curând creºtini adevãraþi.

desenat. A fost foarte frumos, sper sã mai
vinã.

Timmy În zilele acestea s-au întâmplat
multe lucruri noi ºi interesante la care nu maº fi aºteptat. Nu am cuvinte! Prima datã nu
am crezut cã va fi aºa de frumos ºi cã o sã
învãþ atâtea lucruri noi! Sper!

Samuel - Mulþumesc lui Dumnezeu cã aþi
venit ºi sper sã mai puteþi veni în fiecare an.
Naomi Berchi- Mi-a plãcut sandwichul,
brãþara ºi cã am desenat

Ana- Mi s-a pãrut o experienþã frumoasã la
care mã bucur cã au participat copiii ºi Îi
mulþumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am
învãþat ºi am auzit în aceste trei zile.

Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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Gânduri de la Finteuºu Mare

Andreea- Pentru mine au fost cele mai
frumoase zile din vacanþã. Îmi pare rãu cã sau sfârºit ºi o sã mã rog lui Dumnezeu pentru
americanii care au venit sã ne vorbeascã
despre El.

Mihaela- Mi-a plãcut foarte mult sãptãmâna
aceastã petrecutã cu voi ºi cu musafirii
noºtri, sau mai bine spus, cu prietenii noºtri
americani. Mi-au plãcut foarte mult
lecþioarele biblice ºi chiar ºi jocurile. M-am
simþit foarte bine. Pe curând!

Gânduri de la Þicãu

Diana Mie mi-au plãcut povestioarele
biblice. M-am simþit plãcut alãturi de
ceilalþi.

Olga Berchi- învãþãtor- În primul rând
vreau sã îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru
mãreþia ºi puterea Lui ºi pentru minunile pe
care le face în viaþa oamenilor. Îi mulþumesc
cã ne-a înfrãþit cu fraþii americani chiar dacã
sunt la o distanþã aºa de mare ºi ne dã
posibilitatea de a lucra împreunã. În ficare zi
programul a fost minunat. Slãvit sã fie
Dumnezeu cã a fost înãlþat în mijlocul
copiilor de la Þicãu. Dumnezeu sã
rãsplãteascã efortul fraþilor americani ºi a
traducãtorilor Rut, Amalia ºi Ionicã.

Adina- Mie mi-a plãcut foarte mult
coloratul desenelor. M-am simþit frumos în
aceastã sãptãmânã petrecutã împreunã cu
voi.
ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - Comitet
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Joi - ora 18 - Bisericã
Duminicã - ora 10 - 12 - serviciu divin; ora
17 - 19 - studiu biblic

Rut ºi Amalia- traducãtori- VBS este o
experienþã extraordinarã ºi o oportunitate
prin care Dumnezeu se descoperã copiilor, îi
ajutã sã se aprofundeze în Cuvântul Lui, sã-L
cunoascã ºi sã-L accepte ca Domn. El ne-a
dat un timp minunat în aceastã sãptãmânã
slujindu-L pe Dumnezeu împreunã cu echipa
cu care a m lucrat. Efortul lor a fost rãsplãtit
în parte de zâmbetele fericite ºi pline de
mulþumire ale copiilor, ºi suntem sigure cã va
fi rãsplãtit în totalitate de Dumnezeu.

STUDIU BIBLIC:
Romani 14:1-12
Niciunul din noi nu trãieºte pentru sine
În domeniul pãrerilor îndoielnice, ni se pare
acceptare, nu judecatã sau dispreþ, deoarece,
fiind ai Domnului, niciunul dintre noi nu
trãieºte pentru sine ºi niciunul dintre noi nu
moare pentru sine.

