nu ne intereseazã aceasta.
Satan ar vrea sã ne foloseascã la
aceasta, dar sã ne dãm seama cã Îl
necinstim pe Dumnezeu ºi ne lipsim
singuri de mari binecuvântãri. Poate ne
simþim mici, slabi, nevrednici, dar El
vrea sã foloseascã tocmai astfel de vase
de pãmânt ca sã demonstreze puterea Sa
nelimitatã, pentru ca aceastã putere
nespus de mare sã fie de la Dumnezeu ºi
nu de la oameni. ( 2 Cor. 4:7)
Cules de Ianoº Gligor

Meditaþie din Cuvânt
„Ei limitau pe Sfântul lui Israel”
Necredinþa poporului Israel
limita mereu pe Dumnezeu în lucrãrile
minunate pe care intenþiona sã le facã
pentru ei, de aceea ei singuri se lipseau
de binecuvântãri ºi izbãviri pe care
Domnul voia sã le reverse peste ei.
Credinþa noastrã este mai
preþioasã lui Dumnezeu decât pretinsa
noastrã activitate pentru El. ªi în adevãr
este pretinsã, câtã vreme nu izvorãºte din
credinþã. De aceea El îºi propune sã
curãþeascã credinþa noastrã ºi s-o
maturizeze, pentru ca ea sã ajungã sã fie
pentru El un prilej de laudã desãvârºitã,
de cinstire ºi slãvire a Aceluia care ne-a
dat-o. Sã nu socotim deci ca un lucru
ciudat ºi de neînþeles, sã nu limitãm pe
Sfântul lui Israel, Dumnezeul nostru care
se ocupã de noi cu atâta grijã.
A limita pe Dumnezeu înseamnã
a-L întãrâta, a-L ispiti, a-L uita, a-I
întoarce spatele, aºa cum a fãcut Israel
mereu. În felul acesta, noi putem sã-L
împiedicãm sã lucreze spre binele
nostru, limitându-i acþiunile de har ºi
milã. El ne-a izbãvit, am fost întotdeauna
obiectul grijei Lui pãrinteºti, dar sã
veghem! Poate cã deja am început sã-L
limitãm prin îndoielile ºi necredinþa
noastrã: ne mulþumim cu ce avem din
punct de vedere spiritual în loc de a
înainta în cunoºtinþa lui Dumnezeu ºi a
Cuvântului Sãu. Neglijãm tot mai des
citirea Scripturii ºi rugãciunea ºi în felul
acesta, pur ºi simplu Îl limitãm pe Tatãl
nostru sã-ºi împlineascã scopul pe care
ªi l-a propus cu privire la noi când ne-a
ales. Dumnezeu are scopuri mãreþe
pentru noi, iar noi, limitându-L este ca ºi
cum I-am da peste mânã spunându-I cã

Pulsul
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EU SAU EL?
ANUNÞURI:
Dupã masã - ora 17 Agapã!!!!!
Luni - ora 18 Comitet
Marþi-ora 9 grup de rugãciune
Miercuri-ora 18 repetiþie de cor
Joi-ora 18 bisericã
Vineri-ora 17 Clubul Awana
Duminicã-ora 10 serviciu divin
-ora 17 studiu biblic
MULÞUMIÞI lui Dumnezeu pentru:
*fratele Daniel, care ne împarte cu
pasiune Cuvântul lui Dumnezeu;
*copilaºii ºi tinerii bisericii noastre;
*darurile pe care le-am primit în acest an
din mâna lui Dumnezeu;
*toate binecuvântãrile Lui nespus de
multe ºi minunate.
SALUT
Claudia ºi Ciprian
Pãduraru ne
transmit salutãrile
lor de peste ocean.
"Noi ne gândim
adesea cu drag la
voi." -sunt
cuvintele lor.
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„El ne-a pãstrat sufletul cu viaþã, ºi n-a îngãduit
sã ni se clatine piciorul.“ (Psalmi 66:9)

