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din jurul său. El aproape a alunecat într-o groapă a necredinței, gata să-l acuze pe 
Dumnezeu că l-a părăsit, că era indiferent. De fapt, era cât pe ce să renunțe la luptă 
de tot.
    Acest om evlavios probabil că s-a gândit: „Am trăit corect și am îndurat greutăți tot 
acest timp pentru nimic. Toată sârguința mea a fost în zadar. Am fost credincios să-L 
laud și să studiez Cuvântul Său și toate aceste probleme și supărări nu au nici o 
noimă. Ce rost mai are să continui?”
        Preaiubitule, când au loc dezastre și încercări vin în calea ta, trebuie să ai foarte 
mare grijă. Când jelești, e necesar ca să îți păzești inima de alunecare.
    Dacă tu personal nu ești în situația lui Asaf, poate cunoști pe cineva care este. Poate 
o rudenie, sau un prieten, sau un membru în biserica ta trece prin mari dificultăți. 
Când observi suferința acelor oameni neprihăniți, poate întrebi: „De ce, Doamne? 
Cum poți Tu să permiți acest lucru să se întâmple?”
       Asaf s-a dus la templu să se roage. La fel, când vine timpul tău de jelire sau 
suferință, trebuie să te duci în locul tău secret de rugăciune. Retrage-te singur cu 
Dumnezeu și plângi din toată inima ta înaintea Lui. El va înțelege.
    Duhul Sfânt a vorbit lui Asaf: „Da, Tu-i pui în locuri alunecoase și-i arunci în 
prăpăd” (versetul 18). Asaf și-a dat seama: „Nu eu sunt cel care alunec, cei răi sunt acei 
care alunecă direct în prăpăd.”
        Când Asaf a început să vadă imaginea de ansamblul, s-a bucurat: „Dumnezeu va fi 
pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire” (versetul 26). El putea spune: 
„Da, puterea mea e din ce în ce mai mică iar eu trec printr-o grea bătălie dar nu sunt 
singur în luptele mele. Am un Tată iubitor în cer care veghează asupra mea!”
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Degeaba mi-am curățat eu inima şi mi-am spălat 
mâinile în nevinovăție” - Psalmul 73:13

Scriitorul acestui psalm, Asaf, era confuz din cauza 
suferințelor sale, mai ales când se uita la viața ușoară a 

Bărburescu Steluța
Ioan Timișan

Crîșmăreanu Polio – 26.03
Miculescu Ștefan – 26.03
Fărcuț Floarea – 28.03
Hugeanu Maria – 29.03
Leneschi Valentin – 28.03
Negrei Ioan – 26.03
PizmiPizmic Sofia – 30.03
Prejban Elisabeta – 26.03
Pușcaș Adalbert – 27.03
Sântion Calin – 31.03
Stigelbauer Margareta – 29.03
Ursulescu Cristian – 28.03

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer 
niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim 

mântuiți! - Faptele Apostolilor 4:12

Da-mi iarasi bucuria...
George Cornici  

Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii
Răpită în zadarnice trăiri
Să nu ajung la clipa despărţirii
De stări de Har şi de neprihăniri

DDă-mi, Doamne, un surâs al biruinţei
Să fericesc priviri îndurerate
Să răspândesc aromele credinţei
Ce descreţesc şi frunţile-ncruntate

Redă-mi, Isuse, duhul rugăciunii
Să pot a-Ţi mulţumi chiar în nevoi
Să pot s-alung gândul minciunii
SSă răsplătesc pe cei ce-mi dau noroi.

