Farmecul irezistibil al dragostei
Lui constă în faptul că El te
cunoaşte pe deplin aşa cum eşti
fără machiaj exterior ori alte
ajustări interioare.

Î

n faţa Lui nu e necesar să recurgi la
subterfugii, nuanţări ori persuasiune pentru a te face înţeles. Psalmul 139:1-6
Când te ştii iubit cu-adevărat nu trebuie să oferi explicaţii ori justificări, eşti
pur şi simplu transparent, genuin, natural,
ai curajul de a fi tu însuţi fiind conştient
de faptul că nu vei fi înţeles ori judecat
greşit.
Dragostea Lui este adâncă, matură,
desăvârşită şi nemăsurată. Isaia 43:1-4
Preaplinul şi abundenţa dragostei Lui
se revarsă asupra ta, prin puterea Duhului
Său cel Sfânt, cu fiecare zi care se scurge
din viaţa ta. Iubirea Lui implică simplitate, naturaleţe, constanţă, permanenţă,
fiind oferită în mod necondiţionat.
Cu fiecare bătaie a inimii care mai
zvâcneşte în pieptul nostru, deşi respirăm
într-un trup supus slăbiciunilor şi limitărilor, El ne mai confirmă încă o dată cât
ne iubeşte de mult.
Face paşi concreţi alături de noi. Cultivă o relaţie autentică cu noi. Este atât de
vizibil acest fapt!
Prin modul în care te ocroteşte poţi
vedea cât de fascinantă, incredibilă e iubirea Sa, e nesfârşită, nu are lungime,
adâncime ori înălţime, e infinită... perfectă.
Biserica Creştină Baptistă
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Deşi Îl întristăm adesea, iar inima Lui
sângerează din pricina neascultării, a indiferenţei ori a ingratitudinii noastre, El
rămâne acelaşi. Fidel naturii Sale. Nu este
capricios şi schimbător, este demn de încredere. Isaia 40:6-8, Isaia 48:9-11
Oare mai ştim noi să preţuim acest fel
de dragoste?
Personalitatea ta, pasiunile, năzuinţele
tale vor căpăta contur când vor fi marcate
de amprentele jertfei Sale de la cruce. Vor
fi purificate şi înnoite.
Şi crede-mă pe cuvânt oricât ar fi de
adânc şi înspaimântător hăul încercărilor
prin care treci, El nu te va lăsa, dimpotrivă
îţi va împrumuta cu dărnicie visele Sale,
te va transforma până vei ajunge să iubeşti
ca El şi să fii asemenea Lui. Isaia 25:4,
41:10
El nu se va mulţumi cu mai puţin,
decât cu o copie care va traduce în mod
autentic şi prin excelenţă, prin registrul
tău personal, iubirea Lui.
Va răsări Orizontul în viaţa ta când vei
fi atins de dragostea Sa.
Eul tău va fi transformat căci vei fi
locuit de plinătatea Duhului Său cel Sfânt
care îşi va face în mod desăvârşit lucrarea
Sa, în fiinţa ta.
Vei împrăştia în jurul tău lumină, bucurie, dragoste... nu vei mai fi tu însuţi
atunci când El îţi va stăpâni întreaga ta
făptură. Isaia 40:28-31
Doamne curăţeşte-ne, ai milă de noi şi
mai atinge-Te încă o dată de noi!
Fii binecuvântat/ă!
Claudia
Virginia Hosu
Anunţuri
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- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Studiu biblic şi închinare
- ora 19 - Întâlnirea de rugăciune
a tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Cum să transformi
Valea Plângerii
„Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a
căror inimă locuieşte încrederea. Când
străbat aceştia valea plângerii, o prefac
într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.“
(Psalmi 84:5-6)
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Odihnindu-te în braţele Lui

e este imposibil să evităm
Valea Plângerii în pelerinajul
nostru vremelnic de aici. Deşi nimeni nu-şi doreşte să treacă prin Valea Plângerii, în mod inevitabil drumul
vieţii trece uneori pe acolo.
Aparent, trecerea noastră printr-un
astfel de loc este marcată de suferinţă,
teamă, singurătate şi durere. Cum ar putea să iasă ceva bun dintr-o astfel de experienţă?
Cu toate acestea, există un secret care
poate transforma Valea Plângerii în
cea mai frumoasă grădiContinuare pag. 2

2 Timotei 3:1-2 „Să ştii că în zilele din
urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii
vor fi iubitori de sine, iubitori de bani,
lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de
părinţi, nemulţumitori, fără evlavie…”