R

ecunoºtinþa ºi mulþumirile la adresa lui Dumnezeu sunt posibile atunci când
perspectiva noastrã cu privire la viaþã este una teocentricã. Momentul
dramatic al cãderii a rãsturnat în noi percepþia corectã a valorilor, astfel cã din
acel moment întreg universul material a devenit pentru om o uriaºã salã a oglinzilor în
care omul s-a contemplat pe sine însuºi. Tocmai de aceea este atât de greu sã-i
determini pe oameni sã îi mulþumeascã lui Dumnezeu pentru cã în adâncul inimii lor,
aceºtia nu au convingerea cã Dumnezeu este Acela care meritã mulþumirea ºi
recunoºtinþa lor. Pânã când nu avem o naturã schimbatã, percepþia noastrã cu privire la
cine meritã mulþumirea va rãmâne aceeaºi. Cum sã-i mulþumeºti lui Dumnezeu pânã
când crezi cu convingere cã ceea ce ai obþinut în viaþã sunt rodul realizãrilor tale? Cã
lucrurile câºtigate sunt prin sudoarea ta, prin priceperea ta ºi prin efortul tãu?
Posesiunile tale sunt câºtigate din greu cu banii tãi, diplomele obþinute sunt rezultatul
minþii tale strãlucite ºi numai þie þi se datoreazã faptul cã ai ajuns pânã aici.
Ba chiar oamenii cred cã statutul moral pe care îl au este consecinþa efortului lor ºi chiar
poziþia în ochii lui Dumnezeu este câºtigatã prin bunãtatea ºi strãdania lor.
În schimb omul cu o perspectivã teocentricã, se va uita la sine însuºi, va privi
înspre posesiunile, talentele ºi realizãrile sale ºi le va atribui în întregime Domnului.
El, Domnul are meritul absolut pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce am ºi pentru ceea ce
ºtiu. Toate realizãrile, toate succesele, tot ceea ce ºtiu, tot ceea ce pot, tot ceea ce s-a
întâmplat bun în viaþa mea, este meritul Lui în exclusivitate.
Cine gândeºte în aceºti termeni nu-i va fi deloc greu sã se întoarcã cu
mulþumire ºi recunoºtinþã spre Cel care meritã toate acestea. Abia când reuºim sã ne
desprindem dinspre noi înºine ºi ne concentrãm toatã atenþia ºi preocuparea noastrã
spre Domnul, inima ne este pregãtitã sã îºi strige mulþumirea ºi recunoºtinþa faþã de Cel
care are toate meritele.
pastor Daniel Chereji
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ni se mulþumeascã. ªi aºa, aici pe
pãmânt, legãnaþi sau îmbrânciþi de
experienþe, învãþãm sã ne modelãm
caracterele pentru o altã lume, pentru
veºnicia cu Dumnezeu. ªi chiar meritã sã
învãþãm lecþia mulþumirii, pentru
bucuria ce-o aduce ºi împlinirea ce-o
simþi în suflet…
Cu mulþumire, Camelia Sabãu

Mulþumesc...
„Mulþumiþi totdeauna lui Dumnezeu
Tatãl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos.“
(Efeseni 5:20)
În cãlãtoria noastrã
pãmânteascã, odatã cu trecerea
nestãvilitã a anilor, parcã înþelegem mai
profund farmecul mulþumirii…
Copii fiind, de cele mai multe
ori, trebuia sã ni se aminteascã sã
mulþumim pentru lucruri pe care le
primeam, sau pentru servicii ce ni se
fãceau ºi probabil, vocea caldã,
pãrinteascã, ne mai rãsunã în ureche
îndemnându-ne sau întrebându-ne: „ai
mulþumit pentru ce-ai primit?”
Adunând experienþe, am înþeles
de ce oamenii zâmbesc când li se
mulþumeºte, am înþeles de ce
„mulþumesc” este un cuvânt magic.
Înþelegând acestea, am învãþat tot mai
mult sã folosim cuvântul aducãtor de
zâmbete ºi unii dintre noi, chiar am
învãþat sã avem o atitudine
mulþumitoare.
Apostolul Pavel, ca frate mai
mare ºi mai înþelept, ne îndeamnã chiar
ºi direct, sã fie pe înþelesul oricui:
„Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; cãci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire
la voi.“ (1 Tesaloniceni 5:18), adicã,
spus de mine, lui Dumnezeu îi place,
chiar aºteaptã ca eu, copilul Lui, sã vin ºi
sã-I spun „Mulþumesc!”.
Privind în urmã, pentru atâtea
lucruri am mulþumit în viaþã! Am
mulþumit mereu ºi pentru foarte multe
lucruri, lui Dumnezeu ºi totodatã,
urmãrind cuvintele Scripturii, ne luptãm
cu noi înºine sã facem lucruri, sã
dezvoltãm atitudini, fãrã sã aºteptãm sã