Iar de-mi trimiţi o vreme de-ncercare
Ajută-mă s-o-ndur cu fruntea sus
Să fiu al Tău în bucurii şi renunţare
Să preţuiesc tot ce-i de humă mai presus
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Sâmbătă          
10-12 Repetiții Orchestră
18:30-20:30 Întâlnire 
tineret

1 Aprilie

Vineri  
18-19 Rugăciune cu surorile
19-21 Serviciu divin

31 Martie

Joi 
18-19 Rugăciune cu fraţii

30 Martie

19-21 Repetiții Fanfară

Miercuri 29 Martie

Marţi
19-21 Repetiţii Cor Mixt

28 Martie

Duminică   26 Martie

09-10 Rugăciune
10-10:45 Studiu biblic
10:45-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin



Atunci mi S-a arătat Domnul din depărtare și mi-a zis: Cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea 
Mi-am întins spre tine bunăvoința. (Ieremia 31:3)

 Te-ai întrebat vreodată cât de mult ești iubit? În sensul real, imediat, conștient, vizibil, 
neîntrerupt de vreo greșeală făcută cuiva drag, cuiva care te iubește sau care te-ar fi iubit până la acea 
greșeală. 
  Eu da. Nu îmi aduc aminte exact când am auzit ultima oară cuvintele Te iubesc!, dar îmi aduc 
aminte oricând de o declarație de dragoste valabilă în fiecare secundă a vieții mele: cea făcută de 
Tatăl, încă dinainte să mă fi născut. 
  Cu iubire veșnică te-am iubit... Sunt cuvinte adevărate, mai adevărate decât toate lucrurile pe care 
le-ai auzit despre tine și te-au făcut să te simți valoros. Mai adevărate decât toate complimentele 
care ți s-au făcut vreodată. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu te iubește pentru ce faci. El te iubește 
pentru ce ești. Lumea te poate iubi pentru o mulțime de motive, însă fă o greșeală și vei vedea că ceva 
s-a schimbat. Trădează încrederea unui prieten apropiat și el te va privi altfel. Minte pe cineva drag, 
într-o situație „urgentă”, și ai să observi că te va ține minte. Fă-te că nu vezi nevoia unui om care ți-a 
cerucerut ajutorul și iubirea lui pentru tine va fi afectată de acea lipsă de atenție și milă. 
 Dumnezeu e altfel. El te iubește oricum, orice ai face, orice ai spune, oricum l-ai dezamăgi. Nu va 
renunța la tine, la iubirea pe care ți-o poartă. Ești copilul Lui, iar asta nu se va schimba niciodată. Ai 
idee de câte ori L-ai mințit, de câte ori L-ai trădat prin gesturile, gândurile, vorbele și acțiunile tale? 
Te-ai întrebat vreodată de câte ori ar trebui să fie dezamăgit de tine? Probabil că nu știi să numeri 
până acolo... 
 Și totuși, El îți amintește zilnic: Cu iubire veșnică te-am iubit şi de aceea Mi-am întins spre tine 
bunăvoinţa. Iubirea Domnului pentru tine nu e statică, nu are sfârșit și nu e moartă, e vie! El te 
iubește arătându-Se în fiecare zi, sperând că vrei să-L cunoști, să Îi împărtășești iubirea, să Îl accepți 
ca Tată, ca ajutorul tău, ca scutul de care ai nevoie pentru a trăi într-o lume plină de atacuri, de 
dușmani, de ispite. 
  Nu observi. Poate ești prea ocupat. Doar sunt atâtea și atâtea lucruri de făcut, de spus, de scris, de 
programat, de trăit... Te înțeleg, într-o oarecare măsură. Am fost la fel. Mult prea distrat încât să 
realizez cât de mult sunt iubit. Căutam iubirea în locuri total greșite și găseam... nimic. Eram 
departe de El și El părea foarte departe de mine. 
 Și atunci... mi S-a arătat, din depărtare... Abia atunci, când eram foarte departe și aproape că nu 
mai aveam ochi pentru El, totuși El nu a uitat declarația pe care mi-a făcut-o și a demonstrat asta 
prin transformarea mea într-un om nou. 
  Știi cum a făcut? Și-a întins spre mine bunăvoința. O face către toți cei pe care Îi iubește. 
Bunăvoința Lui e ca un covor roșu pe care toți suntem invitați să pășim pentru a ajunge Acolo, în 
lăcașul cel sfânt de unde izvorăște iubirea. El, Cel care a creat Împărăția mai presus de toate 
împărățiile, Regele tuturor regilor, Numele mai presus de toate numele întinde acest covor roșu: 
bunăvoința Sa. 
 Dar, stai, cum pot vorbi de bunăvoință, de covor roșu, când viața ta e brăzdată de necazuri, ispite 

