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Memorare

Am descoperit un adevãr uluitor:
Dumnezeu este atras de slãbiciune.
El nu le poate rezista celor care se
umilesc ºi cu sinceritate admit cât de
mare nevoie au de El.

Psalmul 84.11; Psalmul 73.28

Fã-mã mic, o, Doamne mare...

Evenimente

Samuel a zis: „Când erai mic în ochii tãi, n-ai ajuns tu cãpetenia seminþiilor lui

Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã!

Logodnã
Diavolul nu-i deloc înspãimântat
de eforturile noastre umane ºi de
succesele noastre. Dar el ºtie cã
împãrãþia îi va fi zdruncinatã atunci
când ne înãlþãm inimile spre
Dumnezeu.

Israel, þi nu te-a uns Domnul ca sã fii împãrat peste Israel? (1 Samuel 15:17)

În data de 10.04.2010 a avut loc
logodna dintre
Stanciu Dorin & Posa Maria
Dumnezeu sã-i binecuvânteze!

V

ã mai aduceþi aminte de
cântarea de demult a corului,
“Fã-mã mic, o, Doamne
mare, þi apoi mã fã curat!” A fost
cântarea copilãriei mele de care îmi
aduc aminte mereu. Întotdeauna mau contrariat versurile ei. Eu, care
eram mic þi la vârstã þi la staturã,
lucru care mã frustra foarte tare, nu
vedeam nici o logicã în a-L ruga pe
Dumnezeu sã mã facã mic. Chiar
dacã acei ani s-au dus de mult,
versurile continuã sã-mi stârneascã
semne de întrebare. Iubeþte Dumnezeu atât de mult smerenia? este
oare corect sã mã rog ca El sã mã
smereascã? Þtiu din Scripturã cã
Domnul este cel care smereþte, dar
nu cred cã o face la cerere, ci atunci
când gãseþte El de cuviinþã, în felul
care I se pare Lui potrivit.

Cununie religioasã
În data de 18.04.2010, în serviciul
de searã, cu începere de la ora
17.00 va avea loc cununia
religioasã dintre
Frenþ Filip & Iureanu Flavia

Nici eu, nici tu nu vom ajunge sã ne
cunoaºtem potenþialul spiritual pânã
când nu vom face un pas înainte ºi
vom lupta în prima linie.

Sãrbãtoriþi

Jurcuþa Mãrioara
Cicortaº Dorina
Gudiu Ioan
Moraru Carmen
Boþoc Elena
Olar Dorin
Marandiuc Vanda
Verzea Valentin
Jurj Flavia
Bîc Marius
Scepanschi Bronislav
Iºtoc Mariana
Vãcean Silvana
Boþoc Ioan
Hotãran Lucreþia
Turony Flore
Marta Traian
El-Humidi Sorina
Popovici Florica

Ori de câte ori oamenii înseteazã
dupã adevãrata cunoaºtere a
Domnului, Duhul Sfânt le va pune în
inimã o lopatã ºi o mãturã.
ªi cei a cãror inimã Îl cautã pe
Dumnezeu fac greºeli. Însã reacþia lor
la mustrare ºi corecþie aratã
adevãrata stare a inimii.
(Citate din Vânt proaspãt, foc proaspãt, de
Jim Cymbala, Ed. Shalom, Oradea, 1997)

Contact:
Tel.: 0257-280961; 0357-404114
E-mail: contact@bisericadragostea.ro
www.bisericadragostea.ro (program live:
duminica 11.00-12.00; 18.00-20.00)
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Domnul sã te binecuvânteze!

de mici în realitate. Lecþia durã a
smereniei a gustat-o, din pãcate, þi
Saul, care ar fi putut sã o evite, dacã
ar fi þtiut sã rãmânã mici în ochii sãi.
Cum am putea oare sã învãþãm a
rãmâne mici în ochii noþtri?
Nimeni nu putea sã aibã un
început mai bun decât Saul. Totul a
fost în favoarea sa. Dumnezeu a
îngãduit în viaþa sa deosebit de
multe oportunitãþi care i-au asigurat
un start perfect.
1 Samuel 9:1-2 - Era un om din
Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel,
fiul lui Þeror, fiul lui Becorat, fiul lui
Afiah, fiul unui Beniamit, un om tare
þi voinic. El avea un fiu cu numele
Saul, tânãr þi frumos, mai frumos
decât oricare din copiii lui Israel. Þi-i
întrecea pe toþi în înãlþime de la
umãr în sus.
A fost înzestrat de Dumnezeu cu
câteva calitãþi naturale deosebite.
Fizicul de excepþie l-a fãcut plãcut în
faþa celor din vremea lui. A avut
parte de o moþtenire de familie deosebitã, întrucât despre tatãl sãu se
spune cã era, de asemenea, tare þi
voinic. Câtã vreme a þtiut sã pri-

1 Samuel 2:7 - Domnul sãrãceþte,
þi El îmbogãþeþte, El smereþte, þi El
înalþã.
Cred cã este mult mai profitabil
pentru noi sã þtim sã rãmânem mici
în ochii noþtri decât sã ne credem
mari þi astfel sã-L obligãm pe
Dumnezeu sã ne arate cât suntem
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Meditaþie
Continuare din pagina 1

veascã toate acestea ca un dar din
partea Domnului, fãrã a fi bazate pe
vreun merit personal, a rãmas mic
în ochii sãi.

doar Stãpânului sãu.
Samuel a trebuit sã-l mustre pe
Saul, fiindcã uitase principiul potrivit
cãruia Domnul îi înalþã pe cei
smeriþi, dar îi coboarã pe cei mândri
fãcându-i de ruþine.
Ca sã rãmânem mici în ochii
noþtri nu trebuie neapãrat sã fim fãrã
nici o aptitudine – aþa ceva e oricum
imposibil - sau sã avem doar
falimente în portofoliul realizãrilor
noastre personale, ci trebuie doar sã
ne percepem ca oameni care
suntem ceea ce suntem doar prin
harul Sãu bogat. Raþiunea pentru
care mulþi oameni nu sunt folosiþi de
Dumnezeu nu este cã sunt prea
mici, ci cã nu sunt suficienþi de mici
în ochii lor, ca sã se reazeme doar
pe puterea lui Dumnezeu. Scriptura
ne îndeamnã sã avem simþiri
cumpãtate cu privire la noi înþine.
Asta ne va face sã putem fi folositori
Împãrãþiei Sale.

