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Ziua Mamei

O mamă a rugăciunii

„Tînărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar
în vremea aceea, și vedeniile nu erau dese” (I Saamuel 3:1).
Se ridică o întrebare: Cum a crescut Samuel așa frumos într-un mediu atât
de rău, într-o lume fără respect față de Dumnezeu, într-o casă în care nici preotul
Eli nu-și putea stăpâni copiii, când stricăciunea morală era chiar și la Cortului
Întâlnirii? În ciuda tuturor acestor stări, cum a reușit tânărul Samuel să audă
chemarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Însuși să se apropie de El?
Dar să nu ne mirăm. Samuel a avut o mamă a credinței, o mamă a
rugăciunii. Samuel era rodul rugăciunii mamei lui. Găsim scris că Ana, mama
lui Samuel, „îi făcea pe fiecare an o mantie mică, și i-o aducea când se suia cu
bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an” (2:19). De două ori apare în
versetul acesta perioada de un an. Mantaua mică era „pe fiecare an” și jertfa
familiei era „în fiecare an”. Efodul și mantaua pe care Samuel le purta erau de
la mama, și măsurile erau potrivite, nici prea mari, nici prea mici, fiindcă mama
îi lua măsurile în fiecare an. Ne-am putea imagina una din vizitele acestea?
— Mamă, vreau să merg cu tine acasă.
— Dragă Samuele, când te-am primit ca dar de la Dumnezeu, te-am dăruit
lui Dumnezeu, și trebuie să-L slujești toată viața. Și eu aș vrea să vii și să fi cu
mine. Crezi că mie mi-e ușor să te văd doar odată pe an?
— Dar mamă, e greu aici. Fiii lui Eli vorbesc așa urât, și vor să mă învețe și
pe mine să vorbesc ca ei, să fiu ca ei...
— Nu, Samuel. Tu nu ești ca ei. Să nu fi ca ei. Tu ești al lui Dumnezeu. Ești
darul lui Dumnezeu pentru mine, și ești darul meu pentru Dumnezeu. a

q Spunem bun venit în mijlocul
nostru astăzi familiei
Dr. Dan și Carmen
Botica de la Oradea,
împreună cu fiul lor
Adrian. Fratele
Botica este unul din
păstorii bisericii
Emanuel din Oradea
și se află în America
pentru a participa la
serbarea de graduare
a fiului său Cristian Botica de la Air
Force Academy din Colorado Springs.
Sora Carmen Botica este soră de corp
cu s. Ofelia Bonca, și astfel avem
bucuria să-l avem pe fratele Dan în
mijlocul nostru. Dorim să simtă aici
între noi dragostea noastră și bucuria
că suntem împreună.
q Duminica viitoare, vor fi cu noi
fratele Dr. Livius și s. Mariana Percy
care s-a întors de două zile din Cluj
unde a avut cursuri biblice și prelegeri
academice în fața studenților. În
sâmbăta viitoare, 19 mai, Societatea
Misionară Română, al cărei președinte
este fratele Percy, va sărbători 50 de
ani de la înființare, și cu această ocazie
va avea loc la Wheaton o masă festivă

de celebrare.
q Fratele Liviu și s. Lili Ilciuc sau întors din România, unde au luat
parte la o nuntă în familie. Cu ocazia
aceasta, s-au întâlnit cu predicatorii
care au luat parte la cununia
religioasă: Daniel Manta, din Viena,
Ioan Mirăuță, din Cuvin, și Toni Mic,
din Arad. De la toți aceștia, fratele
Liviu Ilciuc ne-a adus salutări.
q Fratele Pamfil și s. Ileana Răduț
s-au întors din concediul petrecut în
insulele Canare. Unul din motivele
acestei vacanțe frumoase a fost și
trecerea sorei Ileana peste fâșia anilor
50. La Mulți Ani cu har și sub
binecuvântările Domnului.
q Miercurea trecută am sărbătorit
cu bucurie și ziua de naștere a fratelui
Petre Ordeanu. La Mulți Ani în
puterea și îndurarea Domnului nostru
Isus Hristos!
q Duminica trecută seara am avut
ca oaspeți doi frați în Domnul și frați
în trup totodată, Ady și Ionuț Tănase,
care lucrează cu organizația „Family
Life” din misiunea „Alege

Și Samuel deodată o întreabă pe mama întrebarea surprinzătoare:
— Mămica mea, cum e Dumnezeu? Dacă eu sunt al lui Dumnezeu, aș vrea
să știu cum este El, cum pot să-L cunosc mai bine, cum pot să vorbesc cu El?
— O, Dumnezeu e bun, de o bunătate pe care n-o înțelegem. Dumnezeu e
sfânt, de o sfințenie de care nu ne putem apropia. Dumnezeu e minunat, așa cum
nu avem cuvinte să-I descriem frumusețea…
Și Ana i-o fi pus mâna prin părul crețișor, mângăindu-l blând, apoi l-a luat
pe genunchi și pe îndelete i-a vorbit despre Dumnezeu, despre bunătatea lui
Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu, despre poporul lui Dumnezeu...
Și atunci nu ne mai mirăm că Dumnezeu L-a căutat într-o noapte și l-a
chemat pe nume pe Samuel. I-a fost drag și Lui să-Și spună oful de pe inimă, și
planurile pe care le avea, da, chiar unui copil ca Samuel.
O mamă a credinței, o mamă a rugăciunii, a schimbat istoria unui popor
întreg, crescându-și fiul în frica de Domnul. Doamne, fă din mamele din poporul
Tău ales în zilele acestea, mame ale rugăciunii!

