dumnezeiascã din partea lui Dumnezeu
care El însuºi este dragoste, ar trebui sã
fim într-o continuã sãrbãtoare în cinstea
dragostei. Dragoste care este perfectã,
este nemãrginitã "acoperã totul", nu este
egoistã (1Ioan 4:10), se jertfeºte pe sine
(Ioan 3:16), este veºnicã "dragostea nu
va pieri niciodatã".
Cred cã avem toate motivele sã
fim mereu în sãrbãtoare mulþumind lui
Dumnezeu cã este dragoste ºi cã prin
Fiul Sãu avem ºi noi parte de aceastã
dragoste, cã datoritã dragostei Sale am
fost iertaþi de pãcat ºi am fost fãcuþi
copii de Dumnezeu.
"Nici cel mai sfânt om de pe
pãmânt nu-L poate iubi pe Dumnezeu
cu o aºa dragoste ca aceea cu care
Dumnezeu îl iubeºte pe cel mai pãcãtos
om de pe pãmânt."
"Ce dragoste de Dumnezeu, sã
moarã un Rege în locul meu."
"Pãcatul niciunui om nu este
atât de mare încât sã depãºeascã
dragostea lui Dumnezeu."
Dragostea lui Dumnezeu sã vã
însoþeascã mereu.
Raluca Andreicuþ

4. Discuþii pe marginea rapoartelor de
activitate
5. Membrale
6. Prezentarea ºi votarea bugetului pe
anul 2009
7. Strategie. Luãri de cuvânt, propuneri
8.Rugãciune de mulþumire ºi
încredinþare
Luni - ora 18 Comitet
Miercuri - ora 18 Repetiþie de cor
Joi - ora 18 Bisericã
Vineri - ora 17 Clubul Awana
00
- ora 19 - þedinþã cu liderii Awana.
Sâmbãtã -ora 10 ºedinþã cu învãþãtorii
de copii.
ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminicã - ora 9,30 Catichezã
ora 10 - Serviciu de închinare
ora 17 - Studiu biblic
MOTIVE DE RUGÃCIUNE:
*mulþumim Domnului pentru grija Lui
faþã de biserica noastrã în anul care a
trecut, atât pe plan spiritual, cât ºi
material;
*sã ne rugãm pentru strategia bisericii
pentru urmãtoarea perioadã;
*Domnul sã binecuvinteze planurile ºi
bugetul propuse pentru noul an;
*Domnul sã binecuvinteze comitetul ºi
pastorul bisericii cu sãnãtate ºi
înþelepciune pentru a conduce biserica
dupã voia Lui.

ANUNÞURI:
Azi, 15 februarie are loc adunarea
generalã anualã a bisericii
ORDINE DE ZI:
1. Alegerea biroului de zi (preºedinte,
secretar)
-alegerea numãrãtorilor de voturi
-numãrarea celor prezenþi
2. Prezentarea ºi votarea ordinii de zi
3. Rapoarte de activitate
-raport casier
-raport cenzori
-raport pastor

STUDIU BIBLIC:
A te îndoi înseamnã a te juca cu focul
Isaia 28:1-35:10
Cei care pun la îndoialã Cuvântul
Domnului se prind în laþul necredinþei
lor.
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DESPRE CINE ESTE VORBA?