A iubi este o calitate!
În vremurile din urmă oamenii iubesc
foarte mult, dar oare eu cum iubesc? Ce
iubesc? Iubirea lui Dumnezeu am înţeles-o
cu mulţi ani în urmă.
De mică am învăţat despre iubirea lui
Dumnezeu fiind binecuvântată cu o familie, cu frica lui Dumnezeu. Apoi crescând
am acceptat prezenţa Lui la comanda vieţii
mele. De-a lungul timpului am învăţat din
Cuvântul Lui.
De multe ori am fost o elevă sârguincioasă, ascultătoare, dar au fost lecţii pe care
le-am învăţat mai greu şi Dumnezeu a trebuit să insiste. La fel ca un părinte cu copilul lui care nu poate învăţa repede tabla
înmulţirii. Părintele îşi dă tot concursul
pentru a-l învăţa aplicând tot felul de metode (exersează, desenează, etc) unde inves-
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propria atitudine în cea mai frumoasă
câmpie, în care izvoare înviorătoare şi
ploi binecuvântate fac locul acela cel
mai roditor loc din această lume.
Nicio altă experienţă a trecerii
noastre prin această lume nu va lăsa
atâta roadă ca şi trecerea noastră printr-o Vale a Plângerii transformată.
Când Dumnezeu vrea să te treacă
prin Valea Plângerii şi obligatoriu drumul vieţii tale trebuie să meargă pe acolo,
pune-ţi toată încrederea în El şi fii hotărât ca de sub urma paşilor tăi, valea aceea
plină de durere, singurătate, lacrimi şi cu
mirosul morţii, să fie transformată de rugăciunile şi cântările tale de laudă în cea
mai frumoasă grădină, cu izvoare cristaline, cu câmpuri de flori şi holde mănoase, cu copaci falnici la umbra cărora alţi
călători osteniţi să-şi poată găsi alinarea.

Continuare din pag. 1

nă din lume. Pentru cei ce se bizuiesc pe
Domnul şi îşi pun încrederea în El, Valea
Plângerii poate fi transformată într-un
loc plin de izvoare.
Dacă noi n-am trece pe acolo, Valea
Plângerii ar rămâne la fel. Acelaşi ţinut
mohorât, respingător şi nedorit de nimeni.
Însă în urma paşilor noştri, Valea
Plângerii poate fi transformată.
Asemenea lacrimilor scoicii care adunate în jurul firicelului de nisip dau naştere perlei, din lacrimile suferinţei credincioşilor se pot naşte râuri de apă care
schimbă totul în jurul lor.
Suferinţele nu merită să fie irosite.
Nu putem ocoli Valea Plângerii, dar în
urma trecerii noastre prin ea, o putem
face mai frumoasă.
Valea Plângerii poate fi schimbată prin

teşte muncă, răbdare, timp… dar finalul
este bun.
În toamna anului trecut Dumnezeu a
trebuit să se lupte cu mine să învăţ o temă
pe care am prins-o cu greutate. Nu am ştiut
să mă mai opresc din munca de zi cu zi,
(am uitat să mă uit la data din “buletin”),
însă Dumnezeu a găsit metoda.
A durut, m-am speriat, însă am înţeles
dragostea şi puterea Lui! Am înţeles că El e
Creatorul, El m-a făcut şi mi-a dăruit un
trup care trebuie îngrijit. Dumnezeu îmi dă
putere, îmi dă sănătate, dar şi eu trebuie să-l
îngrijesc. Este numai voia, îndurarea, mila
şi dragostea Lui că azi eu sunt bine. Ba dimpotrivă, Dumnezeu mi-a arătat că am fraţi
în jurul meu care m-au răsfăţat cu iubirea lor.
Nu pot mulţumi celor care mi-au fost
aproape, dar sunt convinsă că atunci când
facem fapte bune şi din tot sufletul Dumnezeu răsplăteşte atunci când ştie El şi cum
ştie El. Aşadar să-I aducem împreună slavă
şi laudă, conştienţi fiind că cel care ne va da
notele, calificativele este Cel Mai Perfect şi
Desăvârşit Dumnezeu pe care-L avem.
Livia Pop

“Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de
la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de
tine.” Isaia 54:10
“Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!”

C

e promisiuni mari şi minunate
şi ce bucurie este în inima mea
când ştiu că am un Dumnezeu
aşa mare care mă iubeşte atât de mult!
Aceste versete m-au întărit foarte mult
atunci când am fost slabă, tristă, fără speranţă, când am crezut că totul se prăbuşeşte
în jurul meu, că nu mai era nici o scăpare
din încercările prin care am trecut, precum şi problemele de zi cu zi, din viaţa
mea şi a familiei mele.
Întotdeauna Dumnezeu mi-a vorbit
prin Cuvântul Său şi nu m-a părăsit, deşi
într-una prin încercările prin care am trecut aşa am crezut, deoarece în loc să mă
uit la Dumnezeu şi la puterea Lui, m-am
centrat pe problema mea şi m-am simţit
copleşită. Evident că singură nu am reuşit
să depăşesc acea situaţie, până nu m-am
uitat la Dumnezeu şi am strigat după ajutorul Lui.
Ulterior, Dumnezeu mi-a arătat că mă
iubeşte foarte mult prin faptul că mi-a
răspuns la rugăciuni şi m-a ajutat să ies

