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rajare au fost lângă noi. Ştiam că Dumnezeu
are un plan și nimic nu este la voia
întâmplării... trebuie să asculți să fi atent la
cum te înconjoară si îți conduce drumul spre
îndeplinire să te „abandonezi total”, primul
lucru învățat ca familie membră în Biserica
Biruința de la pastorul ei și greu de înțeles
atunci... abandon total, fiind un exemplu
deschis cu viața dânsului şi a familiei sale.
La noi sunt multe exemple, fiecare zi de
îndoială și nevoie materială efectivă pentru
cele necesare, facturi, tratament pentru boala
lui Zâna, fiecare pâine și haină și plată de
taxă școlară, enciclopedii și materiale de
studiu pentru Anda.... toate nu am știut cum
va fi... nu aveam cum ști pentru că toate şi
pentru toate Dumnezeu a găsit mijloc de îm-

plinire. Și nu un an ....nu doar 2018...ci toți
anii și toate până acum ! Și în acest an am
simțit mai acut și am înțeles cuvintele versetului „Până aici Domnul ne-a ajutat!”
Aşa că, dragul meu credincios, „fii tare,
îmbărbătează-ţi inima” (Psalmul 27:14), şi
cu mulţumire şi încredere înalţă-ţi glasul în
laudă, pentru că: Domnul care „până aici”
te-a ajutat Te va ajuta tot restul călătoriei
tale. Când cuvintele „până aici” sunt citite
în lumina cerului, ce perspective glorioase
şi miraculoase descoperi. Mai sunt încă
încercări, bucurii, ispite, bătălii, înfrângeri,
biruințe, rugăciuni, răspunsuri, trudă și putere care urmează să vină ....
Să ne aducem aminte că nu le purtăm singuri și nu avem biruința prin noi.
Cipri și Zâna Meţac
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Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toţi fraţii
şi surorile care au scris de-a lungul timpului
în Pulsurile bisericii al căror responsabil am
fost. Mulţumesc pentru disponibilitatea şi
seriozitatea cu care aţi scris. Vă sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce aţi făcut pentru
bunul mers al acestei lucrări. Mulţumesc
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celor de la tehnoredactare pentru răbdare şi
înţelegere. Mulţumesc celor care au împărţit
Pulsul fraţilor din biserică.
Până aici, Domnul ne-a ajutat! Fie Numele
Lui lăudat!
Aurelia Modoc

Anunţuri

Luni
ora 18:00 Serviciu de închinare
Marți
ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Cina Domnului
Duminică ora 17.00 Săptămâna naţională de
rugăciune
Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţămă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele,
Tu eşti totdeauna nădejdea mea!
(Psalmi 25:5)

EVALUARE
PENTRU
ETERNITATE
până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
(Efeseni 4:13)
Deja ne-am obişnuit aproape toţi cu ideea că odată cu trecerea anilor este nevoie să ne evaluăm proiectele, indiferent
că sunt pe termen scurt, mediu sau lung,
astfel încât să le putem îndeplini la ter-

men şi în condiţii optime.
Problema oarecum generalizată constă
în faptul că ne dovedim neglijenţi în evaluarea staturii noastre spirituale, singura
evaluare care în cele din urmă se dovedeşte a fi cea care contează cu adevărat.
Cristos a venit în lume să ne răscumpere din păcat, oferindu-ne o neprihănire pe care ne era imposibil să ne-o câştigăm prin eforturile noastre. DăruinduSe pe Sine ca jertfă de ispăşire, El a potolit mânia lui Dumnezeu Tatăl, plătind
în întregime pentru păcatele noastre, astfel încât toţi cei care cred în El să fie
declaraţi neprihăniţi. Odată ce evenimentul acesta a avut loc în viaţa noastră,
alături de toţi ceilalţi credincioşi suntem
antrenaţi în procesul desăvârşirii sau
sfinţirii, care are drept obiectiv căpătarea
statutului de persoană com-pletă în orice
aspect moral şi spiritual, care să fi ajuns
la statura plinătăţii lui Cristos, aşa cum se
exprimă apostolul Pavel.
Această stare de perfecţiune va fi atinsă
după ce ne încheiem viaţa de aici, dar
vremea pentru care ne este dat să trăim în
această dimensiune, desăvârşirea trebuie
să fie obiectivul principal al fiecăruia dintre noi.
Toate darurile spirituale din Biserică sunt
date în marea lor majoritate ca să contribuie împreună la împlinirea acestui
deziderat în viaţa credincioşilor care alcătuiesc trupul lui Cristos.
Continuare pag. 2

