vãlul supunerii, îmbrãcând haina nouã
a smereniei, curãþindu-ne încãlþãrile
care odinioarã rãtãceau pe cãi greºite,
curãþindu-ne sufletele cu lacrimile
pocãinþei, Îþi mulþumim Doamne cã
ne-ai fãcut vrednici sã ne aºezãm la
Masa Ta.
Îngrijeºte-Te Tu, Doamne de
sufletul ºi trupul meu, sã fiu
întotdeauna vrednicã sã mã apropii de
pâinea (trupul Tãu) ºi de vin (sângele
Tãu), aducându-mi aminte de jertfa pe
care ai fãcut-o pentru mine, pãcãtoasa.
Ani Avram

relaþie ºubredã, aº vrea sã o repar.
Oare cum ºi cât am slujit? ªi mai ales,
am slujit aºa cum ai fi fãcut-o Tu?
Mã cercetez Doamne, ºi mã uit
în mine însãmi. Acum Te vãd pe Tine.
Mulþumesc cã eºti acolo!
Rut Chereji

Pulsul
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ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - ªedinþã de Comitet
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 - Clubul pentru copii Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã pregãtire pentru botez
ora 10, 17 - Biserica

Cercetare personalã
Dã-mi putere sã mã cercetez
eu, ca sã nu fie nevoie sã o faci Tu.
Ajutã-mã sã reflectez la propriul meu
comportament. Vreau sã mã uit în
mine însãmi pentru cã mi-e teamã sã
stau cu Tine la masã într-un chip
nevrednic.
Vreau ca atunci când privesc
spre mine, sã mã vãd aºa cum sunt, nu
cum mi-ar plãcea sã cred cã sunt. Nu
mã lãsa sã stau indiferentã faþã de
propria persoanã. Mã cercetez
Doamne, ºi vreau sã mã cunosc, vreau
sã ºtiu ce îmi ascunde inima. Vreau sã
ºtiu cât timp Þi-am acordat. Oare Team situat pe primul loc în viaþa mea?
Mã cercetez, Doamne,
deoarece vreau sã vãd câtã dedicare
am pentru Tine. Vreau sã ºtiu cât de
mult Te-am lãudat ºi cât de mult ai fi
vrut Tu ca sã o fac. Mã cercetez
Doamne, deoarece dacã existã o

ALTE ANUNÞURI:
Sâmbãtã, 2 februarie, a avut loc
logodna dinte Emanuel Zarcula ºi
Magdalena Chereji. Dorim ca
Domnul sã îi binecuvinteze!

STUDIU BIBLIC: Romani 3:9-20 Condiþia umanã în faþa Judecãþii
Divine

SÃ NE RUGÃM PENTRU:
* Sãnãtatea fratelui Daniel.

4

UN VIS ÎMPLINIT
„O, de ai despica cerurile ºi Te-ai pogorî, s-ar topi munþii
înaintea Ta.” (Isaia 64:1)

