încãlzirea globalã.
Din orice parte am privi
lucrurile, pãmântul nu reprezintã un
loc sigur ºi liniºtit pentru oameni.
Rãzboaie, atacuri teroriste, schimbãri
climatice, instabilitate politicã, crize
economice mondiale, epidemii,
accidente, boli, moarte. Cel mai sigur
loc de pe pãmânt rãmâne cerul. Nu
ºtim în ce fazã a lucrãrii se aflã acel
loc promis de Domnul Isus dar atât
cât mai suntem aici, noi, copiii lui
Dumnezeu ar trebui sã vedem
dincolo de ameninþãrile ºi
problemele pãmântului splendorile ºi
gloriile cerului. Mai important decât
sã cauþi soluþii ºi sã te preocupi de
pãmânt este sã fii sigur cã ai un loc în
cer. Apoi e bine sã faci tot ce poþi mai
bine pentru ca lumea în care trãim sã
fie o lume sigurã, curatã, frumoasã.
Oricum soarta pãmântului este
pecetluitã ºi nu spre el trebuie sã ne
concentrãm. Ceea ce conteazã este sã
aducem cerul aproape de oameni ºi sã
ne bucurãm atunci când cineva alege
sã pãºeascã pe poarta care îi asigurã
un loc acolo. Isus Cristos a pregãtit
soluþia la preocuparea UNESCO. El
s-a dus sã ne pregãteascã un loc, unul
perfect ºi deschis pentru fiecare.
Dorinþa Lui ar fi ca oamenii sã
declare anul 2008 Anul Internaþional
al Cerului. Chemarea noastrã ca ºi
copii ai lui Dumnezeu este sã vedem
dincolo de efecte, adevãrata cauzã a
situaþiei de crizã a lumii noastre.
Soluþiile pentru lumea frãmântatã de
probleme ºi ameninþãri este Domnul
Isus. Sã spunem lumii despre El ºi

planul Sãu minunat pentru lume. Sã
trãim, sã aºteptãm, sã dorim, sã
vorbim despre cer!
Nicu Lãcãtuº

Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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ANUNÞURI:
Marþi - ora 9 Grup de rugãciune
Miercuri - Repetiþie de cor
Joi ora 18 - Bisericã
- dupã bisericã ºedinþã
AWANA
Vineri - ora 17 - Clubul Awana
Duminicã - ora 10 - Serviciu de
închinare
- ora 17 - Studiu biblic
SÃ NE RUGÃM PENTRU:
* fratele Daniel, ca Domnul sã-l þinã
tare pe el ºi familia lui în problemele
lor;
*Sora Camelia ºi fratele Isai Sabãu,
care în aceste zile se aflã în Kenya
împreunã cu un grup de fraþi
americani, pentru a vesti pe Domnul
nostru acolo.
STUDIU BIBLIC:
Cinsteºte-L pe Domnul în locul pe
care ªi l-a ales El, ca sã-ªi aºeze
acolo Numele!
Deuteronom 12-14
Locul de întâlnire al omului cu
Dumnezeu este Persoana Isus Cristos
ºi prin EL noi, Biserica Lui, am fost
zidiþi împreunã ca sã fim un lãcaº al
lui Dumnezeu prin Duhul.
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CÂªTIGAÞI FÃRÃ CUVÂNT
„... dacã unii nu ascultã Cuvântul, sã fie câºtigaþi fãrã cuvânt...,“ (1 Petru 3:1)