Odihnindu-te în
braţele Lui…
Marea-i nesfârşită şi adâncă,
La fel şi dragostea Sa.
Întinsul cerului de-ai putea să-l
cuprinzi,
Ai prinde o fărâmă din iubirea Sa.
Când pe-nserat viaţa apune
Iar visele se sting şi eul tău se frânge
Nu dispera, nu deznădăjdui
Căci printr-o adiere lină,
În linişte şi pace, El blând se va ivi
Învăluindu-te şi inspirându-te cu
dragostea Sa.
Dar ce sunt eu?

biruitoare de fiecare dată.
Am înţeles atunci că toate lucrurile lucrează împreună spre folosul celor ce-L
iubesc pe Dumnezeu şi ca răspuns la
dragostea Lui am învăţat să-L iubesc şi să
mă-ncred mai mult în El, să aştept
răspunsul rugăciunilor în tăcere, cu răbdare şi să depimd mai mult de El.
Aşadar observând cât de mare este El
şi cât de mică sunt eu am reuşit să experimentez dragostea Lui practică faţă de
mine şi familia mea.
Sunt nenumărate situaţiile din viaţa
mea în care am văzut şi am simţit cât de
mult mă iubeşte Dumnezeu, atât de
multe încât nu le pot scrie şi nici nu-mi
va ajunge viaţa să-I mulţumesc cât mă
iubeşte de mult.
Acum stau liniştită cu inima plină de
pace, bucurie, siguranţă, bazându-mă pe
promisiunile Domnului că mă iubeşte cu
o iubire veşnică şi va fi întotdeauna cu
mine şi la bine şi la rău. Slavă Lui!
Olga Berchi
Un fulg de nea îndrăgostit de Cer
Ce se topeşte-ncet, imperceptibil,
pe-ndelete în neant
Nimic sunt fără Tine, un boţ de gheaţă,
fără chip
Acopere-mă Tată şi ia fiinţă-n mine
În chip şi-asemănare, cu Cel ce-I
neîntinat
Şi umple-mă cu Tine....,
cu Duhul Tău cel Sfânt.
Asemeni fulgilor de nea, fă şi viaţa mea
Imaculată, răcoritoare şi-nsufleţitoare
Iar urmele Tale troienite de neaua
bunătăţii,
Dragostei, păcii, a credincioşiei,
a răbdării şi bucuriei
Croiască cărare bătătorită în viaţa mea.
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Deşi Îl întristăm adesea, iar inima Lui
sângerează din pricina neascultării, a indiferenţei ori a ingratitudinii noastre, El
rămâne acelaşi. Fidel naturii Sale. Nu este
capricios şi schimbător, este demn de încredere. Isaia 40:6-8, Isaia 48:9-11
Oare mai ştim noi să preţuim acest fel
de dragoste?
Personalitatea ta, pasiunile, năzuinţele
tale vor căpăta contur când vor fi marcate
de amprentele jertfei Sale de la cruce. Vor
fi purificate şi înnoite.
Şi crede-mă pe cuvânt oricât ar fi de
adânc şi înspaimântător hăul încercărilor
prin care treci, El nu te va lăsa, dimpotrivă
îţi va împrumuta cu dărnicie visele Sale,
te va transforma până vei ajunge să iubeşti
ca El şi să fii asemenea Lui. Isaia 25:4,
41:10
El nu se va mulţumi cu mai puţin,
decât cu o copie care va traduce în mod
autentic şi prin excelenţă, prin registrul
tău personal, iubirea Lui.
Va răsări Orizontul în viaţa ta când vei
fi atins de dragostea Sa.
Eul tău va fi transformat căci vei fi
locuit de plinătatea Duhului Său cel Sfânt
care îşi va face în mod desăvârşit lucrarea
Sa, în fiinţa ta.
Vei împrăştia în jurul tău lumină, bucurie, dragoste... nu vei mai fi tu însuţi
atunci când El îţi va stăpâni întreaga ta
făptură. Isaia 40:28-31
Doamne curăţeşte-ne, ai milă de noi şi
mai atinge-Te încă o dată de noi!
Fii binecuvântat/ă!
Claudia
Virginia Hosu
Anunţuri

Anunţuri

Luni
Miercuri
Joi
Vineri

- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Studiu biblic şi închinare
- ora 19 - Întâlnirea de rugăciune
a tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Cum să transformi
Valea Plângerii
„Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a
căror inimă locuieşte încrederea. Când
străbat aceştia valea plângerii, o prefac
într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.“
(Psalmi 84:5-6)
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A iubi este o calitate!
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Odihnindu-te în braţele Lui

e este imposibil să evităm
Valea Plângerii în pelerinajul
nostru vremelnic de aici. Deşi nimeni nu-şi doreşte să treacă prin Valea Plângerii, în mod inevitabil drumul
vieţii trece uneori pe acolo.
Aparent, trecerea noastră printr-un
astfel de loc este marcată de suferinţă,
teamă, singurătate şi durere. Cum ar putea să iasă ceva bun dintr-o astfel de experienţă?
Cu toate acestea, există un secret care
poate transforma Valea Plângerii în
cea mai frumoasă grădiContinuare pag. 2