C

ine s-ar fi gândit cã peste câteva sute de ani de când Isaia a înãlþat
rugãciunea care exprima aceastã dorinþã arzãtoare, Dumnezeu într-adevãr
a despicat cerurile ºi a coborât între noi. Numai cã niciun munte nu s-a
topit înaintea Lui ci, mai degrabã S-a topit El Însuºi din dragoste faþã de noi.
Când Isaia s-a rugat în acest fel, el a exprimat de fapt dorinþa adâncã a
oamenilor de a-L vedea pe Dumnezeu. Însã Dumnezeu este imprevizibil. El nu
acþioneazã dupã cum ne aºteptãm noi. Când a coborât în mijlocul nostru, a fãcut-o
sub chipul de rob venit sã slujeascã. S-a pus cu totul la dispoziþia noastrã. A
crescut ºi a trãit experimentând bucuria, durerea, suferinþa, sãrãcia, despãrþirea ºi
în final moartea. Nu s-a gândit nicio clipã cum i-am putea sluji noi, ci a fost
preocupat cum sã ne slujeascã El pe noi. A vrut sã ni-L arate pe Tatãl, iar cel mai
bun mod pentru a reuºi acest lucru a fost sã ne invite sã-L privim pe El.
A ºtiut cã nu suntem iubiþi ºi cã nu ºtim iubi, de aceea a venit sã ne înveþe
limbajul dragostei adevãrate. Ne-a iubit pe când nu era nimic vrednic de iubit în
noi ºi I-a pãsat cu adevãrat pe când nimeni nu voia sã ne priveascã. A murit la
Calvar ca sã ne îmbrace cu hainele neprihãnirii Sale. Moartea nu a reuºit sã-l
înlãnþuie deoarece era Sfântul lui Dumnezeu. De aceea, a treia zi, Dumnezeu L-a
înviat, despicând pãmântul, aºa cum a despicat cerul. „O, de ai despica cerurile!”
Dorinþa aceasta a fost îndeplinitã.
Acum poporul Lui, câºtigat în urma lucrãrii Sale, trãieºte în aºteptarea
zilei în care Dumnezeu va despica cerurile din nou. De data aceasta însã, nu pentru
a coborâ între noi, ci pentru a ne duce pe noi la El. Atunci munþii se vor topi
1

nouã zi din miracolul vieþii oferit de
Dumnezeu.
Aurelia Modoc

înaintea Lui ºi marea nu-ºi va mai gãsi
locul. Prin cuvântul Sãu va scoate
ceruri noi ºi pãmânt nou. Acolo va
locui neprihãnirea. ªi împreunã cu El
îºi vor gãsi liniºtea toþi flãmânzii ºi
însetaþii care au îndrãznit sã bea din
apa vieþii.
pastor Daniel Chereji

O casã în ruinã- eu, un munte
de moloz- pãcatele mele. Douã mâini
strãpunse îndepãrteazã molozul ºi
restaureazã casa. „ El era strãpuns
pentru pãcatele noastre, zdrobit pentru
fãrãdelegile noastre” (Isaia 53:5). El,
unicul, singurul Mijlocitor „În El
avem rãscumpãrarea, prin sângele Lui
iertarea pãcatelor, dupã bogãþiile
harului Sãu” (Efeseni 1:7) „Când îþi
întorci privirile spre El, te luminezi de
bucurie” (Ps. 34:5)
Douã mâini strãpunse ne-au arãtat
iubirea, ne-au dãruit iertarea ºi ne-au
spus: „Sã vã iubiþi unii pe alþii, cum vam iubit Eu.” (Ioan 15:12). Iubirea
aduce întodeauna iertarea: „Cum v-a
iertat Cristos, aºa iertaþi-vã ºi
voi.”(Coloseni 3:13b). Spunem cã
iubim: cum dovedim? Iertând!
„Având în vedere cã este o pâine, noi,
care suntem mulþi, suntem un trup;
cãci toþi luãm o parte din aceiaºi
pâine” (1Corinteni 10:17). Domnul
nostru ne-a iubit, apoi ne-a iertat. Ne-a
iubit mult, ne-a iertat totul.

Cina, momentul regãsirii
E din nou Cina Domnului, un
moment special în viaþa celui
credincios.
E atât de minunat sã poþi sta
liniºtit ºi sã te odihneºti în prezenþa
Lui, ºtiind cã eºti spãlat în sângele
Lui, iar prin pâinea ce simbolizeazã
trupul Lui eºti pãrtaº cu Isus, pãrtaº
bucuriei veºnice pe care þi-a pregãtito.
Participarea la Cina Domnului
e un timp deosebit ºi special în viaþa
mea. În lumea aceasta agitatã ºi plinã
de necazuri, Dumezeu ne cheamã la
odihnã. Ne cheamã sã ne regãsim în
El, sã ne cercetãm fiecare, sã ne iertãm
unii pe alþii, arãtând astfel cã Îl iubim
cu adevãrat pe Cel care ºi-a dat viaþa
pentru pãcatele noastre ºi dorim sã fim
pãrtaºi împreunã la Masa Lui.
Sã lãsãm dar deoparte orice
ne-ar distrage atenþia de la jertfa Lui,
sã ne recunoaºtem ºi azi dependenþa
faþa de El, sã ne regãsim fiecare la
crucea Lui, singurul loc care ne aduce
curãþirea de pãcate, ºi sã ne bucurãm
de un moment special, Cina
Domnului, azi 2 februarie 2008, o

