capul nostru oare ar înceta suferinþa pe
pãmânt? NU! Dacã am fi lãsaþi îm voia
naturii noastre pãcãtoase, a lãcomiei ºi
urii, ne-am distruge unii de alþii. Dar
Dumnezeu cerne suferineþele pe care le
îngãdiue în viaþa noastrã prin mâna Sa
plinã de dragoste, lãsând sã treacã numai
acelea care lucreazã spre binele nostru ºi
ne apropie de El. Noi trebuie sã rãmînem
statornici în dragostea Lui în orice vreme,
chiar ºi-n încercãri. Sã-L aºezãm pe
Dumnezeu la temelia vieþii noastre,
privind la El, numai aºa ne aflãm pe
drumuul care duce spre cer, acolo unde va
înceta orice durere ºi suferinþã.
Elena Negrean

Dacã-mi dai noroc, nu-mi lua fericirea,
dacã-mi dai putere, nu-mi lua raþiunea,
dacã-mi dai succes, nu mã lipsi de
umilinþã,
iar dacã-mi dai umilinþã, nu-mi lua
demnitatea!
Ajutã-mã ca întotdeauna sã vãd ºi
reversul medaliei,
Nu mã lãsa sã-i învinovãþesc pe ceilalþi
pentru cã nu gândesc ca mine.
Învaþã-mã sã iubesc oamenii ca pe mine
însumi, învaþã-mã sã mã judec ca pe
restul.
Nu mã lãsa sã alunec în orgoliu ºi nici în
disperare sau eºec.
Învaþã-mã ca, în ciuda suferinþei, sã merg
înainte, în ciuda decepþiilor sã nu-mi
pierd credinþa.
Învaþã-mã cã a ierta este cel mai
important lucru.
Dacã aº greºi cuiva, dã-mi curaj sã-mi cer
iertare, dacã cineva mi-ar greºi mie, dãmi puterea sã-l iert.
Mulþumesc pentru cã în Hristos am
putere, speranþã, mulþumesc pentru cã Tu
nu uiþi de mine niciodatã.
Cules de Carmen Cirþiu

Începuturi
Nu peste multã vreme unii dintre
noi începem ºcoala, facultatea, serviciul...
Se presupune ca dupã o binemeritatã
vacanþã, concediu avem forþe proaspete.
Pornim la drum cu multe speranþe, vise,
planuri. Sã nu uitãm sã învãþãm, sã
muncim ca pentru Domnul. Sã ne
comportãm aºa cum El s-ar fi comportat.
În fuga noatrã sã ne facem timp pentru
durerea ºi lacrimile celor din jur, pentru o
vorbã bunã spusã la timpul potrivit,
pentru a asculta nevoia celuilalt, pentru
ºoapta Duhului Sfânt. „Tot ce faceþi, sã fie
fãcut cu dragoste!” (1 Corinteni 16:14). În
toate fie numele Lui lãudat!
Marcela Giurgiuman

ANUNÞURI:
Marþi - ora 9 Grup de rugãciune
Miercuri - Reîncep repetiþiile de cor
Joi ora 18 - Bisericã
Duminicã - ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic
STUDIU BIBLIC:
O privire de ansamblu - "Cine are
poruncile Mele ºi le pãzeºte, acela Mã
iubeºte!"
Deuteronom 1-32
"Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu cu
toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot
cugetul tãu... ºi pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi."

