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Memorare

Nu poţi fi orice vrei să fii, însă poţi fi
orice vrea Dumnezeu să fii.

Exod 33.15-16; Lev. 20.26

...Dar voi staţi liniştiţi!

Studiu
14 februarie - Osea 8.1-14
21 februarie - Osea 9.1-17

Tu eşti singurul exemplar de “tu” pe
care l-a făcut El.

Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi.
Exodul 14.14

Nou-născut
Lăcomia este un consilier de doi
bani.

F

Bucuraţi-vă cu cei care se bucură!

Dumnezeu a binecuvântat familia
Hnatiuc Cristian şi Oana
cu un băieţel pe nume
VICTOR ANDREI
(Băieţelul şi mama sunt sănătoşi.)

Isus ne-a iubit prea mult ca să ne
lase singuri.
Înainte ca tu să ştii că ai nevoie de
un Salvator, aveai deja unul.

Sărbătoriţi

Ponta Eugenia
Crişan Mariana
Popa Jantuan Elena
Lascu Nicolae
Pintilie Adrian
Ţifrea Anişoara
Bodea Maria
Dancs Ioan
Stache Ana
Păiş Luca
Butar Florica
Mănăstireanu Florinela
Codru Ioan
Pribac Lucica
Cristici Rozalia
Zlătaru Radu Daniela
Boroş Monica
Horna Sofia
Stanca Iustin
Gherman Alin
Nicoară Loredana

El ar muri pentru păcatul tău înainte
ca să mori tu din cauza păcatului
tău.
Când eşti plin de tine însuţi,
Dumnezeu nu te mai poate umple.
Nu-ţi privi copilul ca pe o coală albă
care aşteaptă creionul tău, ci ca pe o
carte scrisă, care aşteaptă să o
studiezi.
(Citate din Vindecare de o viaţă banală,
de Max Lucado, Ed. Casa Cărţii, Oradea,
2009. Cartea o găsiţi în biblioteca bisericii.)

Contact:
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07.02
08.02
08.02
09.02
09.02
10.02
11.02
11.02
14.02
15.02
15.02
15.02
16.02
16.02
17.02
17.02
17.02
18.02
19.02
19.02
19.02

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul să te binecuvânteze!

iecare ne aducem aminte de
vremea copilăriei, când părinţii
trebuiau adesea să strige la noi
ca să ne liniştim. Era vremea când,
copii fiind, ne era greu să ne controlăm
emoţiile. De la un om matur însă, se
aşteaptă ca acesta să ştie cum să nu se
lase dominat de emoţii, pentru ca în
anumite situaţii să acţioneze chiar în
ciuda lor.
Biblia are peste o sută de referiri în
care Dumnezeu trebuie să le spună
copiilor Lui să nu se teamă sau să stea
liniştiţi, ceea ce înseamnă că Dumnezeu vrea ca toţi copiii Lui să ştie să-şi
controleze emoţiile, aceasta fiind o
dovadă a credinţei noastre în El.
Adeseori însă, emoţiile noastre urcă şi
coboară cu viteza unui carusel suspendat. Lecţia pe care trebuia să o
înveţe poporul lui Dumnezeu în
episodul de la Marea Roşie era tocmai
aceasta. Împinşi într-o situaţie limită,
având marea în faţă, muntele alături, iar
oastea egipteană în spate, poporul
evreu risca nu doar să fie dus înapoi în

robie, ci şi să treacă printr-un masacru
general. Deşi aveau destule motive să
se agite, Dumnezeu le-a dat şi mai
multe motive să stea liniştiţi. Ceea ce
aveau ei de făcut era să aleagă, prin
credinţă, între un set şi altul de motive.
Domnul nu le-a poruncit pur şi simplu
să stea liniştiţi, ci şi-a motivat porunca
prin promisiunea intervenţiei Sale
nemijlocite. Când Dumnezeu a lăsat
toate urgiile peste Egipt, n-a făcut-o
doar ca să-i pedepsească sau ca să-şi
arate slava în faţa zeităţilor păgâne, ci
poate în primul rând ca poporul Lui să
creadă în El şi să-I cunoască puterea.
În necazul nostru sau în situaţiile
imposibile în care ne simţim blocaţi,
incapabili să facem ceva ca să
schimbăm situaţia dată, trebuie să ne
încredem în Domnul şi să-i dăm timp
să lucreze cum vrea, şi când vrea El. De
ce? Pentru că aşa ne-a promis! Dacă pe
noi situaţiile imposibile ne sperie, ele
sunt pentru El o delectare.
Deuteronom 1:29 - Eu v-am zis: „Nu
vă înspăimântaţi, şi nu vă fie frică de
Continuarea în pagina 2
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Meditaţie
Continuare din pagina 1