1 Samuel 9:21 - Saul a rãspuns:
„Oare nu Sunt eu Beniamit, din una
din cele mai mici seminþii ale lui
Israel? Þi familia... mea nu este cea
mai micã dintre toate familiile din
seminþia lui Beniamin? Pentru ce,
deci, îmi vorbeþti astfel?”
Saul n-a cãutat publicitatea fiind
chiar surprins de faptul cã oamenii îi
acordã atâta importanþã.
1 Samuel 10:22 - Au întrebat din
nou pe Domnul: „A venit oare omul
acesta aici?” Þi Domnul a zis: „Iatã
cã este ascuns între vase.”
Dupã ce alegerea fãcutã de
Dumnezeu a ajuns publicã, moment
în care devenise clar cã Saul este
împãrat, au fost unii care l-au
contestat. Însã în ciuda contestãrilor, Saul a þtiut sã nu reacþioneze
þi sã nu îi bage în seamã.

Romani 12:3 - Prin harul, care mi-a
fost dat, eu spun fiecãruia dintre voi,
sã nu aibã despre sine o pãrere mai
înaltã decât se cuvine; ci sã aibã
simþiri cumpãtate despre sine,
potrivit cu mãsura de credinþã pe
care a împãrþit-o Dumnezeu
fiecãruia.
Este important sã ne menþinem în
aceastã stare chiar þi atunci când
Domnul începe sã ne ridice, printr-o
formã sau alta, înaintea oamenilor.
Pãstrarea în inimã a înþelegerii
propriei noastre nevrednicii este
secretul binecuvântãrilor ulterioare.

1 Samuel 10:27 - S-au gãsit însã þi
oameni rãi, care ziceau: „Ce ne
poate ajuta acesta?” Þi l-au
dispreþuit, þi nu... i-au adus nici un
dar. Dar Saul s-a fãcut cã nu-I aude.
Doar oamenii extrem de preocupaþi
de imaginea lor publicã vor
reacþiona virulent atunci când cineva îi contestã, într-un fel sau altul.
Cel smerit, mulþumit cu locul þi
slujba pe care Domnul i-a dat-o va fi
întotdeauna preocupat sã placã
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Este situat la 20 km de municipiul Tîrgu Mureº ºi la 52 km de Sovata. La
recesãmântul din 2002 au fost înregistraþi 5.824 de locuitori, dintre care 620 români,
4.890 maghiari, 312 rromi ºi 2 alte naþionalitãþi, ale cãror activitãþi principale sunt
agricultura ºi creºterea animalelor.

Rugaþi-vã pentru:
- trezirea spiritualã a bisericilor reformate.
- cercetarea spiritualã a celor ce cunosc Evanghelia.
- misiunea bisericilor maghiar din Tîrgu Mureþ pentru acest oraþ.

BRAHMANII DIN INDIA

Brahmanii fac parte din cea mai înaltã clasã socialã a Indiei (casta superioarã),
formatã din preoþi, profesori ºi educatori, fiind consideraþi cei mai buni ºi cei mai sfinþi
oameni, care formuleazã legile ºi supravegheazã respectarea tradiþiei.
Localizare: tot teritoriul Indiei.
Limba: Hind, Orya, Bengali.
Numãr: 57.108.000 membri
Religie: 99,45% hinduism
Evanghelici: 0,00 %
Biblia: a fost tradus Noul Testament (hindi) 1998 ºi întreaga Biblie în anul 2000.

Rugaþi-vã pentru:
- o trezire spiritualã a brahmanilor din India.
- conþtientizarea pãcatului în viaþa celor ce se considerã sfinþi.
- pocãinþa celor ce simt povara vinovãþiei.
- o strategie de misiune a credincioºilor din India pentru aceastã castã.
Continuare din pagina 2

Nu trebuie sã facem caz nici de
meritele noastre þi nici nu trebuie sã
subliniem artificial cât de mici þi
neînsemnaþi suntem, ci pur þi simplu
sã acceptãm a trece neobservaþi
atunci când slujirea noastrã este
apreciatã sau, în egalã mãsurã,
criticatã de cei din jur. Un slujitor al
lui Dumnezeu nu este chemat sã
demonstreze ceva, doar sã placã
Celui care L-a pus în slujire. Când
vom înþelege cã Dumnezeul pe
care-L slujim este atât de mare încât
nu are nevoie de slujirea noastrã ca
de ceva indispensabil, ci cã ne-a
ales sã lucrãm împreunã cu El de

drag, vom rãmâne mici în ochii
noþtri, indiferent de felul în care ne
vãd alþii.
Exemplul lui Saul ar trebui sã ne
slujeascã drept pildã, fiindcã din
clipa în care a uitat sã se mai vadã
mic, a avut parte de o cãdere mare.
Chiar dacã poate am uitat cântarea
“Fã-mã mic, o, Doamne mare!”,
rugãciunea aceasta nu avem voie
sã o uitãm.
Rãmâi mic în ochii tãi, dacã vrei
sã fii mare înaintea Domnului!
Al vostru pãstor,
Onisim Mladin
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