RUGÃCIUNE
Doamne,
Ajutã-mã sã le pot spune celor puternici
adevãrul în faþã,
sã nu mint… pentru a câºtiga aplauzele
celor slabi!
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Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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SMULªI DIN LUME
,,El S-a dat pe Sine însuºi pentru pãcatele noastre,ca sã ne smulgã din acest veac
rãu,dupã voia Dumnezeului nostru ºi Tatãl,, (Galateni 1:4)
Cine crede cã a venit la Cristos din proprie iniþiativã,se înºalã amarnic.
Rãtãcirea noastrã ºi nivelul de depravare moralã ºi spiritualã erau mult prea grave pentru
ca iniþiativa sã ne aparþinã. Mizeria ºi ruina în care trãiam,departe de voia lui Dumnezeu
ne împiedicau sã avem dorinþe sfinte.Chiar dacã inima ne tânjea dupã fericire,cu mintea
noastrã nu eram capabilisã o cautãm acolo unde trebuie. De pãrtãºie cu Dumnezeu nici nu
putea fi vorba deoarece pãcatele noastre cântãreau mult prea mult în ochii lui Dumnezeu
pentru ca mãcar sã ne poatã privi.
Cu toate acestea, Dumnezeul Veºnic, Suveran ºi Înþelept a hotãrât ca în voia Sa
suveranã sã ne mântuiascã. I-a fãcut plãcere,nu din cauza noastrã ci din cauza Lui însuºi
ca Sã-ºi trimitã Fiul în lume sã moarã, plãtind pe deplin preþul pãcatelor noastre.Cristos
însuºi total liber ºi conºtient, S-a oferit pe Sine însuºi ca platã pentru vinovãþia noastrã. În
acest fel, Cristos împlinea voinþa Tatãlui de a ne smulge din mijlocul unui veac
rãtãcit,pãcãtos ºi sortit nimicirii. A fost o intervenþie hotãrâtã, în forþã ºi unilateralã prin
care Dumnezeu a hotãrât ºi a îndeplinit mântuirea noastrã. Desigur cã aceastã alegere nu
s-a fãcut suprimând propria noastrã voinþã.
La vremea potrivitã, fiecare dintre noi am rãspuns pozitiv acestei chemãri. Dar
înainte de putea spune ,,DA,, sau ,,NU,, , Dumnezeu ªi-a exprimat voia în veºnicia
trecutã. Dacã ne-ar fi întrebat ce vrem, înainte ca Duhul lui Dumnezeu sã regenereze
fiinþa noastrã, am fi ales cu siguranþã lumea. Am fi continuat sã ne complacem în mrejele
pãcatului amãgindu-ne cu spuma deºertãciunii. Dacã astãzi am ajuns sã ne bucurãm de
mântuire, dacã avem siguranþã, pace cu Dumnezeu, bucurie,fericire ºi speranþã eternã,
meritul îi aparþine în exclusivitate lui Dumnezeu. El S-a hotãrât sã ne smulgã de unde
eram, S-a hotãrât sã ne fie nu doar Dumnezeu ci ºi Tatã, înfiindu-ne pentru Sine. Iar
Cristos,Fiul Sãu,S-a dat cu bucurie pentru pãcatele noastre, ca sã ne poatã smulge de
acolo de unde ne aºtepta groaza,moartea ºi focul. Glorie Lui!
Pastor Daniel Chereji
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lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curãþã de
orice pãcat.” (1 Ioan 1:7 ).
Ai beneficiat tu de acest izvor
curãþitor? Eºti vindecat prin rãnile Lui de
boala Pãcatului? Nu este altã soluþie
pentru spãlarea pãcatelor noastre, decât
sângele lui Isus.
3.Rãnile Lui sunt fie o garanþie a
mântuirii, fie un martor al acuzãrii.
Depinde de atitudinea fiecãruia faþã de
Isus Cristos
· Depinde de atitudinea fiecãruia faþã de
Isus Cristos. Aceastã mântuire veºnicã
este câºtigatã cu preþ de sânge, prin
moarte ºi rãnile din trupul slãvit al Celui
înviat sunt garanþia acestei mântuiri. Ea
este sigurã ºi veºnicã.
· Ele sunt însã ºi un martor al acuzãrii,
pentru cei necredincioºi. La Apoc.1:7 se
spune : „iatã cã El vine pe nori ºi orice
ochi Îl va vedea, chiar ºi cei ce L-au
strãpuns”. Semnele rãstignirii vor fi
vizibile ºi nu va fi chip de scãpare pentru
nimeni. Cristos prin rãnile Lui poate da
vindecare ºi iertare fiecãrui pãcãtos. Dar
cei ce stau nepãsãtori faþã de aceastã
mântuire mare, Biblia spune cã vor trebui
sã dea socotealã.
Ce vor însemna rãnile Lui pentru tine în
ziua aceea, mântuire, sau condamnare?
Privind la cruce , la rãnile Domnului
Isus, la mãreaþa lucrare a Mântuitorului
nu pot decât sa exclam alãturi de Pavel :
“A Lui sã fie slava în vecii vecilor! Amin.”
Dan Matei

