a fi spectatorii unui basm ce se va
termina pentru noi, dar va însemna doar
începutul pentru protagoniºtii lui.
Nu vreau sã mã opresc azi la
faptul cã povestea se va termina cu o
rãpire a „prinþesei”, departe de
meleagurile noastre, ci vreau ca un cliºeu
în mintea mea, sã rãmânã doi tineri
fericiþi, isprãvindu-ºi alergarea într-o
odihnã dulce, rostit printr-un „Da!” din
toatã inima.
Cipri, ºtiu cã realizezi ce þi-a dat
Dumnezeu, dar îndrãznesc sã afirm cã
vei fi surprins încã mult timp de acum
înainte de comorile ce se ascund în
caracterul unei fiinþe dragi nouã, celor
din familia bisericii „Biruinþa”. Prin
implicarea ei, Claudia a adus un plus de
calitate în toate activitãþile bisericii.
Dumnezeu însã, a hotãrât sã stingã o
luminã aici pentru a o aprinde acolo unde
va merge.
Clau, sunt sigur cã sunt cel puþin
în asentimentul generaþiei noastre de
tineri atunci când îþi spun cã ne bucurãm
mult pentru fericirea ta, ºi avem
încredere deplinã cã vei continua sã
rãspândeºti în jurul tãu mireasma
cunoºtinþei Domnului nostru, ºi a bunei
dispoziþii cu care reuºeai nu de puþine ori
sã ne înfrumuseþezi întâlnirile din
activitãþile bisericii.
Dumnezeu sã vã dea multã
înþelepciune în a vã asemãna cu El în tot
ce veþi face!
Cu drag, ªtefi

Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
- ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic

Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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ªCOALA PROROCILOR
Vineri ora 18-20
Sâmbãtã orele 9-16
Tema: Privire de ansamblu asupra
Vechiului Testament
Vã amintim cã la cursuri va fi prezent dr.
Hamilton Moore, preºedintele
Colegiului Biblic al Organizaþiei Slavic
Gospel.

ALTE ANUNÞURI:
*Rob Dorel, 21 ani, din Biserica
Baptista nr.1 Cehu Silvaniei cautã
gazdã. Dacã este vreun frate singur care
are nevoie de companie sã ia legatura cu
Beni sau Nicoleta Mureºan tel.
0740765578
*Sora Bota Rozalia, fiicele ºi ginerii
dânsei mulþumesc pastorului ºi bisericii
pentru prezenþa la înmormântarea
soþului ei.

STUDIU BIBLIC:
Romani 9:1-33 Vase pentru douã întrebuinþãri ºi vase
pentru douã destine
Din perspectiva desfãºurãrii istorice a
planului lui Dumnezeu, existã o alegere
la slujire, ºi una la mântuire, ambele
fãcându-se în baza Cuvântului suveran
al lui Dumnezeu.

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 Comitet
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18 - Bisericã
4

Adresa: Baia Mare, Str. I. Maniu Nr. 3B, Telefon: 0362.411252

DRAGOSTE ªI PASIUNE
„Cerboaicã iubitã, cãprioarã plãcutã: fii îmbãtat tot timpul de drãgãlãºiile
ei, fii îndrãgostit necurmat de dragostea ei!“ (Proverbe 5:19)