Beneficiile pocãinþei
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În perioada aceasta a sec. XXI,
tot ce conteazã în majoritatea domeniilor
de activitate a oamenilor este profitul sau
beneficiile. Toatã energia ºi pasiunea
noastrã este focalizatã pe aceste lucruri,
care în final se dovedesc a fi doar
deºertãciune ºi goanã dupã vânt, dacã
atâta timp cât nu conºtientizãm cã toate
acestea sunt obþinute doar prin puterea ºi
voia lui Dumnezeu ºi trebuie reinvestite
cu înþelepciune atât pentru nevoile de zi
cu zi, dar mai ales pentru lucrurile care
rãmân pentru eternitate. Orice lucru bine
fãcut aduce dupã sine ºi beneficiu, care
acum îl numesc din tot sufetul
binecuvântãrile lui Dumnezeu.
Stând aproape de Casa
Domnului ºi de Cuvântul lui Dumnezeu
mi-am dat seama cã aceste beneficii
materiale pãlesc pe lângã beneficiile
spirituale. Pacea, liniºtea sufleteascã,
bucuria mântuirii, sunt câteva din aceste
beneficii pe care le-am cãpãtat odatã ce
L-am primit pe Domnul Isus în viaþa
mea. Am învãþat de asemenea, cã mã
simt mai bine atunci când pot sã ofer
ceva, decât atunci când primesc, când
pot sã ajut în orice mod, când pot sã mã
dedic lucrãrii lui Dumnezeu. Un lucru
este cert, acela cã doar iubind te dãruieºti
cu tot ce-þi aparþine.

Însã cel mai de preþ beneficiu
obþinut în urma pocãinþei mele ºi
umblãrii mele cu Isus este acela de a fi
copilul lui Dumnezeu ºi totodatã
moºtenitor al Împãrãþiei Lui. Aceasta
este promisiunea Lui, cã ne-o va da la
vremea potrivitã, dar pânã atunci
beneficiez de dragostea fraþilor mei din
biserica Biruinþa ºi nu numai, precum ºi
de un respect neaºteptat de mare din
partea colegilor de muncã, vecinilor,
prietenilor ºi cunoscuþilor, care, altãdatã
m-au cunoscut trãind o viaþã de care nu
mai vreau sã-mi amintesc.
Aºadar, beneficiile pocãinþei
sunt nenumãrate, ºi sunt beneficii care
rãmân pentru eternitate. De asemenea,
ele oferã aici jos pe pãmânt o viaþã
sigurã, alãturi de bunul nostru Isus
Cristos.
Neluþu Matei

Suntem binecuvântaþi cu Har,
iar inimile noastre sunt pline de pace, o
pace pe care Dumnezeu o pune în
inimile noastre atunci când devenim
copii ai Lui. Ce mãreþ ºi liniºtitor este
aceasta! Iar atunci când suntem întristaþi
în multe feluri, suntem zdrobiþi sau
dezorientaþi ºi nu vedem nicio cale de
ieºire, nu suntem împinºi la disperare,
iar calea nu ne este cu totul închisã.
Poate avem mulþi duºmani, dar
niciodatã nu rãmânem fãrã un prieten.
Deºi uneori suntem grav rãniþi, nu
suntem distruºi total. În toate lucrurile
ce vin peste noi, obþinem o victorie
copleºitoare prin Acela care ne-a iubit ºi
ºtim cã orice armã fãuritã împotriva
noastrã va fi fãrã putere. Existã
întotdeauna ceva care ne dã speranþa de
a trãi.
Aºa cã haideþi, sã nu uitãm cã
„Bunãtãþile Domnului nu s-au sfârºit,
îndurãrile Lui nu sunt la capãt, ci se
înnoiesc în fiecare dimineaþã. ªi
credincioºia Ta este atât de mare!“
(Plâng. lui Ieremia 3:22-23)
„Trestia frântã n-o va zdrobi, ºi
mucul care mai arde încã, nu-l va stinge.
Va vesti judecata dupã adevãr.“ (Isaia
42:3)„Cãci chiar dacã smochinul nu va
înflori, viþa nu va da nici un rod, rodul
mãslinului va lipsi, ºi câmpiile nu vor da
hranã, oile vor pieri din staule, ºi nu vor
mai fi boi în grajduri, eu tot mã voi
bucura în Domnul, mã voi bucura în
Dumnezeul mântuirii mele!“ (Habacuc
3:17-18)… pentru cã mã voi bucura
împreunã cu un Dumnezeu Viu ºi
Adevãrat, plin de dragoste ºi îndurare.
Amin.
Raluca Pop

Binecuvântaþi cu har
Oare ºtim noi acest lucru? Sau
oare, eu, sunt conºtientã de aceasta? ªtiu
cã am un Dumnezeu care mã iubeºte
necondiþionat? Fãrã a-mi cere ceva, sau
sã îmi spunã sã fac ceva.
E atât de minunat cã El m-a iubit
încã dinainte de a mã naºte, m-a iubit ºi
mã iubeºte chiar ºi dupã ce am venit în
aceastã lume, având o viaþã pãcãtoasã,
fãrã Dumnezeu. ªi atunci m-a iubit,
indiferent de cum eram sau indifierent
de ce viaþã duceam, iar aceastã iubire neo aratã tuturor în Cuvântul Sãu în Ioan
3:16. Dacã în ochii lumii nu avem preþ,
ar trebui sã ºtim cã în ochii lui
Dumnezeu suntem foarte preþioºi,
fiecare dintre noi are valoarea lui unicã
în ochii Lui.
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