Rãnile Domnului Isus
Astãzi ne apropiem de Masa
Domnului ºi dacã ne uitãm pe paginile
Sfintei Scripturi, vom observa cã ea ne
vorbeºte despre rãnile Domnului
Isus,atât în Vechiul cât ºi în Noul
Testament, subliniind valoarea acestor
rãni pentru noi oamenii. Rãnile vorbesc
de suferinþã ºi durere. Unele sunt rãni
vindecabile, iar altele sunt rãni de moarte.
De asemenea sunt rãni fizice, în trup, sunt
rãni emoþionale, sufleteºti, sunt rãni
spirituale, pe care le produce pãcatul ºi
care pot afecta veºnicia. Nimeni nu
doreºte sã se rãneascã ,sau sã fie rãnit de
alþii.
Rãnie Domnului Isus au fost
provocate de oameni, dar ele au o valoare
mare pentru noi:
1.Rãnile Lui sunt dovada modului
în care a fost tratat. Cum l-au tratat
oamenii pe Fiul lui Dumnezeu? Biblia ne
descoperã acest lucru. Astfel Isaia aratã
cã oamenii L-au tratat cu brutalitate (
Isaia 50:6 ), cu dispreþ ºi necredinþã ( Isaia
53)mergând pânã acolo încât L-au
respins ºi în final L-au pus pe cruce ºi Lau rãstignit. Cum îl tratãm noi azi pe Fiul
Lui Dumnezeu? Îl mai rãnim noi prin
nepãsarea noastrã, prin necredinþa
noastrã sau prin necredincioºia noastrã?
Sã-i facem bucurie Domnului,
acceptându-L ºi ascultând de glasul Lui.
2.Rãnile Lui sunt un izvor de
curãþire a pãcatelor. Profetul Isaia ne
spune ,, ºi prin rãnile Lui suntem
tãmãduiþi.” (Isaia 53:5b). Ideea e reluatã
ºi de Petru ,, prin rãnile Lui aþi fost
vindecaþi.” (1 Petru 2:24 ) . De asemenea
ºi Zaharia afirmã : ,,În ziua aceea, se va
deschide casei lui David ºi locuitorilor
Ierusalimului un izvor pentru pãcat ºi
necurãþie.” (Zaharia 13:1). Acest izvor
este în rãnile Domnului Isus, în sângele
Sãu sfânt vãrsat pentru noi. ,, ºi sângele

Tu eºti totdeauna nãdejdea mea!”
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Un cer plin de nori plumburii stã
amenintãtor deasupra capului meu. Din
clipã în clipã aºtept sã se dezlãnþuie
furtuna. Mã simt epuizatã fizic ºi psihic
deºi, spun cã sunt bine. În urma
insistenþelor copiilor accept sã merg la