S

unt peste tot: în familia ta, printre prietenii tãi, printre colegi, între vecini,
printre colegii de serviciu sau de ºcoalã. Sunt mulþi, dureros de mulþi ºi totuºi se
cred la adãpost de cmânia lui Dumnezeu ºi se considerã scutiþi de judecata care
va veni la vremea sfârºitului. Sunt nefericiþi, chiar dacã îºi ºtiu masca extrem de
dibaci uscãciunea sufletului. Încearcã sã parã plini de viaþã de dinafarã dar pe
dinãuntru sunt goi ºi lipsiþi de viaþa adevãratã.
Sunt pãcãtoºi, iar aceastã realitate tristã îi face incapabili sã aibã o legãturã
realã cu Dumnezeu, chiar dacã pot avea o religie, accesul lor spre fericirea eternã este
imposibil. Sunt pãtimaºi, robiþi de tot felul de pofte ºtiute sau ascunse, cunoscute doar
de ei înºiºi dar care mocnesc tãcut ºi rãbufnesc atunci când nimeni nu se aºteaptã.
Sunt amãgiþi, deºi se cred stãpâni pe propriile alegeri, din spatele cortinei,
asemenea unui pãpuºar versat, Diavolul le influenþeazã trãirea, înºelându-i cu iluziile
unei vieþi pe care nu are cum sã le-o ofere ºi cu finalul unui destin pe care nu este
stãpân. Sunt victime, deoarece Cel Rãu ºtie sã profite de slãbiciunile ºi defectele lor,
exploatând din plin dezavantajele unei naturi pãcãtoase.
Sunt iubiþi, pentru cã Dumnezeu nu-i iubeºte doar pe cei care-L iubesc la
rândul lor, ci dragostea Sa perfectã se manifestã ºi asupra celor care-i sunt ostili. Cel
mai clar vedem acest lucru la Cruce, când Cristos a murit pentru noi pe când eram
pãcãtoºi ºi vrãjmaºi. Sunt recuperabili, deoarece în harul Sãu desãvârºit, Dumnezeu a
pregãtit în Jertfa lui Cristos, iertare ºi rãscumpãrare pentru toþi cei care se zbat în
neputinþa ºi ruina pãcatului.
Sunt dependenþi, pentru cã au nevoie de cineva care sã le spunã adevãrul ºi sãi îndrume pe calea mântuirii pentru a gãsi lumina, viaþa, rãscumpãrarea ºi iertarea.
„Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? ªi cum vor crede în Acela, despre
care n-au auzit? ªi cum vor auzi despre El fãrã propovãduitor?“ (Romani 10:14) N-ai
vrea sã fii tu, omul pe care-l foloseascã Dumnezeu la întoarcerea lor?
pastor Daniel Chereji
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Biserica Biruinþa.
Închei acum salutându-vã cu
harul ºi pacea Domnului. Ne rugãm ca
Domnul sã vã întãreascã în continuare ºi
sã vã ajute sã treceþi biruitori prin
încercãri, pãstrându-vã curaþi ºi roditori
în Duhul pânã la întâlnirea cu El.
Vã îmbrãþiºãm cu drag,
Ciprian ºi Claudia Pãduraru

Dragii noºtri,
Ne e dor de voi ºi pãstrãm cu
drag atâtea amintiri frumoase din
timpurile petrecute împreunã. Primim
ºi aici Pulsul bisericii ºi îl citim
întotdeauna cu mare plãcere, bucuroºi
cã în felul acesta ne putem simþi
aproape de voi. De asemenea ne rugãm
adesea pentru voi, pentru fratele Daniel
ºi familia lui, ºi pentru lucrãrile
susþinute de Biserica Biruinþa.
Mie (Claudiei) îmi place în
timp ce pregãtesc mâncarea sã ascult
radio Biruinþa. Îmi place muzica, mã
bucur când îi aud pe bãieþii noºtri
cântând ºi ascult cu mult interes
predicile. La radio nu se aud prea bine
rãspunsurile din salã, deoarece
înregistrarea capteazã ce se spune la
microfon, dar tot mai rãzbate pânã la
mine câte un „Amin!” plin de viaþã de la
sora Ciobanu.
Despre noi ce sã vã spun?
Suntem fericiþi împreunã cu Domnul.
Ne înþelegem ºi ne iubim mai mult
decât în ziua nunþii, ºi sperãm, cu
binecuvântarea Domnului, sã mergem
tot aºa (din bine în mai bine) în
continuare.
Aici mergem la Biserica
Românã Baptistã Betel, unde ne
bucurãm cã putem sã ascultãm cuvântul
Domnului vestit curat, putem sã ne
închinãm Domnului ºi sã avem pãrtãºie
cu fraþii ºi cu surorile de aici ºi unde
avem ºi ocazia sã slujim. Una din
lucrãrile în care m-am implicat este
aceea de a traduce din limba românã în
englezã pentru musafirii care vin la
bisericã ºi nu înþeleg limba românã.
Mulþi fraþi mã felicitã pentru lucrarea pe
care o fac ºi se mirã cã, deºi sunt de aºa
puþin timp aici, traduc aºa de bine. Ei nu
ºtiu cã darul ãsta l-am dezvoltat în

