„Ce sunt eu? Un vas de lut...
Sfărâmat şi fărâmiţat făr de Tine Doamne.
Prin foc şi apă de voi trece
Curăţeşte-mă Tu, topeşte tot ce-i zgură,
Fă-mă lut ars, cu o întrebuinţare aleasă.
Frământă-mă Tată, modelează-mă Doamne,
Suflă viaţă peste mine
Şi mângâie-mă cu adierea blândă,
Sensibilă şi caldă a Duhului Tău cel Sfânt.
Păzeşte-mă şi ocroteşte-mă în căuşul
palmelor Tale
Ascunde-mă cu Cristos în Tine!
Copleşeşte-mă cu dragostea Ta,
Şi-atunci buzele mele Ţi-or aduce
Jertfă de mulţumire şi prinos de cântare
Asemeni unei ciocârlii de primăvară.
Sufletu-mi va tresălta şi se va-nălţa către cer,
Te va adora şi te va onora Iubirea mea!
Eşti atât de minunat şi plăcut,
Nimeni nu-i ca Tine printre dumnezei,
Doamne...”.

E

xistă şanse foarte mari şi nenumărate ca nu toate nevoile noastre să
fie satisfăcute în această viaţă.
Faptul că emoţiile, afectele, voinţa şi intelectul poartă uneori amprenta văilor pe care le
traversăm, aceasta nu ştirbeşte cu nimic din
dragostea Sa căci El continuă să ne iubească
într-un mod complet, desăvârşit.
El ne înţelege pe deplin şi nu pretinde
să fim altceva decât ceea ce suntem! Scântei
în trupuri de carne, măcinate de umbre şi
penumbre care se sting încet în preajma Lui.
Datorită harului Lui, mai scânteiem încă!
Fii conştient însă că credincioşia ta care
este testată în vremuri de criză, îl onorează
Biserica Creştină Baptistă
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pe El! Respectând acest context, prin puterea Duhului său cel Sfânt, mărturia ta va avea impact, relevanţă şi va putea rezona
într-un mod mai tangibil, sensibil faţă de
alte destine frânte şi zdobite. Apocalipsa
22:11-14
De aceea, când încercările te copleşesc,
te implor, adapă-te din fântâna Lui! Nu-ţi
săpa puţuri crăpate! Vei fi flămând şi însetat
în permanenţă! Nu mai căuta înlocuitori şi
surogate. Nimeni şi nimic din această lume
nu-ţi va ostoi şi completa setea după dragoste, împlinire şi satisfacţie, doar DRAGOSTEA SA. Nici măcar partenerul tău, şi
el este imperfect ca tine. Doar Tatăl tău te
înţelege pe deplin. Caută acolo unde are
sens, nu te mai amăgi singur!
Nu uita, că eşti o lucrare neterminată. O
capodoperă în miniatură care are nevoie de
ajustări, retuşuri şi care va fi finalizată, în
mod complet şi desăvârşit, doar când vom fi
acolo sus! Totuşi nu uita că ai valoare pentru
că porţi semnătura Sa. 1 Corinteni 13:9-12
Tânjesc cu toţi porii fiinţei mele după
acea zi când Te voi vedea faţă-n faţă! Apocalipsa 22:3, 22:17.
Atunci vor înceta toate zbaterile, neputinţele, frământările şi provocările.
Adă Doamne, cât mai repede acea zi!
Fii slăvit pentru toate!
Claudia Virginia Hosu

pastor Daniel Chereji
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Dragostea Lui

„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe
deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu
peste oamenii neascultători.“
(Efeseni 5:6)
„Căci se vor scula hristoşi
mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor
face semne mari şi minuni, până
acolo încât să înşele, dacă va fi cu
putinţă, chiar şi pe cei aleşi.“
(Matei 24:24)
Continuare pag. 2

„Şi diavolul, care-i înşela, a fost
aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul
mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi
noapte în vecii vecilor.“

(Apocalipsa 20:10)