Florin- Mie mi-a plãcut cã ne-am jucat, am
învãþat despre Isus, am cântat în englezã, am
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CE CRED DESPRE BOALA MEA
„„Acum, aºa vorbeºte Domnul…” Nu te teme de nimic, cãci
Eu te izbãvesc, te chem pe nume: eºti al Meu.” Dacã vei trece prin ape,
Eu voi fi cu tine; ºi râurile nu te vor îneca; dacã vei merge prin foc,
nu te va arde, ºi flacãra nu te va aprinde.“ (Isaia 43:1-2)

U

na dintre cele mai greºite ºi dãunãtoare concepþii ale creºtinilor de astãzi este pretenþia
ridicatã de aceºtia de a trece neatinºi prin viaþã. Majoritatea trãiesc cu imaginea cã dacã
sunt copiii lui Dumnezeu, ar trebui sã fie feriþi de greutãþi, pericole, necazuri, suferinþã
sau boalã, iar dacã s-ar întâmpla sã se confrunte cu astfel de situaþii, Dumnezeu ar trebui sã
intervinã imediat în mod miraculos pentru a rezolva problema. Aceastã gândire este total
strãinã de adevãrul Scripturii, iar Domnul Isus Cristos nu a sprijinit niciodatã o astfel de idee.
Este total antagonicã ºi faþã de mentalitatea creºtinilor din biserica primarã, care departe de a fi
strãini de problema suferinþei, au experimentat ºi suferinþa ºi necazurile, ºi sãrãcia ºi martirajul.
Modul acesta de a vedea lucrurile exprimã cât de departe suntem noi faþã de tiparul biblic,
exprimã o atitudine hedonistã a unor oameni care îºi iubesc exagerat trupurile ºi viaþa de aici,
capabili doar de distracþie dar incapabili de suferinþã, ºi care n-au înþeles cu adevãrat ce
înseamnã sã fii copilul lui Dumnezeu.
Întotdeauna când un credincios trece prin suferinþã nu putem sã nu ne întrebãm, de ce?
De multe ori, rãspunsul pe care-l gãsim la aceastã întrebare este eronat. Este adevãrat cã uneori
boala este o consecinþã a unui pãcat anume, a unei alimentaþii greºite, a unui mediu poluat, sau a
unui viciu. Însã existã ºi alte cauze care uneori depãºesc puterea noastrã de înþelegere.
O astfel de situaþie a trãit Iov. Prietenii sãi încercau sã-l convingã de faptul cã suferinþa
sa este cauzatã de un anumit pãcat din viaþa lui, iar el ar face bine sã se cerceteze ºi sã se
recunoascã. Iov n-a cunoscut niciodatã în timpul vieþii sale, adevãrata cauzã a suferinþei lui,
însã ceea ce ºtim noi este cã motivul real al necazurilor sale avea la bazã o dimensiune cosmicã.
Respectiv, Diavolul s-a prezentat în faþa lui Dumnezeu cu ideea cã oamenii îl slujesc ºi îl ascultã
doar pentru cã Dumnezeu este bun cu ei, milos, îngãduitor, darnic ºi plin de dragoste, le dã
sãnãtate ºi tot felul de binecuvântãri materiale. Dacã Dumnezeu ar înceta sã se mai comporte
aºa ºi nu i-ar mai binecuvânta în acest fel, atunci oamenii i-ar întoarce spatele ºi nu l-ar mai
asculta.
În faþa acestor idei mincinoase, Dumnezeu trebuia sã-ºi dovedeascã adevãrul Sãu.
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puse alãturi cu slava viitoare, care are sã fie
descoperitã faþã de noi.“ (Romani 8:18)
Din mijlocul focului, dar cu
Domnul de mânã,
pastor Daniel Chereji

