul sã poatã vorbi. Dacã vorbim prea
mult noi, cum sã mai auzim vocea Domnului?
Cartea Apocalipsa ne prezintã o bisericã apostatã care îl þinea pe Domnul Isus în
afara ei, tocmai pentru cã nu erau oameni care sã audã cã El bate ca sã intre. Când preotul
Eli ºi-a dat seama cã Dumnezeu încearcã sã-i vorbeascã micuþului Samuel, l-a sfãtuit un
singur lucru: sã asculte cu atenþie. Dacã vom ºti sã facem liniºte în sufletele noastre, dacã
vom tãcea, dacã ne vom închide urechile ºi mai ales inima faþã de orice alte voci ale lumii ºi
vom fi pregãtiþi sã ascultãm vocea Domnului, El ne va vorbi clar ºi limpede. Iar noi îl vom
înþelege.
pastor Daniel Chereji
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În al doilea rând aceasta bucurie a
mântuirii trebuie sã ne þinã treji pânã la
venirea lui Isus în glorie ºi odatã cu sfinþii
ne vom bucura în ceruri glorificând
Numele lui Dumnezeu pentru ca am ajuns
acolo lângã El în veºnicie si pentru cã s-au
împlinit cuvintele din Luca 10 .
Bucuria în Domnul trebuie sã se
manifeste apoi prin trãirea noastra in locul
în care ne aflam, arãtând celor din jurul
nostru un Domn biruitor în vietile noastre,
prin trãire, purtare, vorbire si înþelegere
faþã de semenii nostri.
Aºa cum am menþionat mai sus,
bucuria în Domnul trebuie sa se
manifeste cred ºi prin purtarea de grijã a
celor din jurul nostru. Suntem un trup,
Trupul lui Cristos, ºi precum trupul are
nevoie de o îngrijire, ºi când un mãdular
din trupul nostru este bolnav încercãm sã îl
protejam, tot asftel ºi în Trupul lui Cristos
trebuie sã ne manifestãm bucuria în
Domnul prin slujire în smerenie.
Daniel Lauruc

“Bucuraþi-vã întotdeauna”
1 Tesaloniceni 5:16
Trãim într-o lume în care bucuria
este þinutã la “respect”, iar oamenii care se
bucurã sunt din ce în ce mai rar de gãsit.
Suntem asaltaþi de tot felul de veºti din
partea multor persoane cu influenþã ºi
uitãm faptul ca Biblia prin apostolul
Pavel, ne îndeamnã sã ne trezim la
realitate ºi sã ne bucurãm neîncetat.
Întrebarea care se pune este cum
poþi sã te bucuri în mijlocul “furtunii” ºi a
“vijeliilor”. Rãspunsul este numai unul
singur ºi anume bucurându-ne în Domnul.
Aceasta este bucuria adevãratã.
Bucuria în Domnul ne oferã
câteva modalitãþi de a privi lucrurile altfel,
din punct de vedere duhovnicesc,
spiritual.
Bucuria în Domnul ne ofera în
primul rând o siguranþã a unei bucurii în
unitate, în Trup. Suntem mãdulare în
Trupul lui Cristos si trebuie sã ne bucurãm
toþi de bucuria veºniciei ºi a reîntâlnirii cu
Dumnezeul nostru în Ceruri.
Evanghelistul Luca ne relateaza
bucuria ucenicilor, o bucurie trecãtoare ºi
anume bucuria de a avea putere ºi asupra
duhurilor. Domnul Isus îi avertizeazã însã
pe ucenici ºi le spune în Luca 10:20 :
“Totusi sã nu vã bucuraþi de faptul ca
duhurile vã sunt supuse; ci bucuraþi-vã cã
numele voastre sunt scrise în ceruri.”
De aici putem desprinde cel puþin
douã motive pentru a ne bucura în Domnul
ºi anume: bucuria mântuirii ºi purtare de
grija acelor din jurul nostru.
Bucuria mântuirii trebuie sã se
vadã prin trãirea noastrã, prin viaþa noastrã
prin tot ceea ce facem, prin smerenie,
pocãinþã, ºi mai ales rugându-ne pentru
oameni ca Dumnezeu sa îi întoarcã la El.
Aceasta se poate manifesta ºi prin
colaborarea în slujire ºi în totul ca ºi fraþi în
Cristos.