D

iavolul este un maestru al păcălelilor. Nimeni nu-l întrece
atunci când este vorba să-i inducă în eroare pe oameni, strecurându-le
la urechi vorbe ameţitoare şi dulci, menite să îmbete conştiinţa oricărui om dispus să-l asculte.
El nu se sfiieşte să facă cele mai
îndrăzneţe şi tentante promisiuni deşi
ştie de la început că nu le va îndeplini
niciodată. Diavolul este capabil să îmbrace totul în roz, ştie să acopere cu mare
abilitate defectele şi hibele unei situaţii
imorale tocmai ca să te facă să te implici
fără rezerve. El este în stare să numească
albul negru şi negrul alb iar pe tine te
poate face să-i ţii isonul.
Odată ce-i vei da dreptate Diavolului
şi vei fi dispus să stai la taclale cu el, se va
ţine mereu scai de tine promiţându-ţi
verzi şi uscate. Ascultându-l, oamenilor
li se pare că au întâlnit fiinţa cea mai înţeleaptă. Soluţiile lui par cele mai inteligente şi salvatoare. Când vei plânge el te va
face să râzi, spunându-ţi că plânsul este
pentru proşti iar necazul pentru cei slabi
de înger.
El îţi va da impresia că eşti puternic,
îţi va crea iluzia că eşti adulat şi plăcut de
oameni. În orice mizerie te-ai implica
Diavolul îţi va spune că faci bine, ispitele
ţi se vor părea jocuri iar păcatele dulci.
Diavolul nu mustră niciodată pe nimeni,
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el pare îngăduitor cu toată lumea şi
laudă orice nelegiuire până la linguşire.
Când conştiinţa va vrea să te avertizeze
că ai făcut ceva rău, el se va grăbi să-ţi
creeze alibiuri, îţi va spune că alţii
sunt de vină iar ţie îţi va sugera postura de victimă.
Odată ce l-ai ascultat el este de-o
consecvenţă uluitoare, va sta lângă tine zi
şi noapte, nelăsându-ţi mintea liniştită
nicio clipă ca nu cumva să gândeşti altfel,
nu cumva să gândeşti liber de influenţa
lui. Mulţi cred chiar că umblând cu el,
umblă cu Dumnezeu, aceasta nefiind de
mirare întrucât Scriptura spune că Diavolul merge cu păcălelile până acolo încât
se poate preface chiar în înger de lumină.
Ceea ce trebuie să ştim este că într-o zi
masca Diavolului este dată la o parte.
Promisiunile lui se dovedesc în întregime
deşarte. Ideile strecurate de el nu sunt
decât minciuni sfruntate.
Cântecele cele mai dulci se vor transforma în lacrimi amare iar râsul zgomotos în plâns şi tânguire. Vei fi abandonat
şi nemângâiat deoarece Diavolul nu ştie
nici să mângâie şi nici să iubească. El se
iubeşte doar pe sine. Cine îl ascultă şi se
lasă amăgit de el nu are cum să izbândească. Victoriile pe care le porţi alături
de el se vor dovedi curând cele mai ruşinoase înfrângeri. Tot ceea ce ţi-a spus şi
promis n-au fost decât minciunile menite
să îţi batjocorească trupul, mintea şi sufletul. El însuţi îţi va spune că ai fost un
prost ascultându-l. Pentru că el dispreţuieşte oamenii, îi foloseşte pentru
planurile lui viclene apoi îi abandonează.
Dacă eşti sub vraja lui, dacă păcălelile lui
te-au înşelat şi pe tine, nu vei putea scăpa
de unul singur. Aleargă la Cuvânt, aleargă
la Cristos şi cere ca sângele Lui să te
cureţe. Apoi stai în Adevăr, iubeşte Adevărul şi mărturiseşte Adevărul, fără să te
mai laşi păcălit vreodată.

Continuare din pag. 1

„Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri
amăgitoare.“
(Coloseni 2:4)

„Învaţă-ne Doamne, secretul iubirii
Şi unul altuia ca Tine s-o dăm.
Ajută-ne Tată, Părinte-al zidirii
Cu sfântă ardoare, acum te rugăm!

Î

ţi mulţumesc Ţie, Creator al universului, pentru darul vieţii pe care
mi l-ai oferit, pentru toate zilele
binecuvântate pe care le-ai revărsat peste
fiinţa mea. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
oferit tot ceea ce am avut cu-adevărat
nevoie!
Îţi mulţumesc pentru şansa de trăi cele
mai fericite clipe, când te-am simţit lângă
mine şi în mine. Binecuvântările Tale au
fost şi rămân pentru mine convingerea că
mă iubeşti, pentru că Tu Doamne, eşti
Dragoste.
În marea Ta dragoste şi nemărginita
bunătate şi îndurare, m-ai scos din gropa

Dragostea Lui
„Omul! Zilele lui sunt ca iarba,
şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Când trece un vânt peste ea,
nu mai este,
Şi locul pe care-l cuprindea,
n-o mai cunoaşte” .
Psalmul 105:15-16