ce putem şti sigur este cât am trăit din
ea până aici, dar niciunul dintre noi nu
are ştiinţă cu privire la cât i-a mai rămas să trăiască în trupul acesta.
Poate fi mult sau poate fi puţin, dar
indiferent de cât timp mai avem de
trăit, nu există vreme de zăbavă. Cu cât
am crescut aici, cu măsura aceea ne vom
prezenta în faţa lui Cristos.
Evaluarea statutului nostru spiritual în
vederea desăvârşirii ne va ajuta să ne
concentrăm mai bine pe acest obiectiv
major, urmărind cu consecvenţă lucrurile
care ne pot ajuta să ajungem la statura
spirituală pe care o are în vedere Domnul
cu noi.

Continuare din pag.1

Aşadar, se impune de la sine, ca mai
presus de orice evaluare, în trecerea
anilor să dovedim preocupare prioritară
în privinţa evaluării care con-tează pentru eternitate. Unde mă aflu eu în procesul desăvârşirii? Unde mă situez pe
drumul ajungerii mele la statura plinătăţii lui Cristos? Ce se întâmplă cu dezvoltarea mea spirituală? Este vizibilă
trecerea mea de la starea de copil la aceea
de om matur în Cristos? Pot fi observate
cu uşurinţă semnele creşterii mele spirituale? Prinde contur în viaţa mea chipul
perfect al Domnului Isus? Se reflectă tot
mai clar trăsăturile Sale de caracter în
propriul meu caracter? Există schimbări
majore care să confirme cu certitudine că
viaţa mea se îndreaptă spre desăvâr-şire?
În ceea ce priveşte viaţa noastră, ceea
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PÂNĂ AICI, DOMUL NE-A AJUTAT! RETROSPECTIVA MINUNILOR DIN 2018
Mulţumesc Domnului pentru capacitatea
Tatăl să fie proslăvit în Fiul”.Ne-a arătat
de a ne bucura în nădejde, chiar și când alții
cum poate omul, cu putere și cunoaștere
nu văd motivul. Este un mare har să poți fi
limitate, să beneficieze de așa nelimitată
bucuros pentru ceea ce este încă doar o
promisiune! El, Domnul Isus Hristos, poate
sămânță mică și ascunsă în umbră, știind și
orice, iar cine Îl are cu adevărat Domn și
având neclintită credința că Cel care poate
Stăpân al vieții aici, cu certitudine își va
totul în toate, care cunoaște totul mai bine
vedea împlinite cererile căci Cel ce ne
decât oricine căci „toate lucrurile au fost
îndeamnă să cerem cu mulțumiri și să crefăcute prin El și nimic din ce a fost făcut nu
dem că și avem ceea ce am cerut, Acela a
a fost făcut fără El”, că Cel care ne iubeste
spus și „Facă-ți-se după credința ta!” Deci
mai mult decât oricine și ne-a dat făgăduincredința merge mână în mână cu dragostea
țele Lui nespus de minunate, va uda , va
pentru El, și se întoarce cu dragoste pentru
încălzi cu raza luminii Sale și va face ca
oameni, cu pace, cu îndelungă răbdare, cu
sămânța, oricât de mică ar fi ea, să crească
blândețe, bunătate, credincioșie, cu înfrânași să rodească. Mulţumesc Domnului pentru
rea poftelor, facerea de bine și nu în ultimul
că El este prezent în noi în măsura pe care
rând cu bucurie! Să mulțumim Domnului
și-o dorește fiecare. Aceasta este cheia care
pentru că ni S-a dăruit ca Adevăr absolut,
deschide orice ușă spre împlinrea promisiuCale unică, Viață veșnică! Și da, să ne
nii din Ioan 14:13-14, anume că „orice”
bucurăm căci în El avem bucuria deplină!
vom cere în Numele Lui, va face „pentru ca
Aleluia! Amin.
Irina Gherghel
Sunt extrem de recunoscătoare şi Îi aduc
mulţumire Domnului pentru biserica în care
m-a aşezat, pentru fraţii şi surorile speciale
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pe care-i am! Vă apreciez şi vă iubesc din
toată inima!
Claudia Podină