ei. Domnul, Dumnezeul vostru, care
merge înaintea voastră, se va lupta El
însuşi pentru voi, potrivit cu tot ce a
făcut pentru voi sub ochii voştri în
Egipt.
Credinţa este cea care ne ridică
deasupra oricărei dificultăţi şi ne duce
mai aproape de Dumnezeu. Acolo
descoperim întotdeauna linişte, fiindcă
totul este sub controlul Său deplin. Nu
câştigăm nimic dacă ne agităm sau
dacă încercăm să rezolvăm situaţia
prin iniţiativele noastre. Este cu
adevărat un lucru înţelept din partea
noastră să stăm liniştiţi şi să aşteptăm
ca Dumnezeu să lucreze. Cred că El
alege să intervină doar în momentul în
care vede că ne-am liniştit deplin, fiind
dispuşi să aşteptăm intervenţia Sa.
Tocmai de aceea rugă-ciunile noastre
trebuie să fie însoţite de mulţumiri care
izvorăsc dintr-o inimă ce ştie să se
odihnească în Domnul.
Psalmul 37:7 - Taci înaintea Domnului, şi nădăjduieşte în El.
Abia după ce am învăţat să ne
controlăm emoţionalul vom putea să
ne deschidem mintea la instrucţiunile
clare pe care ni le dă Domnul, pentru a
putea face următorul pas logic.
Domnul, care mai întâi le-a cerut
israeliţilor să stea liniştiţi, avea mai
apoi să le ceară să pornească înainte,
însă urmându-L pe El.

Exod 14:15 - Domnul i-a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească
înainte.
Slujba noastră nu este să vedem la
distanţă cu cea mai mare acurateţe, ci să
facem paşi mici, în lumina pe care o
avem imediat înaintea noastră.
De ce ne este greu să ascultăm de o
poruncă atât de simplă? de ce ne
chinuim adesea sufletul într-o agitaţie
sterilă? când vom învăţa să stăm
liniştiţi? am uitat oare să umblăm prin
credinţă? sau nu mai ştim să privim
înspre El? Când a fost ultima dată când
ai văzut clar cum Domnul a luptat
pentru tine? dacă a făcut-o atunci, de ce
ţi-e teamă că nu o va mai face?
Romani 8:38-39 - Căci Sunt bine
încredinţat că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.),
nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus
Hristos, Domnul nostru.
Doar cu o astfel de încredinţare vei
putea sta liniştit. Domnul să ne-o dea
fiecăruia!
Al vostru păstor,
Onisim Mladin
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În rubrica de misiune internă vă vom prezenta localităţi din România, cu peste 4.500 de locuitori, fără
prezenţă evanghelică. După o prezentare succintă a localităţilor menţionate, sunt prezentate 3 motive
concrete de rugăciune. În rubrica de misiune externă vă vom prezenta cele mai mari grupuri etnice
neevanghelizate din întreaga lume cu motive de rugăciune concrete.

BĂILE TUŞNAD

Băile Tuşnad este un oraş din judeţul Harghita, situat în partea sudică a depresiunii
Ciucului. Are o populaţie de 1.728 locuitori, fiind oraşul cu cel mai mic număr de
locuitori din România. Apele minerale existente în această zonă au făcut ca
Tuşnadul să devină una dintre cele mai căutate staţiuni balneare din România.

Rugaţi-vă pentru:
- o bună armonie între grupurile etnice din acest oraş;
- bolnavii care vin la tratament în această staţiune;
- ca locuitorii acestui oraş să dorească apa vie a Cuvântului lui Dumnezeu.

NAJDIENII DIN ARABIA SAUDITĂ

Arabii Najdi sunt descendenţii arabilor beduini din Deşertul Arabic, care au migrat
spre nordul deşertului Neghev. În prezent, aceştia sunt cunoscuţi ca “beduinii
adevăraţi”, grupul ce-şi continuă viaţa nomadă.
Localizare: nordul Arabiei Saudite, reprezentând 1/3 din
întreaga populaţie.
Limba: arabă (dialect Najdi)
Număr: 10.724.000 membri
Religie: 100 % musulmani suniţi
Evanghelici: 0,00 %
Biblia: nu există nici o încercare de traducere.

Rugaţi-vă pentru:
- cercetarea spirituală a musulmanilor temători de Dumnezeu;
- misionari dedicaţi, care să slujească în Arabia Saudită;
- beduini şi familiile acestora, care îndură vicisitudinile unei vieţi de nomad;

Să ne cunoaştem ISTORIA

- Karl Johann Scharschmidt

În Ţara Românească, după Tratatul de la Adrianopol (14 septembrie 1829), s-au deschis
orizonturi largi industriei legate de agricultură. Numai între anii 1830 şi 1850 s-au înfiinţat
cam 5.000 de mori, care foloseau forţa motrice, şi un mare număr de fabrici şi ateliere de
manufacturiere. În această perioadă au venit la Bucureşti mulţi meseriaşi germani, care au
întregit colonia germană din oraş.

Printre aceşti meseriaşi germani veniţi la
Bucureşti s-a aflat şi dulgherul Karl
Johann Scharschmidt, sosit împreună cu
soţia la 30 aprilie 1856. Prin această
pereche de meseriaşi a descălecat între
români învăţătura nou-testamentală,
fiindcă ei erau credincioşi baptişti.
El s-a născut în 1820 la Ofen, lângă

Budapesta. În 1845 a fost botezat de J.G.
Oncken la biserica baptistă din Hamburg.
În Bucureşti, duminica de duminică
mesele de lucru din atelier se strângeau şi
locul se transforma în casă de rugăciune.
El a aplicat din plin faimoasa lozincă a
păstorului său:
“Fiecare baptist, un misionar!”
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Din Istoria Baptiştilor din România, de Alexa Popovici