D

eºi apostolul Petru se adreseazã soþiilor cu parteneri necredincioºi,
principiul este valabil pentru toþi cei care n-au obþinut rezultate
încurajatoare în mãrturisirea Evangheliei celor din jurul lor. Cu siguranþã
cã acele soþii erau dornice ca soþii lor sã fie mântuiþi, de aceea au considerat cã
trebuie sã le facã de cunoscut Evanghelia. Se pare însã cã tendinþa este ca atunci
când cineva nu te ascultã, sã-i vorbeºti ºi mai mult. Probabil soþiile acelea au
început sã vorbeascã din ce în ce mai mult, devenind astfel cicãlitoare,iar în acest
mod, deºi intenþia lor era bunã, fãceau mai degrabã un deserviciu Evangheliei.
Dacã este atât de greu sã câºtigãm pe cineva pentru Cristos, vorbindu-i din
Cuvânt, sã încercãm sã-l câºtigãm fãrã cuvânt, doar trãind Cuvântul. Petru nu
sugereazã deloc ideea cã n-ar mai trebui predicatã Scriptura. Mesajul Bibliei este
indispensabil naºterii din nou, deoarece acesta ni-l descoperã pe Dumnezeu. El
spune cã mai degrabã Scriptura ar trebui predicatã cu viaþa.
Evident cã a vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu ºi a trãi Cuvântul sunt
lucruri complementare, însã sunt situaþii în care este mult mai eficient ca mai întâi
sã trãim Cuvântul, acest lucru fiind el însuºi o metodã eficientã de a întoarce
oameni la Dumnezeu. Mai ales cã vremurile în care trãim noi sunt caracterizate de
un creºtinism slab ºi diluat, în care criza de modele este evidentã.
Dacã dupã ce le-ai vorbit atât de mult unor oameni despre Cristos ºi þi-ai
dat seama cã inima lor este o uºã mult prea bine zãvorâtã, încearcã sã-i câºtigi fãrã
cuvânt, doar trãind Cuvântul.
pastor Daniel Chereji
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,,Nu te teme,cãci Eu sunt cu
tine;nu te uita cu îngrijorare, cãci Eu
sunt Dumnezeul tãu; Eu te întãresc,
tot Eu îþi vin in ajutor.”(Isaia 41:10)
Viaþa trãitã fãrã o credinþã
autenticã este o continuã luptã, o
continuã alergare; eºecuri, depresii,
zile in care nimic nu te motiveazã sã
mergi mai departe, durere, tristeþe ºi
un suflet pustiit de singurãtate în
încercãri. Nimeni ºi nimic nu îþi
poate umple golul din suflet, chiar
dacã lângã tine sunt o mulþime de
oameni dragi; dar totul se schimbã în
momentul în care în viaþa ta este
prezent Isus. Viaþa trãitã pe acest
pãmânt capãtã un alt sens. ªtii cã
niciodatã nu eºti singur, ca orice
,,furtuna” ar veni peste tine, El
vegheazã asupra ta si nimic nu este la
voia întâmplãrii, iar credinþa cã
veºnicia o vei petrece alãturi de
Domnul aduce liniºte, bucurie, pace
în suflet ºi siguranþã.
Vreau sã mulþumesc
Domnului si sã-I aduc slavã ca a avut
milã si îndurare faþã de omul pierdut
din mine, m-a adus la cunoaºterea
adevãrului ºi m-a înfiat numindu-mã
copilul Sãu. Doresc în fiecare zi, ca
mâna Sa sã modeleze în mine un
caracter care sã se asemene tot mai
mult cu cel al Domnului Isus.
Da, ,, Domnul este lumina ºi
mântuirea mea: de cine sã mã tem?
Domnul este sprijinitorul vieþii mele:
de cine sã-mi fie fricã?”(Psalm 27:1)
Mia Lupu