"Ducþi-vã de la Mine, blestemaþilor,
în focul cel veºnic, care a fost pregãtit
diavolului ºi îngerilor lui" (Matei
25:41b)
Trãim zile în care nu existã
nimic atrãgãtor atunci când se vorbeºte
despre Evanghelie. Lumea ºi avantajele
ei prezente îi fac pe oameni indiferenþi
faþã de o veste bunã a mântuirii, cât ºi de
cei care o aduc. Dar ziua Domnului se
apropie, iar atunci totul va fi scos la
luminã. În acea zi, numeroºi vor fi
oamenii care nu au ascultat vestea bunã
a mântuirii prin credinþa în Hristos. Cât
vor mai valora atunci plãcerile ºi
avantajele lumeºti? Unde va fi
înþelepciunea celor ce se cred mai sus
decât Evanghelia? Va fi prea târziu,
zadarnic vei vrea sã te descotoriseºti de
necredinþa ta. Vei constata cã toatã
înþelepciunea ta este nebunie. Cãinþa va
fi zadarnicã în ziua judecãþii.
De aceea profitã acum la timpul
potrivit de predicarea Evangheliei.
Vestea bunã a mântuirii trebuie sã o
primeºti când este oferitã: "Astãzi dacã
auzi glasul Lui, nu vã împietriþi inimile
ca în ziua rãzvrãtirii..." ( Evrei 3:7-8)
Îndrãzniþi, numai la El este
mântuire, pace ºi siguranþã veºnicã.
Dumnezeu sã ne ajute!
Ani Avram
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biblic sedimentând în mintea
credincioºilor repulsie faþã de lume ºi
cei din lume. Uitãm oare “cã atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea…” ºi cã
Hristos a venit sã împace lumea cu
Sine. Aceastã lume plinã de pãcat, El a
iubit-o pânã la sacrificiu.
Oamenii nãscuþi din Dumnezeu
sunt dupã chipul ºi asemãnarea Tatãlui
ºi practicã porunca sã-þi iubeºti
aproapele ca pe tine însuþi,
propovãduind împãcarea ca rod al
jertfei lui Hristos. Promovând aceastã
împãcare, dorim sã facem parte dintr-o
Bisericã a lumii sau dintr-o lume a
Bisericii?? Prin jertfa ºi dragostea Sa,
Dumnezeu doreºte ca niciunul sã nu
piarã ci toþi sã vinã la El fãcându-se
pãrtaºi la trupul lui Isus, care este
Biserica. Dorinþa celorlalte mãdulare
este determinatã de voia lui Hristos
care este Capul Bisericii ºi aceastã voie
este ca toatã lumea sã capituleze în faþa
dragostei divine, redevenind
proprietatea Celui care a creat-o.
Sã împlinim dar acestã dorinþã
a Tatãlui ceresc de a contribui la crearea
unei lumi a Bisericii lui Hristos ºi nu o
Bisericã a lumii, al cãrui stãpânitor este
încã Satan. Mulþumim Doamne, cã neai încredinþat nouã propovãduirea unei
lumi cu oameni nãscuþi din nou, fii ai
Celui Preaânalt, condusã de Isus
Hristos, Mântuitorul nostru.
Ioan Tãmãºan

Suferinþa lucreazã ca un semnal
de alarmã, ca un înger de pazã ºi vestitor
a ceva . Astfel suferinþa atinge
adâncimile fiinþei ºi deºteaptã de acolo
binele, pentru cã în fiecare dintre noi
licãrirea de adevãr însufleþeºte orice
regret ºi trezire. Isus nu a venit doar
pentru a ne scãpa de pedeapsa pentru
pãcate ci pentru a ne salva de pãcate.
Domnul nu ne iubeºte numai pentru
pãrþile noastre bune ºi le trece cu
vederea celelalte. El a murit pentru
pãrþile rele ºi nu va avea odihnã pânã
acestea nu vor fi schimbate. De aceea
Dumnezeu nu a promis zile fãrã
obosealã, supãrare, soare sau ploaie,
boalã ºi suferinþã, dar ce a promis,
putere pentru fiecare zi, mângâiere
pentru lacrimi ºi luminã pentru
întuneric. Când în viaþa noastrã se
întâmplã bun sau rãu sã cugetãm la ce
înseamnã, ce semnificaþie are în viaþa
noastrã. Întotdeauna existã ceva pentru
care putem fi recunoscãtori.
Þinteºte cât mai sus. Nu lãsa
nimic sã-þi limiteze credinþa! Cãci dacã
trãim, pentru Domnul trãim; ºi dacã
murim, pentru Domnul murim. Deci fie
cã trãim, fie cã murim, noi suntem ai
Domnului. (Romani 14:8)
Zâna Meþac
Lumea Bisericii? Biserica lumii?
“…Dumnezeu era în Hristos,
împãcând lumea cu Sine, neþinândule în socotealã pãcatele lor, ºi ne-a
încredinþat nouã propovãduirea
acestei împãcãri.” (2 Cor. 5:19)
Lumea ºi Biserica, douã
concepte pe care le folosim mai mereu
cu sensuri antagonice argumentate

Sãptãmâna aceasta oamenii
sãrbãtoresc "Ziua Îndrãgostiþilor" ºi,
m-am gândit cã dacã oamenii
sãrbãtoresc dragostea umanã,
pãmânteascã cu atât mai mult noi copiii
Lui Dumnezeu, care am avut ocazia sã
primim dragostea adevãratã,
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