Fratele meu, întinde-mi mâna
Chiar dacã þi-am greºit ceva;
Cãci douã mâini, strãpunse, iatã,
Ne-au aºezat la Masa Sa.
Ne-au ridicat din groapa neagrã
Aceleaºi mâini pe amândoi;
Ne-au aºezat pe Stânca înaltã
ªi ne-au spãlat de mult noroi.
2

noastre. Tot astfel, Domnul Isus ºi-a
fãcut timp pentru a asculta o femeie
copleºitã de pãcate, fãrã ca aceasta sãI deranjeze vizita în casa lui Simon; a
spãlat picioarele ucenicilor fãrã a se
simþi ruºinat de gestul Sãu ºi chiar
dacã ucenicii au fugit de El înainte de
rãstignire, El a venit sã-i caute dupã
înviere.
A sluji înseamnã sã faci ceva
pentru cineva care nu va fi în stare sãþi rãsplãteascã efortul ºi având
sentimentul de supunere faþã de
Dumnezeu. În timpul slujirii stau
departe de tine certurile, invidiile,
bârfele, neascultarea, lenea ºi alþi
duºmani nevãzuþi ai sufletului.
Când Domnul ne cheamã la
slujire, ne cheamã la cea mai înaltã
calificare pe care o putem trece în CVul nostru!
Tania Zaharie

El este Cap, noi mãdulare;
Fratele meu, cum vom putea
Având de mers aceeaºi cale
Sã spunem: „Nu te pot ierta!” ?
ªtiind cã noi vom sta odatã
În faþa tronului ceresc,
Fratele meu, întinde-mi mâna,
Iertarea e un gest sublim, ceresc.
Rodica Paºca
SLUJIRE
„Fiul omului n-a venit sã I se
slujeascã, ci El sã slujeascã.”
(Marcu 10:45)
Spiritul de slujire îl regãsim la
oamenii ce au pasiune pentru
Dumnezeu, indiferent dacã sunt
oameni simpli sau cu diplome
universitare. E nevoie sã ne
concentrãm pe ceea ce trebuie sã
facem ºi nu doar pe ceea ce ne-ar
plãcea sã facem. Lumea e plinã de
bolnavi care trebuie vizitaþi, de
neajutoraþi care trebuie sfãtuiþi, de
oameni derutaþi care au nevoie de
iubirea lui Isus. Cineva trebuie sã le
arate Dragostea! E adevãrat cã
oamenii aceºtia nu se aflã în locuri
agreabile, dar nici Isus nu trãia în
palate ºi nu a cãutat popularitatea, ci,
mai degrabã anonimatul ºtiind cã „tu
dar, când faci milostenie, nu suna cu
trâmbiþa înaintea ta...” (Matei 6:2-4).
De asemenea, trebuie sã
alocãm timp pentru slujire ºi sã nu ne
simþim întrerupþi din treburile

„Fiecare sã se cerceteze dar pe sine
însuºi, ºi aºa sã mãnânce din pâinea
aceasta ºi sã bea din paharul acesta.”
1Corinteni 11:28
Cuvintele acestea ne
îndeamnã la meditaþie, la grijã, aceea
de a fi plãcuþi în faþa lui Dumnezeu, la
o comparaþie veºnicã, între noi
murdari de pãcate ºi curãþenia ºi
sfinþenia lui Dumnezeu. Te rog
Doamne, revarsã asupra noastrã
puterea Duhului Sfânt ºi umple-ne cu
dragoste, bucurie, pace, îndelungã
rãbdare, bunãtate, facere de bine,
credincioºie, blândeþe ºi înfrânare.
ªi acoperindu-ne capetele cu
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