Obişnuiesc ca la începutul fiecărui an sămi aleg un verset, motto pentru anul în care
am intrat. Astfel la începutul anului 2018 am
luat ca îndemn versetul din Matei 6:33
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnzeu
şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra”. L-am „provocat”
pe Dumnezeu să-Şi onoreze Cuvântul Lui,
iar eu voi face din El prioritatea mea.
Am început „aventura” mea cu Dumnezeu
prin părtăşia zilnică cu El în Cuvânt şi
rugăciune. Ce clipe minunate trăite în
prezenţa Lui! Câtă pace, câtă bucurie în
Duhul Sfânt primeşti în părtăşie cu El. În

prezenţa Lui parcă timpul s-a oprit. Eşti doar
tu şi El într-o uniune perfectă şi să nu-ţi
doreşti nimic altceva decât ca acele clipe să
nu se mai sfârşească niciodată. Dumnezeu
ne permite să trăim astfel de momente, să ne
dorim din toată inima Cerul şi să gustăm din
Împărăţia Lui.
Suntem la sfârşitul anului 2018 şi pot să
mărturisesc din toată inima că Dumnezeu
şi-a ţinut promisiunea şi nu am dus lipsă de
nimic, chiar mai mult de atât şi-a revărsat
din plin binecuvântările peste familia mea.
Slavă Lui!
Tabita Morar

Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Chiar
dacă noi nu vedem ce face, Dumnezeu țese
desfășurarea lucrurilor în cer și pe pământ
pentru a-și duce la îndeplinire planurile Lui
cu privire la viața noastră. Atunci când
aștepți după Domnul nu risipești niciodată

timpul. Uneori ne este greu să vedem dincolo de ceața ce ne înconjoară. El luptă pentru noi chiar dacă noi nu ne dăm seama.
Planul Lui este mult mai bun decât ne-am
imaginat noi vreodată. Slăvit să fie El!
Gina Olar

Până aici Domnul ne-a ajutat. (1 Samuel
7:12) Cuvintele „până aici” sunt ca o mână
care arată în direcţia trecutului. A trecut un
an... și pentru noi acest verset l-am simțit așa
cum ar trebui simțit cu adevărat în viața
noastră de copii de Dumnezeu, zi de zi!
L-am simțit pentru că am respirat ușurați nu
odată rostind aceste cuvinte după ce te-au
trecut sudori de emoții, frică, îngrijorare și
a fost și însoțitor ca și un reper către care te
uiți... și atunci când în slăbiciune, îndoială
care te-au cuprins murmurând cuvintele,
înțelegi şi mai puternic greutatea reușitei în
Domnul și că nu e bine doar de pe buze să
le rostim aceste convingeri ci să le simți cu
întreaga făptură. De fapt ce am simțit atunci
cu adevărat? Puterea Domnului care ne
demonstra că în viața noastră se întâmplă și
lucrurile se așează ca și singure dacă credința este absolută și convingerea în El completă. Fie în nevoie materială, boală sau
sănătate, fie în familie, fie în onoare, dezonoare, greutăţi, bucurie, încercări, biruin-

ţe, rugăciuni sau ispite – „până aici Domnul
ne-a ajutat!” Și noi am avut din toate... un
an parcă am spune în slăbiciunea noastră, un
an greu... și nu noi am biruit... nu puteam
dimpotrivă, eram debusolați... Domnul s-a
uitat la noi și atunci când nu L-am strigat și
a apărut nemulțumirea. Am simțit cum intervine și răstoarnă, dărâmă gânduri porniri
dorințe ale noastre așezând-le așa cum întotdeauna este mai bine chiar dacă noi ne-am
simțit dezorientați... ca și părinți în fața
copilului care trăia etapa examenelor, un
lucru nou pentru noi ca și familie și în toată
această goană lumească în mijlocul vârtejului în care trăim al vremurilor lipsite de
corectitudine și cinste dacă am simțit cu
adevărat ipocrizia lumii exterioare a fost un
moment din 2018 la care acum putem spune
că Dumnezeu imediat a intervenit punând
lângă noi îngeri încurajatori din Biserica
Biruința care prin vorbe de dragoste și încucontinuare în pagina 4
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