aceastã ofertã, lepãdarea de sine este
o consecinþã normalã. Omul nou,
spiritual, care se naºte din tine, se va
ruga Tatãlui pentru a primi cãlãuzirea
Duhului Sãu cel Sfânt, pentru a te
ajuta sã creºti ºi sã te modelezi în
asemãnare cu Domnul Isus, sã
dobândeºti un caracter asemãnãtor
cu al Lui.
Doamne, Îþi mulþumesc
pentru aceasta. Laud Numele Tãu din
toatã inima pentru cãlãuzirea ce mi-o
dai prin mesagerii Cuvântului Tãu!
Revarsã, Doamne, binecuvântarile
Tale peste toþi acei mesageri ºi peste
întreaga Ta Bisericã, iar mie scrie-mi
numele nu pe coperta unei cãrþi scrise
aici, pe pãmânt, ci în Cartea Vieþii,
alãturi de fraþii ºi surorile de credinþã!
Amin
Irina Gherghel

porunca datã de însuºi Dumnezeu
Isus Cristos este pentru noi o
îndemnare la cugetare, rãspunsul
nostru trebuie sã fie aºa cum spune
Legea. Nimic ºi nimeni sã nu ne
abatã de la credinþa cã noi mai trãim
pentru noi, viaþa nu este a noastrã,
este a Domnului.
Dumnezeu mi-a dat un
rãspuns la întrebarea mea: sã crezi,
sã te pocãieºti, sã asculþi, sã fii sfânt,
sã-i ajuþi pe cei cu inima zdrobitã ºi
sã slujeºti. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu! Amin.
Simion Mercea
ANUNÞURI:
Luni - 13-1730 Consultaþii ochelari
17 - 18- Program pentru copii
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18
Serviciu de
evanghelizare
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
ora 10 ºi 17- Serviciu de închinare

Cum sã-L iubim pe Dumnezeu
O întrebare pusã de un fariseu
Domnului Isus, cu scopul de a-L
ispiti spune: „Învãþãtorule, care este
cea mai mare poruncã din Lege?, la
care El rãspunde: Sã iubeºti pe
Domnul Dumnezeul tãu cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu, cu tot
cugetul tãu (Matei 22:7) prima ºi cea
mai mare poruncã, iar a doua,
asemenea ei este Sã iubeºti pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi.”
Suntem copii ai lui
Dumnezeu ºi ne punem de multe ori
întrebarea daca ceea ce spune
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SALUTÃM cu toatã dragostea
revenirea în mijlocul nostru a
prietenilor ºi fraþilor noºtri dragi de
la First Baptist Church Ellisville,
Missouri din SUA, condusã de
pastorul Charles Murray, împreunã
cu Pat Bullock, Suzie Causey, Helen
Chereji, Jaci Davidson, Russ Ewing,
Linda Golden, Tom Golden, Jane
Pieber, Jerry Deese, Dave Watson ºi
Linda Watson.

Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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JOCUL DE-A SÃRBÃTOAREA