Astfel cã Iov, fãrã ºtirea lui trebuia sã apere
onoarea lui Dumnezeu, iar el prin atitudinea
lui fermã ºi statornicã a dovedit cã Diavolul
este un mare mincinos. Eu sunt pus într-o
situaþie asemãnãtoare. L-am slujit pe
Domnul atâta timp pe vreme frumoasã ºi în
timpuri prielnice. Cum aº putea sã-i întorc
spatele ºi sã dau înapoi pe timp de furtunã?
Scriptura spune cã „suntem
înconjuraþi de un nor aºa de mare de
martori”(Evrei 12:1), iar apostolul Pavel ne
aminteºte cã „…am ajuns o priveliºte pentru
lume, îngeri ºi oameni.“ (1 Corinteni 4:9)
Îmi este ruºine de profeþi, apostoli ºi martiri
sã acþionez altfel. Acum este rândul meu sã
cobor în arenã. Cerul întreg mã priveºte sã
vadã cum îl reprezint pe Tata. Cum aº putea
sã-L dezamãgesc ºi cum aº putea sã nu fiu
gata sã apãr onoarea lui Dumnezeu?
Ba mai mult, noi credem cã cele
mai mari minuni se întâmplã atunci când
Dumnezeu ne salveazã din anumite situaþii.
Însã lucrurile nu stau aºa. Amintiþi-vã de cei
trei tineri din Babilon. Puºi în faþa
posibilitãþii de a se închina idolului înãlþat în
Valea Dura ºi a scãpa cu viaþã, sau a rãmâne
fermi în credinþa lor ºi a fi daþi morþii, aceºtia
au preferat cuptorul de foc. Cu siguranþã cã
dacã Dumnezeu i-ar fi salvat din faþa
cuptorului încins de ºapte ori, aceasta era o
minune mare. Însã Dumnezeu n-a fãcut
lucrul acesta. Putea fi o minune mai mare
decât aceea ca acei trei tineri sã fie salvaþi
din faþa cuptorului aprins? Aparent nu, dar în
realitate Dumnezeu a fãcut o ºi mai mare
minune. Nu i-a salvat de cuptorul de foc, dar
minunea mai mare a fost cã a umblat cu ei
prin mijlocul focului.
Deci chiar mai mult decât ca
Dumnezeu sã te salveze din foc este sã
umble El însuºi cu tine prin mijlocul focului.
Pentru copiii lui Dumnezeu, drumul
suferinþei nu este un drum irosit. Dacã este
parcurs împreunã cu Domnul, acesta are un
final fericit.
Oricum ai calcula, socotelile nu pot
ieºi decât aºa: „Eu socotesc cã suferinþele
din vremea de acum nu sunt vrednice sã fie

Dragã Bisericã Biruinþa, Asociaþia
Baptistã Shoal Creek din Missouri vã
mulþumeºte pentru oportunitatea de a sluji
Mântuitorului nostru drag, Isus Cristos în
biserica dumneavoastrã ºi în locurile de
misiune. Apreciez prietenia cu care am fost
primiþi în toate locurile de misiune. Fratele
Daniel este conduce foarte bine aceastã
bisericã ºi noi ne vom ruga pentru sãnãtatea
lui pentru a vã putea pãstorii ºi pe mai
departe. Sãmânþa bunã a fost plantatã în
inimile multor copii. Doar Dumnezeu ºtie
rezultatul final al recoltei. Clãdirea
dumneavoastrã este minunatã ºi doresc sã o
folosiþi pentru slujirea lui Dumnezeu. Vã
felicitãm pentru munca voastrã bine fãcutã.
Fie ca Dumnezeu sã vã binecuvinteze. Cu
dragoste în Cristos, Tommy Blair ºi echipa
de americani.

Gânduri de la Nistru
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Ancuþa Rus- învãþãtor- Am citit undeva o
afirmaþie care mi-a plãcut foarte mult,
aceasta spunea cam aºa: fii preocupat sã torni
fericire pe cei din jurul tãu ºi cu siguranþã vor
cãdea câþiva stropi ºi pe tine. Cea mai mare
fericire a omului e sã-L cunoascã pe
Dumnezeu în mod personal ºi conform
Bibliei. Sãptãmâna trecutã am gustat
fericirea ºi împlinirea care vin atunci când Îl
mãrturisim pe Domnul Isus. E atât de mare
satisfacþia pe care o avem în momentul în
care spunem despre Mântuitorul ºi altora, e
atât de mare privilegiul pe care ni L-a dat
Dumnezeu de a-L împãrtãºi celor apropiaþi.
Sãptãmâna trecutã la Nistru, un numãr mare
de copii au avut ocazia sã audã despre
Domnul Isus ºi sã cunoascã mai multe din

Biblie. Domnul sã fie lãudat ºi El sã
rãsplãteascã eforturile celor implicaþi, iar
Cuvântul sãdit în inimile copiilor sã dea rod
la vremea potrivitã. Amin.

Adi: Mi-au plãcut jocurile ºi cântecele, a
fost fain când am fãcut un leu din hârtie.