constante, pierderi, neajunsuri, neîmpliniri, iar în loc de confetti drumul tău pare să fie plin de 
lacrimi? 
  Știu, ești dezamăgit că declarația de dragoste făcută de Domnul pentru noi toți nu se 
potrivește și în cazul tău. De fapt, se potrivește și am să îți spun și de ce: covorul roșu e înaintea 
ta, deja întins, Dumnezeu te așteaptă la celălalt capăt să petreci împreună cu El, dar lumea din 
jur nu te place, nu te aplaudă, pentru că ai ales să fii cu El și nu cu ea. În loc de ovații primești 
ofense, vorbe urâte, în locul mâinilor ridicate în semn de apreciere, vezi degete întoarse în jos, 
priviri urâte. În locul florilor, ți se aruncă în față: necazuri, pierderi, ispite. 
  Lumea este dușmanul tău. Publicul care ar trebui să te laude, să te aplaude, să te urmeze, te 
dezaprobă, ba chiar o bună parte din el te urăște. Covorul roșu devine o țintă, un câmp de luptă, 
plin de obstacole, de capcane, un ring. 
        Însă, El te așteaptă și Îl ține întins pentru tine. Ți L-a dăruit, tocmai pentru că era singura șansă 
să mai ajungi Acolo. Singur nu puteai, din cauza păcatelor tale. Nu știu dacă ai înțeles, dar 
covorul roșu este Iisus Hristos. Dumnezeu Și-a trimis singurul Fiu să ajungă la tine și să se lase 
înjosit, umilit, subapreciat, urât, călcat în picioare, doar pentru ca tu să te poți întoarce la El, să 
nu te piardă. E prețul pe care El l-a plătit pentru că te iubește! Și nu oricum, nu oricât, ci cu o 
iubire veșnică. 
  Pășește cu încredere, te poți lovi, poți cădea, drumul este greu, dar continuă să mergi înainte! 
El Și-a întins bunăvoința, tot El te va susține, te va ridica, te va îmbărbăta și te va primi cu brațele 
deschise! 
 E singura șansă pe care o mai ai să fii fericit! Mergi pe Calea dreaptă și vei trăi împreună cu 
Dumnezeu, în Adevărul ce duce spre Viața cea veșnică, cea în care iubirea nu are sfârșit, exact așa 
cum ți-a promis: Cu iubire veșnică te-am iubit. De aceea Mi-am întins spre tine bunăvoința. 

*****

ÎngrijoÎngrijorarea este o opțiune
 Max Lucado  

 Unii dintre noi au licențe de studiu obținute de la Universitatea Îngrijorării. Mergem la culcare 
îngrijorați de teama că nu ne vom trezi. Ne trezim îngrijorați de faptul că nu am dormit. Ne 
îngrijorăm de faptul că cineva va descoperi că salata verde îngrașă. 
  Nu ți-ar plăcea să te oprești din a te îngrijora? Ai putea să construiești un adăpost puternic din 
elementele dure ale vieții? Dumnezeu îți oferă chiar asta. Posibilitatea unei vieți lipsite de griji. 
Nu doar mai puțină îngrijorare, ci fără îngrijorare! 
    În Filipeni 4:7 se spune: „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile 
și gândurile în Hristos Isus. 
  Îngrijorarea este o opțiune, nu o atribuire. Roagă-te degrabă! Decât să te îngrijorezi pentru 
orice, Scripturile spun „roagă-te pentru tot!”. Concentrează-te mai puțin pe problema dinainte și 
mai mult pe victoriile din urmă. 
 În orice lucru, lasă ca cererile tale să fie făcute cunoscute Domnului! Fă-ți partea ta și 
Dumnezeu se va ocupa de a Sa. 

TE-AM IUBIT CU O IUBIRE VEȘNICĂ...