A

trecut doar o sãptãmânã de la Sãrbãtoarea Paºtelui ºi ecoul sãrbãtorii
s-a stins în mod subit. Prefãcuþi pentru o vreme cã sunt interesaþi de
cele sfinte, majoritatea oamenilor s-au grãbit sã se întoarcã spre cele
lumeºti odatã cu încheierea zilelor de praznic. Fumul de tãmâie a fost înlocuit
cu fumul grãtarelor care ard nesãþioase jertfe în cinstea propriilor pântece.
Încercãrile timide de practici ascetice menite sã struneascã trupul ºi sã-l înveþe
disciplina înfrânãrii, au fost înlocuite repede cu micii ºi berea întâi maiului
muncitoresc. Dacã vrem sã fim sinceri cu noi înºine va trebui sã admitem cã
lumea a devenit la fel de pãgânã precum era înainte de sãrbãtoare.
Atunci la ce ne-a folosit sãrbãtoarea? Am fost oare într-adevãr sinceri
dupã cãutarea adevãrului ºi identificarea cu Cristosul mort ºi înviat sau ne-am
folosit doar de pretextul „Cristos” ºi „Paºti” pentru a ne satisface instinctele
pãmânteºti? Ce ar trebui sã se întâmple pentru ca sãrbãtorile Domnului sã lase
urme adânci în vieþile noastre, iar întâlnirea cu El sã ne marcheze dramatic
pentru tot restul vieþii?
Adevãrul este cã cine rãmâne la fel dupã o astfel de sãrbãtoare nu s-a
întâlnit cu Cristos. Probabil s-a întâlnit cu o dogmã omeneascã, s-a întâlnit cu
un set de obiceiuri ºi tradiþii, s-a întâlnit cu prietenii ºi cunoscuþii, dar în mod
sigur nu s-a întâlnit cu Rãstignitul. Dacã acest lucru s-ar fi întâmplat, din faþa
crucii Mântuitorului oamenii nu s-ar mai întoarce la fel.
Confruntaþi pe de o parte cu dragostea jertfitoare a Fiului lui Dumnezeu
1

Când accept sã-mi spun eu, mie
Cu glas ferm ºi rãspicat
Atunci când ispita vine:
„Sunt mort faþã de pãcat!”
Oriºicât de greu îmi pare
Sã-mi repet neîncetat
„Sunt mort faþã de pãcat!”
Preþul fu plãtit pe cruce
De-al meu Domn ºi Împãrat.
Rodica Paºca

iar pe de altã parte ºocaþi de mizeria
ºi grozãvia propriilor pãcate care Lau trimis pe Cristos la cruce, oamenii
s-ar întoarce de acolo schimbaþi.
Lumea ar fi plinã de oameni care ºiar fi pierdut pentru totdeauna vechea
viaþã la cruce, iar suprema lor dorinþã
ar fi sã trãiascã o viaþã nouã cu
Cristosul înviat. Mãcar sã avem
minima decenþã sã ne recunoaºtem
fãþãrnicia ºi sã strigãm dupã ajutorul
Celui care poate pune capãt acestei
jalnice reprezentaþii de circ a unor
clovni care stârnesc plânsul.
pastor Daniel Chereji

„Gustaþi ºi vedeþi ce bun este
Domnul! Ferice de omul care se
încrede în El!“ (Psalmi 34:8)
În Biblie existã multe pasaje
în care se face o paralelã între
dumnezeii fãcuþi de mâini omeneºtiidoli ºi Dumnezeul cel viu ºi
adevãrat. Când citesc acele versete
inima mi se umple de bucurie ºi
recunoºtinþã.
În Isaia 10:1-16 putem citi o
astfel de antitezã, îmi place foarte
mult acest pasaj deoarece vãd
suveranitatea ºi atotputernicia
Dumnezeului meu. Nu pot decât sã-L
laud pentru cã este Creatorul
Universului, pentru cã este viu în
vecii vecilor ºi conduce totul dupã
bunul Lui plac. Nu pot decât sã-I
mulþumesc pentru cã, deºi are toatã
puterea în cer ºi pe pãmânt, S-a
aplecat spre mine, m-a scos din
pãcatul în care zãceam ºi m-a fãcut
Copilul Lui. M-a fãcut cetãþean cu
sfinþii ºi Se îngrijeºte de viaþa mea