medic. Dupã consult sunt trimisã acasã
sã-mi fac bagajele pentru internare. Îmi
pun lucrurile strict necesare, Biblia,
calendarul „Sãmânþa bunã” ºi cuvântul
zilnic.
Dupã ce despachetez lucrurile
iau Biblia sã citesc. E liniºte ºi încet, încet
apare soarele „...nu te uita cu îngrijorare,
cãci Eu sunt Dumnezeul tãu; Eu te
întãresc, tot Eu îþi vin în ajutor, Eu te
sprijinesc cu dreapta Mea
biruitoare.”(Isaia 42:10)
Ce s-a întâmplat?
O pace adâncã cuprinde fiinþa mea ºi
lacrimi se preling pe obraji. Mi-e ruºine.
ªtiu cã Dumnezeu mi-a fost ºi-mi este tot
timpul alãturi ºi doar eu am lãsat norii
(grijile) sã acopere soarele, dar slavã Lui!
„Domnul, Dumnezeul meu, îmi
lumineazã întunericul meu” (Ps.18:28)
Doamne, îþi mulþumesc din inimã
fiindcã m-ai ridicat „cãci Tu eºti,
Dumnezeul mântuirii mele, Tu eºti
totdeauna nãdejdea mea!”Ps. 25:5
Rodica Paºca

Dragostea este un cadou de la Dumnezeu
aºa cã sã lãsãm fiinþa noastrã sã se umple
de dragoste deoarece þine de caracterul
insuflat de CREATOR ºi nu pot sã adaug
decât: “Preaiubiþilor sã ne iubim unii pe
alþii, cã dragostea este de la Dumnezeu”.
ªi oricine iubeºte este nãscut din
Dumnezeu ºi cunoaºte pe Dumnezeu. ªi
ca sã înþelegem ºi mai bine cã dragostea
este un produs ceresc este exemplul pe
care Dumnezeu ca ºi CREATOR ni-l dã
nouã_iar apostolul Ioan ne explicã ºi mai
bine când ne spune: ” ªi dragostea nu stã
în faptul cã noi am iubit pe Dumnezeu ci
în faptul cã el ne-a iubit pe noi ºi a trimis
pe Fiul sãu ca jertfã de ispãºire pentru
pãcatele noastre”. Acesta a fost un act de
caracter a lui Dumnezeu care este
dragoste. Dacã vrei sã porþi în fiinþa ta o
emblemã divinã, îmbrãþiºeazã dragostea
lui Dumnezeu astfel dragostea aceasta
care este divinã este ºi vesnicã deoarece
ºi Creatorul ei este veºnic. Slava lui
Dumnezeu.
Zâna Meþac

Dumnezeu este dragoste

Cu Dumnezeu în încercãri

Nimeni de pe pãmânt nu poate
spune cã el sau ea poate inventa
dragostea, cã dragostea ar fi un produs al
fiinþei umane, cã ar face parte din
potenþialul nostru uman ºi nici nu poate fi
produsã de-alungul anilor de experienþã
pe care o persoanã ar putea sã o aibã.
Dacã am întreba în jurul nostru oamenii
ce inteleg prin dragoste ar rãspunde:
dragostea þine de caracter, cã este o
atitudine sau un sentiment etc. Cred cã
cea mai bunã definiþie o gãsim în Biblie în
1Ioan 4:16 “Dumnezeu este dragoste ºi
cine rãmâne în dragoste rãmâne în
Dumnezeu ºi Dumnezeu rãmâne în el.”

Dragostea lui Dumnezeu este o
dragoste curatã, realã ºi autenticã. Noi
trebuie sã ne gândim la El ºi sã ne
preocupãm de lucruri care meritã, care
sunt adevãtate. Aceasta cere de multe ori
suferiinþã, iar nouã ni se pareîngrozitor,
dar de fapt El ne trimite suferinþa
îmbrãcatã în dragoste ºi îndurare ºtiind
cã avem atâta nevoie ca ele sã devinã
calitãþile noastre. Aºa cã Dumnezeu în
îndurarea Lui ne pune încercarea ºi
suferinþa în calea noastrã ca sã ne bareze
drumul spre iad. Dacã Dumnezeu nu near mai trimite nici o încercare , care sã ne
þinteascã privirile spre El ºi ne-ar lãsa de
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