Frații Ady și Ionuț
Tănase de la „Family
Life - Romania”, în
vizită la noi duminica
trecută

Grupul de frați și surori
care lucrează cu copiii
la Awana.

Fratele Victor și s. Lidia
Moșman aduc un
cuvânt de laudă
Domnului.

Verișoarele Miriam
Moșman împreună cu
Grace și Celain Neagu
cântă spre slava
Domnului

Viața” (Campus Crusade for Christ).
Ne-au comunicat lucrările lor și harul
pe care îl dă Domnul peste lucrarea lor
cu tinerii la București și la Cluj.

Pop cu ocazia fericită a intrării în
pensie. q Fratele și sora Viorel și
Viorica Abrudean s-au întors din Texas,
de la copii și nepoți. q Josh Popovici a
graduat de la facultatea IIT și ieri a fost
serbarea de decernare a diplomei. q
Fratele Moșman Victor urma să fie
operat în săptămâna trecută, dar s-a
simțit mult mai bine și operația n-a mai
fost necesară. Slavă Domnului!

q O floare albă la amvon în
duminica trecută ne-a dat de știre că sa născut o fetiță. La 27 aprilie s-a
născut Analuise Marie Miclea, fiica lui
Matthew și Amy Miclea. Felicităm pe
părinți, pe bunicii Cornel și Nora
Miclea și pe străbunica noastră, sora
q Surorile sunt rugate să vină la
Maria Deac.
adunarea lunară de rugăciune, părtășie
și studiu biblic, sâmbăta viitoare, 19
Pe scurt: q Felicitări fratelui Teo mai, dimineața la ora 10:00.

La 70 de ani
La 14 Mai 1948, Ben Gurion declara
la Tel Aviv formarea statului Israel, după
2000 de ani de inexistență și risipire. Era
un grup de 200 de persoane adunat la
Muzeul de Artă din Tel Aviv, când s-au
auzit cuvintele: „În virtutea drepturilor
naturale și istorice ale poporului israelit
și în conformitate cu rezoluția Adunării
Generale a Națiunilor Unite, declarăm
stabilirea în Palestina a unui stat al
evreilor, care se va numi Israel.” Au
izbucnit aplauzele și au curs lacrimile de
emoție și bucurie. Proclamația a fost
radio-difuzată prin „Vocea Israelului”.
Apoi s-a cântat imnul Hatikvah
(Speranța), după care Ben Gurion a spus
cu voce tare, „Azi statul Israel a înviat.
Adunarea a luat sfârșit.” În depărtare se
auzeau împușcăturile și tunurile din
conflictul care începuse deja în urma
retragerii trupelor britanice în ziua aceea
ca urmare a încheierii mandatului lor. Din
Egipt a pornit asaltul aerian. Dar între
evrei era bucurie la vestea transmisă
printr-un comunicat că Statele Unite au
recunoscut deja statul Israel. Începea un
nou capitol în istoria profețiilor împlinite
cu putere de mâna lui Dumnezeu în
istorie.

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

La altă masă...
Din amintirile străbune
Aud pe mama-n rugăciune;
Noi o-ascultam la înserare,
Cum ne-amintea pe fiecare...
Ce poate fi mai scump pe lume
Decât să știi că ai un nume
Pe care-n slavă să-l cunoască
Oastea cerească ?
Îi plăcea așa mult la cină
Toată familia să vină,
„Veniți copii, veniți acasă
Să mai cântăm cu toți la masă…”
Și noi le lăsam toate baltă,
Pentru o ciorbă bună, caldă,
Dar nu-ncepeam nici o mâncare
Fără cântare.
Și parc-o văd cum se avântă,
Vorbind cu Domnu-n Țara sfântă:
„S-auzi, Doamne, ce cor răsună,
Când vin ai mei toți împreună!”
Și-n vis o văd cu șorț, grăbită,
Să pună ciorba iar pe plită;
Ne-așteaptă mama bucuroasă,
La altă masă... (vp)

Întrebări biblice — despre mame…
1. Cărei mame i s-au spus cuvintele, „Iată fiul tău” ?
2. Cine s-a numit pe sine ca o „mamă în Israel” ?
3. Mama cărui rege s-a refugiat la împăratul Moabului?
4. Unde trăia mama lui Ruf?
5. Ce epistolă a fost adresată unei mame?

Răspunsuri la întrebările din
săptămâna trecută:
1. Filipeni 4:2
2. Apocalipsa 3:16
3. Fapte 15:34
4. Fapte 11:30
5. Filipeni 4:3
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