S

untem trecători, venim şi plecăm
însă este foarte important cum
plecăm şi unde plecăm. Cel mai
mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu
este că m-a făcut copilul Lui. Sunt convinsă că El mă iubeşte aşa cum sunt, un
pumn de ţărână, care se luptă să facă voia
Lui.
În viaţa de zi cu zi am avut parte de
multe necazuri, dar Dumnezeu ne-a spus
că viaţa pe pământ este grea cu multe
probleme şi necazuri, însă dacă îl am alături pe Domnul, sunt mai tare şi mai încrezătoare.
Chiar dacă uneori simt că nu mai pot

întunecată de păcate şi m-ai făcut copilul
Tău! Îţi mulţumesc pentru că trăieşti în fiinţa mea cu toată iubirea Ta, cu Duhul
Tău cel Sfânt, cu toată lumina ta caldă şi
străucitoare.
Îţi mulţumesc dragă Isuse-Domnul şi
Mântuitorul meu, pentru că îmi foloseşti
cuvintele, ochii, inima, pentru a-Ţi împrăştia iubirea oriunde aş merge. Te iubesc
pentru că Tu m-ai iubit încă din pântecele
mamei mele, pentru că eu sunt minunata
Ta creatură şi mă iubeşti aşa cum sunt!
Ajută-mă să păstrez iubirea şi pacea în
inima mea şi să fac din această iubire, o
nouă viaţă care să-mi permită să trăiesc aşa
cum îţi place Ţie, în IUBIRE şi PACE, tot
restul vieţii mele. Pentru mine nu-i bucurie mai mare ca iubirea de Dumnezeu
şi aproapele meu!
Simion Mercea
şi cad, Domnul mă încurajează printr-o
soră sau un frate, iar în acest mod experimentez dragostea autentică a lui Dumnezeu care mă cuprinde şi mă ridică din
nou.
Domnul ne-a promis că ne iubeşte şi
cu nici un chip nu ne va lăsa! „Nu ne face
după păcatele noastre şi nu ne pedepseşte
după nelegiuirile noastre”. Psalmul 102:18
Dragostea lui Dumnezeu mă ajută să
biruiesc şi să trăiesc cu bucurie, căci va
veni o zi când vom fi cu-adevărat fericiţi
cu El, acolo unde nu mai este durere şi
necaz ci numai bucurii.
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea
umbrei morţii,
Nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti
cu mine..........
Da, fericirea şi îndurarea mă vor
însoţi
În toate zilele vieţii mele
Şi voi locui în casa Domnului până la
sfârşitul zilelor mele”.
Psalmul 23:4, 6.
Dorina Şipoş
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nu-ţi va ostoi şi completa setea după dragoste, împlinire şi satisfacţie, doar DRAGOSTEA SA. Nici măcar partenerul tău, şi
el este imperfect ca tine. Doar Tatăl tău te
înţelege pe deplin. Caută acolo unde are
sens, nu te mai amăgi singur!
Nu uita, că eşti o lucrare neterminată. O
capodoperă în miniatură care are nevoie de
ajustări, retuşuri şi care va fi finalizată, în
mod complet şi desăvârşit, doar când vom fi
acolo sus! Totuşi nu uita că ai valoare pentru
că porţi semnătura Sa. 1 Corinteni 13:9-12
Tânjesc cu toţi porii fiinţei mele după
acea zi când Te voi vedea faţă-n faţă! Apocalipsa 22:3, 22:17.
Atunci vor înceta toate zbaterile, neputinţele, frământările şi provocările.
Adă Doamne, cât mai repede acea zi!
Fii slăvit pentru toate!
Claudia Virginia Hosu

pastor Daniel Chereji

PĂCĂLICI

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet / Interviu cu candidaţii pentru botez
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 17 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.00 - Întâlnirea candidaţilor
de botez
Duminică - ora 9.30 - Serviciu ocazional de
botez
Duminică - ora 17 - Serviciu de închinare. Actul punerii mâinilor şi Cina Domnului
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Dragostea Lui

„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe
deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu
peste oamenii neascultători.“
(Efeseni 5:6)
„Căci se vor scula hristoşi
mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor
face semne mari şi minuni, până
acolo încât să înşele, dacă va fi cu
putinţă, chiar şi pe cei aleşi.“
(Matei 24:24)
Continuare pag. 2