S

e pare cã Scriptura este mult mai darnicã decât noi
în utilizarea limbajului dragostei.Nici nu este de
mirare, având în vedere cã este inspiratã în
întregime de un Dumnezeu al dragostei. Statutul de fiinþe
cãzute a pervertit în noi noþiunea de dragoste ºi chiar
dupã rãscumpãrare multora le este greu sã regãseascã
acel limbaj inocent dar plin de patos al dragostei.
Dumnezeu în schimb ºtie sã iubeascã. El iubeºte
pãtimaº ºi cu foc. El se implicã plin de pasiune arzãtoare.
Este gelos, gingaº ºi atent, iar felul Sãu de dragoste nu
rãneºte ci produce bucurie. Este o dragoste care
protejeazã, respectã ºi dãinuieºte. Când Dumnezeu te
iubeºte nu trebuie sã te temi niciodatã cã dragostea Lui se va termina. Asta îþi dã
siguranþã.
Dumnezeu îi cheamã pe partenerii credincioºi sã se iubeascã dupã tiparul Lui.
Dacã suntem copiii Sãi, trebuie sã ºtim iubi la fel ca ºi El. O relaþie de cãsnicie nu poate
rezista doar prin inerþie. Este datoria fiecãrei pãrþi sã întreþinã focul dragostei. Este
tragic faptul cã în multe cãmine creºtine chiar, pasiunea ºi dragostea plinã de foc s-au
stins. A intervenit plictiseala ºi rutina. Bãrbatul se comportã ca ºi un cuceritor cãruia
dupã asalt i-a dispãrut motivaþia luptei, iar femeia uitã prea repede sã-ºi mai foloseascã
farmecele.
Ar trebui oare vreodatã credinciosul sã înceteze sã mai fie îndrãgostit de
Domnul? Niciodatã! În acelaºi fel soþul ºi soþia trebuie sã rãmânã pentru totdeauna
îndrãgostiþi unul de altul. Secretul cãsniciei reuºite nu este sã rãmâneþi doar cãsãtoriþi
ci ºi îndrãgostiþi. Dacã veþi arde împreunã de dragoste pentru Domnul, veþi arde
continuu ºi unul pentru celãlalt, pentru cã un foc îl întreþine pe altul. Sunt prea multe
femei care încãrunþesc înainte de vreme tocmai din cauzã cã soþii lor s-au dezvãþat sã le
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mare decât mine, mi-a bãtãtorit drumul,
a fost un exemplu demn de urmat atât pe
plan profesional, cât ºi pe plan spiritual.
Îmi amintesc cu bucurie
încurajãrile ei ºi zâmbetul cald ºi
prietenos din primele zile de liceu, apoi
am trãit una pentru alta emoþiile intrãrii
la facultate ºi fiecare succes pe care l-am
avut. Dumnezeu m-a învãþat multe prin
ea, a fost o mãrturie vie ºi bunã pentru
mine.
Astãzi drumurile noastre se
despart, dar ºtiu cã în Domnul suntem
una, prietenia noastrã este pentru
totdeauna ºi distanþa nu o va putea rupe,
chiar dacã nu ne vom mai vedea aºa des
pe acest pãmânt ºtiu cã va veni o zi în
care nu va mai trebui sã ne despãrþim,
vom fi o veºnicie împreunã ºi Îl vom
lãuda pe Cel care meritã toatã lauda
noastrã.
Îþi mulþumesc, Claudia, pentru
tot ce ai fost pentru mine! Acum te
aºteaptã un alt mod de viaþã, vei cunoaºte
alþi oameni ºi vei fi o binecuvântare
pentru alþii, în special vei fi o
binecuvântare pentru soþul tãu. Domnul
sã vã cãlãuzeascã în fiecare clipã ºi sã vã
poarte din biruinþã în biruinþã spre slava
Lui.
Ancuþa Rus

iubeascã aºa cum ºtie sã-ºi iubeascã Isus
Cristos Biserica Lui. Sunt atâþia bãrbaþi
resemnaþi ºi frustraþi pentru cã scumpele
lor soþii au uitat cum sã fie fermecãtoare
tocmai pentru soþii lor. Nicio scuzã nu
este acceptatã, deoarece dupã legãtura
cu Dumnezeu, legãtura dintre soþ ºi soþie
este cea mai importantã.
Nu degeaba aduce Dumnezeu
împreunã doi oameni pentru tot restul
vieþii lor. Unirea lor nu este chemarea la
disperare ºi nefericire ci la fericire ºi
împlinire. Viaþa de cãsnicie este darul lui
Dumnezeu ca sã fie dus pânã la capãt
într-un duet desãvârºit ºi sublim al unor
persoane incurabil îndrãgostite una de
cealaltã ºi împreunã de Domnul.
pastor Daniel Chereji

Cu mult timp în urmã, douã
familii tinere locuiau în aceeaºi scarã ºi
împãrtãºeau aceeaºi credinþã, acestea
sunt Chereji ºi Rus. Domnul le-a
binecuvântat cu fetiþe de vârste
apropiate, care au crescut împreunã,
fiind prietene de joacã, dar ºi colege la
ª c o a l a D u m i n i c a l ã .
Este un moment al despãrþirii de cele
douã prietene-Claudia ºi Magdalenadar toatã viaþa voi purta în sufletul ºi în
mintea mea amintirile cu ele. Þin minte
cum douã câte douã în fiecare duminicã,
îmbrãcate de sãrbãtoare mergeam la
grupele de copii de la Biserica "Sfânta
Treime", mergeam împreunã la
grãdiniþã ºi ne fãceam tot felul de planuri
pentru ºcoalã. Anii au zburat, fetiþele au
crescut ºi una câte una au pãrãsit casa
pãrinteascã, acum e rândul Claudiei. Cu
lacrimi mã despart de ea, cea mai bunã
prietenã, fata prin care Dumnezeu m-a
binecuvântat nespus de mult. Fiind mai