Un nou an de ºcoalã
Sãptãmâna trecutã, când a
început ºcoala, toþi am avut emoþii,
dar Domnul ne-a dat putere ºi am
putut trece ºi de acea zi. Domnul se
îngrijeºte de fiecare copil al Lui ºi de
aceea nu trebuie sã ne facem griji. El
îi va ajuta pe toþi la teste, la teze ºi în
fiecare moment al zilei. Sã-I
mulþumim pentru toate ºi cu
încredere sã pãºim ºi în acest an de
ºcoalã.
Amadea Andreicuþ
Oferte
În aceastã perioadã
magazinele se întrec în oferte de toate
felurile: fie la îmbrãcãminte, fie la
mâncare, preþurile sunt bune, dacã ai
bani poþi sã cumperi orice. Nu-i greu
deloc.
Însã nici un magazin din
aceastã lume nu poate întrece ofertele
fãcute de Dumnezeu
iertarea
pãcatelor ºi viaþa veºnicã. Sunt cele
mai bune oferte de acceptat.
Mulþumesc lui Dumnezeu cã
ºi eu am viaþã veºnicã ºi iertare, dar
mã rog sã accepte ºi alþii aceste
oferte. Nu-i greu deloc. Amin!
Andrei Cirþiu
Dragostea ca rãspuns la urã
Mã refer la dragostea care se
jertfeºte, care rãmâne statornicã chiar
ºi atunci când este rãnitã. Un astfel de
exemplu îl avem pe Domnul nostru
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Isus Cristos. El a iubit chiar ºi pe cei
ce L-au biciuit, L-au vândut, L-au
scuipat. „În adevãr, ce falã este sã
suferiþi cu rãbdare, sã fiþi pãlmuiþi
când aþi fãcut rãu? Dar dacã suferiþi
cu rãbdare când aþi fãcut ce este bine,
lucrul acesta este plãcut lui
Dumnezeu. ªi la aceasta aþi fost
chemaþi: fiindcã Cristos a suferit
pentru voi ºi v-a lãsat o pildã, ca sã
cãlcaþi pe urmele Lui. El n-a fãcut
pãcat ºi în gura Lui nu s-a gãsit
vicleºug. Când era batjocorit, nu
rãspundea cu batjocuri; ºi când eera
chinuit nu ameninþa ci se supunea
dreptului Judecãtor. Eº a purtat
pãcatele noastre în trupul Sãu pe
lemn, pentru ca noi, fiind morþi faþã
de pãcate, sã trãim pentru
neprihãnire; prin rãnile Lui aþi fost
vindecaþi.” 1Petru 2: 20-24
Dacã Domnul n-ar fi
experimentat suferinþa nedreaptã,
cine ar fi cunoscut iertarea de care
este capabil? În trupul lui Cristos
suntem mãdularele Lui. Deci, luând
exemplu corpul uman, vedem cã
dacã ne lovim la un picior sau o
mânã, doare. Tot aºa ºi-n trupul lui
Cristos când doi fraþi nu-ºi vorbesc ºi
nu se iartã între ei o simþim cu toþi
fiind mãdularele Lui. Trãind pe acest
pãmânt suntem supuºi greºelilor fãrã
sã vrem. Dar noi, fiind copii de
Dumnezeu ºtim cum putem îndrepta
acest lucru pentru cã Biblia ne spune:
„Sã nu apunã soarele peste mânia
ta.” ªi sã luãm aminte la porunca
Domnului nostru Isus Cristos: „Sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine

însuþi.” Da! Domnul Isus ne iubeºte
ºi nu ne pune greutãþi în spinare pe
care noi sã nu le putem duce ºi nu ne
dã sarcini grele. Atunci noi sã nu ne
punem mai presus de Domnul
exercitând ambiþia în minþile
noastre, ci sã trãim în unitate,
iertându-ne, iubindu-ne în trupul lui
Cristos ca bisericã. Pentru mine
aceastã bisericã înseamnã totul. Aici
mi-am gãsit pacea ºi liniºtea
sufletului meu, aici m-am împãcat cu
Dumnezeu, iar Dumnezeu m-a
binecuvântat cu fraþi ºi surori în
Domnul ºi mã mai binecuvinteazã cu
un frate pastor care are atâta râvnã
pentru Cuvântul lui Dumnezeu care
pentru mine este tot ce-mi doresc pe
acest pãmânt pânã la venirea Lui.
Negrean Elena

Dincolo de pãmânt
„În casa Tatãlui Meu sunt multe
locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus.
Eu Mã duc sã vã pregãtesc un loc. ªi
dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti
un loc, Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi
voi.“ (Ioan 14:2-3)
UNESCO (Organizaþia
Educaþionalã, ªtiinþificã ºi Culturalã
a Naþiunilor Unite) a declarat anul
2008 Anul Internaþional al Planetei
Pãmânt, dorind sã atragã atenþia
lumii asupra problemelor majore ale
lumii de azi ºi în mod special
cãutarea soluþiilor pentru
diminuarea efectelor produse de
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