„Fiindcã prin moartea de care a
murit, El a murit pentru pãcat,
odatã pentru totdeauna; iar prin
viaþa pe care o trãieºte, trãieºte
pentru Dumnezeu. Tot aºa ºi voi
înºivã, socotiþi-vã morþi faþã de
pãcat, ºi vii pentru Dumnezeu, în
Isus Hristos, Domnul nostru.“
(Romani 6:10-11)
Cel mai greu rãzboi nu este dus
Nici cu duºmanul meu,
Nici cu fratele sau sora
Care nu-mi spun ce-aº vrea eu.
Cel mai aprig ºi nãpraznic
Am cu mine de luptat
Cãci, când vina dau pe alþii
Numai eu sunt vinovat.
Dumnezeu vrea sã mã schimbe,
Sã mã facã blând, supus,
Micã, mare bãtãlie
O câºtig doar prin Isus
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pânã în cele mai mici detalii, dar mai
ales pentru cã ºtiu cã-mi pregãteºte
un loc în Cerul Lui pentru ca, dupã ce
voi sfârºi alergarea pe pãmântul
acesta, sã fiu cu Domnul meu în
veºnicii.
Tatãl nostru are atâtea
atribute, toatã Biblia vorbeºte despre
atributele Sale, dar ce este cel mai
minunat e cã toate se oglindesc în
vieþile copiilor Sãi.
Avem un Dumnezeu Suveran
care conduce toate lucrurile, dar
asta-mi dã un sentiment de siguranþã
pentru cã ºtiu cã „toate lucrurile
lucreazã înspre binele celor ce-L
iubesc pe El.”
Cât de confortabil ne simþim
noi, copiii Lui în braþele unui
Dumnezeu atotputernic! Oricine
gustã din bunãtatea Lui nu mai poate
rãmâne acelaºi. „Gustaþi ºi vedeþi ce
bun este Domnul!” Amin.
Ancuþa Rus

mulþime de proiecte, nu am renunþat,
ci doar am amânat pentru când voi
ieºi la pensie, cãci voi avea timp ºi
liniºte”. Aºa credeam ºi spuneam
altora care mã întrebau ce mai fac
sau ce mai scriu. Erau anii în care îmi
mângâiam orgoliul zicând: „ºi ce
daca nu am crescut niciun copil ºi nam zidit nicio casã voi lãsa în urma
mea câþiva pomi sãdiþi de mine ºi
numele meu pe câteva cãrþi!” Câtã
trufie ºi în acelaºi timp autoamãgire!
Fãceam exact lucrul pe care-l uram
cel mai mult la alþii, anume, afiºam
atitudinea aceea care te îndeamnã sã
stai liniºtit cã ºi mâine e o zi…
Însã vai, timpul trece ºi când
vine momentul adevãrului constaþi
cã e prea târziu. „Dar mulþumiri fie
aduse lui Dumnezeu, care ne dã
biruinþa prin Domnul nostru Isus
Hristos!“ (1 Corinteni 15:57)
Domnul a lucrat minunat în
viaþa mea în ultimii doi ani de când
mi-a vãzut durerea ºi m-a smuls din
ghiarele celui mincinos ºi înºelãtor;
m-a adus la viaþã spiritualã, la o viaþã
cu adevãrat valoroasã ºi mi-a fãcut
cel mai minunat dar: Cuvântul Sãu
viu ºi lucrãtor: Biblia.
Prin harul Sãu am aflat cât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, am
primit pacea ºi liniºtea, care vin
odatã cu certitudinea mântuirii.
O, Doamne, cum sã nu
accepþi o ofertã atât de generoasã,
care îþi dãruieºte viaþa pentru
veºnicie, prin credinþa în Jertfa
Domnului Isus, cã El este Calea,
adevãrul ºi viaþa. Apoi, dacã accepþi

În viaþa mea Domnul a lucrat
în chip minunat, cãci am simþit din
plin dragostea, îndelunga rãbdare ºi
smerenia pe care Tatãl ceresc mi le-a
arãtat prin felul cum a ordonat
lucrurile din viaþa mea. Cãci
„Nessun maggior dolare che
ricordarsi del tempo felice nella
miseria” (Dante- Infernul) adicã, ce
poate fi mai dureros decât sã vezi, sã
fii conºtient, cum zi de zi mor visele
tale, sã-þi aminteºti cã erau vremuri
când, cu orgoliu, spuneai: „am o
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