Aurelia Modoc - învãþãtorSã lucrezi cu
copiii de la Nistru este mereu o provocare.
Sunt copii de toate vârstele, de la cei mai
mici de trei, patru ani, pânã la cei mai mari
de 14, 15 ani, dar ceea ce au toþi în comun e
curiozitatea. Nu poþi sã îi laºi sã plece
oricum de la întâlnire, trebuie sã aibã un
rãspuns la întrebãrile lor, trebuie sã facã
meru ceva interesant, sunt mereu atenþi ºi îþi
urmãresc orice miºcare. Mulþumesc lui
Dumnezeu cã am putut lucra cu aceºti copii
minunaþi de la Nistru ºi facã EL ca sãmânþa
sãditã acolo sã aducã rod la vremea
potrivitã.

Cristi: Mie mi-au plãcut jocurile.

Ioana: Mie mi-a plãcut tot ce am învãþat.

Lorena Bodea: Am învãþat cã trebuie sã
avem încredere în Dumnezeu, sã nu-L uitãm
niciodatã, sã nu facem rele. Mi-au plãcut
lecþiile ºi jocurile.Cel mai mult mi-a plãcut
lecþia cu Maria.
Ionuþ: Am învãþat cã Dumnezeu oricând
poate totul. Mi-a plãcut tot ce am fãcut. Aº
mai veni la întâlniri.
Rozica: Am învãþat despre Dumnezeu, cã e
sfânt ºi cã ne iubeºte. Mi-a plãcut cã sunt
mulþi copii. Aº mai veni la astfel de întâlniri.

Mãlina: Mi-a plãcut ce am învãþat despre
Moise ºi sora lui, cum a avut grijã de el. Mi-a
plãcut lucrul manual.

Gânduri de la Fãureºti
Lysa traducãtor- Experienþa aceasta m-a
fãcut sã vãd cu alþi ochi lucrarea lui
Dumnezeu printre copii. De asemenea, m-a
ajutat sã îmi îmbunãtãþesc felul în care
interacþionez cu copiii. Au fost niºte zile
binecuvântate în care am vãzut bunãtatea ºi
încurajarea lui Dumnezeu atât de clar! Chiar
mã rugasem înainte pentru cãlãuzire în
implicare. Domnul sã binecuvinteze
lucrarea aceasta.

Marc: Mi-a plãcut ce am învãþat despre
Daniel. A fost frumos cã am desenat.
Codruþa: Am învãþat cã "bibliotecã" vine de
la BIBLIE, mi-a plãcut ce am învãþat despre
Moise, cum a fost credincios.
Paula: Am învãþat cã Dumnezeu e bun, miau plãcut cântecele, lucrul manual ºi
jocurile.

Tania Pop- traducãtor- Pentru mine e o
mare bucurie ºi simt o fericire imensã când
am ocazia sã mã implic în lucrãrile
Domnului, mai ales când e vorba de copii. În
aceste trei zile m-am simþit extraordinar cu
fraþii din State, cu Lysa, prietena mea,
alãturi de care am tradus, dar în special cu
bãieþii ºi fetiþele care au avut sufletul ºi
mintea deschisã spre fiecare activitatecare
s-a desfãºurat, spre fiecrae istorioarã
biblicã. Fiecare dintre ei ai fost EROI prin
modul în care s-au comportat, ne-au ascultat
ºi ne-au înþeles.Eu sper cã prin noi, Domnul
a sãdit în inima lor sãmânþa Cuvântului, a
dorinþei ºi a iubirii de de adeveni cât mai

Gabriel: Mi-a plãcut ce am învãþat despre
Dumnezeu, cum a transformat apele în
uscat, pentru ca sã poatã trece poporul Israel.
Marian: Mi-a plãcut povestea cu Moise,
minunile pe care le-a fãcut Dumnezeu.
Claudiu: Mi-a plãcut ce am învãþat despre
Maria ºi Isus, sunt lecþii frumoase, am avut
ce învãþa aici. A fost frumos.
Claudia: Am învãþat despre Dumnezeu, cã e
bun ºi iubeºte toþi oamenii. Mi-a plãcut
lucrul manual ºi cã au fost mulþi copii. Aº
mai veni.
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