Dumnezeul despre care ne-ai
învãþat sã-þi binecuvânteze viaþa.
Dragostea Lui sã se manifeste deplin în
familia ta. Îþi mulþumesc pentru tot ce ai
fãcut pentru noi, Domnul sã te
rãsplãteascã. Sper sã ne mai vedem în
aceastã viaþã ºi sã nu ne uiþi, dacã nu,
atunci sã ne întâlnim în locul pe care
Domnul Isus l-a pregãtit pentru noi.
Cu dragoste, Alexandra Tãmãºan
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Ecuaþia iubirii
Încã de mic, fiecare om viseazã
sã gãseascã necunoscuta din ecuaþia
iubirii în viaþa lui. Nu de puþine ori se
poate gãsi în locuri mai atent sau mai
puþin atent alese ecuaþia X+Y=iubire.
Fiecare fetiþã viseazã ziua când va
ajunge mireasã ºi, chiar dacã nu se vede
aºa clar, totuºi ºi bãieþii se gândesc cu
drag la cea care într-o zi va spune „Da!”
la propunerea lor. Însã, cu toate cã
oamenii doresc sã rezolve corect ºi cât
mai fericit aceastã ecuaþie a vieþii lor, de
multe ori rezultatul este schimbat în mod
tragic din iubire în separare. Asta se
întâmplã atunci când din ecuaþie lipseºte
un element esenþial. Pentru ca rezultatul
ecuaþiei dintre doi oameni sã fie o iubire
autenticã ºi infinitã, este absolut necesar
ca în ecuaþie sã fie inclus Cel care este
sursa iubirii, Dumnezeu. Astfel, atunci
când viaþa fiecãruia are la bazã ecuaþia
X+Dumnezeu=iubire, respectiv
Y+Dumnezeu=iubire, adicã atunci când
Dumnezeu a devenit Mântuitor ºi Domn
al vieþii fiecãruia prin Domnul Isus,
atunci, ecuaþia iubirii dintre un bãiat ºi o
fatã este rezolvatã. ªi chiar dacã pentru o
vreme din ecuaþie lipseºte X sau Y,
Dumnezeu trebuie sã fie întotdeauna
acolo pentru a avea fericirea veºnicã.
Astãzi asistãm cu bucurie la
momentul în care, Ciprian ºi Claudia
declarã cã X ºi Y s-au gãsit, sunt uniþi cu
elementul de bazã din ecuaþie,
Dumnezeu, ºi sunt gata sã se uneascã
pentru totdeauna prin rezultatul frumos
al iubirii dintre ei. Avem certitudinea cã
Dumnezeu va binecuvânta vieþile celor
doi împreunã cel puþin la fel de mult cât
ia binecuvântat pânã în acest moment.
Iubirea care are la bazã mai întâi
relaþia cu Dumnezeu este iubirea care
creºte cu fiecare clipã care trece, se

întãreºte cu fiecare val care loveºte ºi
este confirmatã de viaþa frumoasã ºi
binecuvântatã a familiei.
Ciprian ºi Claudia, fie ca
binecuvântarea Domnului sã se aºeze
peste cãminul vostru ºi sã rãmânã peste
voi pentru totdeauna.
Familia Lãcãtuº Nicu,
Anca ºi Beniamin

Una dintre persoanele apropiate
inimii mele este ºi Claudia. Ceea ce am
apreciat întotdeauna la ea e faptul ca e o
persoanã tonicã, optimistã ºi mereu are
sã îþi spunã o vorbã bunã, de încurajare
sau apreciere. Mulþumesc Caludia
pentru toate momentele frumoase pe
care le-am avut împreunã cu Grupul 14.
Îþi doresc sã ai parte în viaþã de un drum
frumos ºi binecuvântat în continuare
alãturi de Cipri. Dummnezeu sã vã
ocroteascã mereu. Rãmâneþi alãturi de
El întotdeauna ºi unul lângã altul.
Necazuri sau bucurii duce-þi-le alãturi,
având certitudinea cã sunteþi în mâna
Lui ocrotitoare. Dumnezeu sã vã
întãreascã ºi sã vã binecuvânteze.
Aurelia Modoc
Viaþa înghite cu sine
evenimente ce se scurg odatã cu trecerea
ireversibilã a timpului. Se întâmplã însã
ca în viaþa noastrã ºi a bisericii de care
aparþinem sã reuºim sã îngheþãm în
mintea noastrã clipe unice ce vor
rãmâne cliºee în tot ce înseamnã
amintire. Azi trãim unul din acele
momente.
Desprins parcã dintr-o filã de
poveste, el strãbate mãri ºi oceane ºi
ajunge la ea, iar noi avem privilegiul de
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