Siguranþa rugãciunii ascultate
1 Ioan 5:14-15: Îndrãzneala pe care o
avem la El, este cã, dacã cerem ceva dupã
voia Lui, ne ascultã. ªi dacã ºtim cã ne
ascultã, orice i-am cere, ºtim cã Suntem
stãpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
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Inima mea e plinã de bucurie ºi
pace, când citesc aceste versete! Gânduri
de recunoºtinþã se ridicã spre Tronul
Harului pentru cã toate promisiunile din
Biblie se împlinesc ºi sunt proaspete în
fiecare dimineaþã pentru copiii Domnului.
Trãim într-o lume atât de agitatã ºi
parcã orele nu ne mai ajung, informaþia e la
îndemâna oricui, iar sistemul de
comunicaþii e atât de dezvoltat încât putem
lua legãtura cu persoane din cele mai

îndepãrtate colþuri ale lumii, ºi totuºi, sunt
momente în care ne dorim sã ieºim din
cotidian, sã stãm în liniºte ºi sã discutãm
cu cineva în care avem deplinã încredere,
cu cineva care ne poate da sfaturi sau se
poate ruga împreunã cu noi.
Meditând la toate acestea gândul
îmi zboarã la cel mai bun Prieten, un
Prieten în care putem avea deplinã
încredere, un Prieten care face legãtura
între cer ºi pãmânt, un Prieten care e tot
timpul prezent ºi care ne poate ajuta în
orice problemã. Cât de minunat e acest
Prieten!
Cunosc o "linie telefonicã" ce
niciodatã nu e ocupatã ºi prin aceasta
putem intra în legãturã cu Cei care conduc
tot Universul, cu Cei care ne sunt cei mai
buni prieteni. Cât de binecuvântaþi suntem
noi, copiii Lui, cã avem la îndemânã
rugãciunea, prin intermediul ei putem sã-i
spunem lui Dumnezeu toate durerile
noastre, toate frãmântãrile, tot ce ne
preocupã, dar, mai mult, cât de minunat e
sã fim înconjuraþi de copii ai lui
Dumnezeu cu care sã avem pãrtãºie, sã ne
rugãm ºi sã-I aducem laude pentru
biruinþele pe care le avem cu El, pentru
suveranitatea Lui ºi pentru credincioºia
Lui.
Asta mi s-a întâmplat în cele douã
sãptãmâni pe care le-am petrecut cu
surorile mele în Irlanda, pe lângã faptul cã
ne-am bucurat de tot ce ne poate oferi o
þarã atât de deosebitã ºi L-am lãudat pe
Domnul pentru creaþia Sa, am putut sã
avem împreunã pãrtãºie cu Tatãl, sã ne
spunem experienþele cu Domnul, dar ºi
preocupãrile, am putut sã ne rugãm unii
pentru alþii ºi sã ne încurajãm.
O bucurie ºi o împlinire de
nedescris inundã inimile noastre când ne
rugãm cu pasiune pentru ceva ºi vedem
cum se împlineºte, cât de minunat e
Domnul pentru cã face posibile aceste
experienþe! Acestea ne dau un imbold sã

mergem mai departe, sã ne încredem total
în El pentru cã ºtim cã împreuã cu El nu
putem fi decât biruitori.
Nu încetaþi sã vã rugaþi fraþii mei
pentru motivele pe care le aveþi pentru cã
Tatãl vã ascultã ºi vã rãspunde, dacã
cererile sunt dupã voia Lui ºi vã rugaþi cu
pasiune ºi credinþã.
Ancuþa Rus

Rãspunsul rugãciunilor
Aveþi grijã cum vã rugaþi pentru
ca Dumnezeu chiar ascultã rugãciunile.
Eu de exemplu de mai mult timp
mã rog ca Dumnezeu sã lucreze la
caracterul meu ºi sã mã ajute sã îmi
dezvolt rãbdarea, sã îmi dea îndelungã
rãbdare. ªi atunci sã mã mai mir de
situaþiile prin care trec ºi sã mã frãmânt, sã
mã zbat, ºi sã strig sã mã scoatã
Dumnezeu mai repede la liman? Cum
altfel îmi voi exersa ºi dezvolta rãbdarea
decât fiind pusã în situaþii în care trebuie
sã aºtept, sã îndur, situaþii în care lucrurile
sã se desfãºoare altfel decât mi-aº fi dorit
eu sau într-un alt ritm?
Voi continua sã mã rog, sã cred ºi
sã sper. Dar rugãciunea mea nu va fi una
plinã de anxietate sau de revoltã, ci va fi
una de încredinþare în mâna Celui
atotputernic, în mâna Tatãlui meu ceresc
care ºtiu cã mã iubeºte ºi face ca toate
lucrurile sã lucreze împreunã spre binele
meu.
Aºa cum ne predica fratele Daniel
cu ceva timp în urmã, acceptarea voii
Domnului nu înseamnã resemnare sau a
înceta sã ne rugãm. Nu. Voi continua sã
lupt în rugãciune, conºtientã cã deºi în
acest univers sunt forþe potrivnice care
luptã împotriva copiilor lui Dumnezeu,
totuºi rugãciunea mea va ajunge la Tatãl ºi
va fi ascultatã. Totodatã, chiar prin
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