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Ce ai tu în mâna ta?
Textul de bază: Exodul (Eșirea) 4; 1 - 5

Întroducere:

 Fiecare copil a Lui Dumnezeu are un dar
1 Petre 4; 10






Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi
să slujească altora după darul, pe care l-a primit.
Noi putem fi colaboratorii Lui
El ne înzestrează cu darurile necesare în lucrarea Sa
El dezvoltă darurile în noi
El pregătește posibilitățiile de activitate

Moise, ce ai în mâna ta?
 Moise primește sarcina din partea lui Dumnezeu să scoată poporul Israel de
sub jugul pharaonilor
 dar se simte prea slab și neputincios
Exodul 4, 2

Domnul i-a zis: ,Ce ai în mână?` El a răspuns: ,Un toiag.`
 Ca semn că e Dumnezeu face din acest toiag un șarpe

Șamgar, un judecător a poporului Israel
Judecător 3; 31

După el, a urmat Șamgar, fiul lui Anat. El a ucis șase sute de oameni dintre
Filisteni cu un otig de plug. Și el a fost un izbăvitor al lui Israel.

David cu toiagul lui
1 Samuel 17; 37 și 40

David a mai zis: ,,Domnul, care m-a izbăvit din ghiara leului, și din laba
ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui Filistean.“ Și Saul a zis lui David:
,,Du-te, și Domnul să fie cu tine!``
Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârău cinci pietre netede, și le-a
pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână,
a înaintat împotriva Filisteanului.

Ilie, un mesager în numele Domnului
 Secretul binecuvântării era, că a ascultat pe Domnul:
 Ilie i-a poruncit: „Întâi dă-mi mie“
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1 Împărați 17; 8 – 16

Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ,,Scoală-te, du-te la Sarepta
care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei
văduve să te hrănească.“ Ilie s-a sculat, și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns
la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a
chemat-o, și a zis: ,,Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas, ca să
beau.“ Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou, și a zis: ,,Adumi, te rog, și o bucată de pâne în mâna ta.“ Și ea a răspuns: ,,Viu este
Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină
într-o oală și puțin untdelemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de
lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul
meu: vom mânca și apoi vom muri.“ Ilie i-a zis: ,,Nu te teme, întoarce-te și
fă cum ai zis. Numai, pregătește-mi întâi mie cu untdelemnul și făina aceea
o mică turtă, și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.
Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Făina din oală nu va
scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da
Domnul ploaie pe fața pământului.“ Ea s-a dus, și a făcut după cuvântul lui
Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce, ea și familia ei, și Ilie. Făina din
oală n-a scăzut, și untdelemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul
pe care-l rostise Domnul prin Ilie.

Maria, ce ai în mâna ta?
 Ceeace faci se simte în toată casa
Joan 12; 1 – 8

Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care
fusese mort, și pe care îl înviase din morți. Acolo I-au pregătit o cină.
Marta slujea, iar Lazăr era unul din ceice ședeau la masă cu El. Maria a
luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus, și
I-a șters picioarele cu părul ei; și s-a umplut casa de mirosul mirului.

Băiatule, ce ai în mâna ta?
 Sub binecuvântarea Domnului ele pot fi pentru toți de folos
Joan 6; 5 – 15

Isus Și-a ridicat ochii, și a văzut că o mare gloată vine spre El. Și a zis lui
Filip: ,,De unde avem să cumpărăm pâni ca să mănânce oamenii aceștia?“
Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentrucă știa ce are de gând să facă.
Filip i-a răspuns: ,,Pânile, pe cari le-am putea cumpăra cu două sute de lei
(Grecește: dinari.), n-ar ajunge ca fiecare să capete puțintel din ele.“ Unul
din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: ,,Este aici un
băiețel, care are cinci pâni de orz și doi pești; dar ce sânt acestea la
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atâția?“ Isus a zis: ,,Spuneți oamenilor să șadă jos.“ În locul acela era
multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii. Isus a
luat pânile, a mulțămit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii
le-au împărțit celorce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au
voit. Dupăce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: ,,Strângeți fărămiturile
cari au rămas, ca să nu se piardă nimic.“ Le-au adunat deci, și au umplut
douăsprezece coșuri cu fărămiturile cari rămăseseră din cele cinci pâni de
orz, după ce mâncaseră toți.

Văduva săracă, ce ai în mâna ta?
 Ea a dat totul, și s-a încredințat în brațele Dumnezeului veșnic
Marcu 12; 41 – 44

Isus ședea jos în fața vistieriei Templului, și Se uita cum arunca norodul
bani în vistierie. Mulți, cari erau bogați, aruncau mult. A venit și o văduvă
săracă, și a aruncat doi bănuți, cari fac un gologan. Atunci Isus a chemat
pe ucenicii Săi, și le-a zis: ,,Adevărat vă spun că această văduvă săracă a
dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie; căci toți ceilalți au
aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot
ce-i mai rămăsese ca să trăiască.“

Petru, ce ai tu în mâna ta?
 Cine cunoaște puterea numelui Isus, posedă o putere duhovnicească
Faptele Apostolilor 3; 3 – 6

Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu,
le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el, și a zis: ,,Uită-te
la noi!“ Și el se uita la ei cu luare aminte, și aștepta să capete ceva dela ei.
Atunci Petru i-a zis: ,,Argint și aur, n-am; dar ce am, îți dau: Î-n Numele
lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!“

Robul meu, ce ai în mâna ta?
 Domnul cere ca să lucrăm cu darurile noastre
 și în Biserca, în care ne-a așezat
Luca 19; 16 – 21

Cel dintâi a venit, și i-a zis: ,,Doamne, polul tău a mai adus zece poli.“ El
i-a zis: ,,Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește
cârmuirea a zece cetăți.“ A venit al doilea, și i-a zis: ,,Doamne, polul tău a
mai adus cinci poli.“ El i-a zis și lui: ,,Primește și tu cârmuirea a cinci
cetăți.“ A venit un altul, și i-a zis: ,,Doamne, iată-ți polul, pe care l-am
păstrat învelit într-un ștergar; căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om
aspru; iei ce n-ai pus, și seceri ce n-ai sămănat.“
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Naaman, numai credința ta te poate salva
 Profetul Elisei pretinde ca să se scalde se șapte ori în Jordan
 Dar apa din Siria a fost mai curată, era apă de munte
 Cu mintea omenească nu era de înțeles
2 Împărați 5; 1 și 10 și 14

Naaman, căpetenia oștirii Împăratului Siriei, avea trecere înaintea
stăpânului său și mare vază; căci prin el izbăvise Domnul pe Sirieni. Dar
omul acesta tare și viteaz era lepros.
Elisei a trimes să-i spună printr-un sol: ,,Du-te, și scaldă-te de șapte ori în
Iordan; și carnea ți se va face sănătoasă, și vei fi curat.“
S-a pogorât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul
omului lui Dumnezeu; și carnea lui s-a făcut iarăș cum este carnea unui
copilaș, și s-a curățit.

Făgăduințele
 In vechiul Testament pentru poporul lui Dumnezeu
Ezechiel 11; 19 - 20

Le voi da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor
inima de piatră, și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele,
să păzească și să împlinească legile Mele; și ei vor fi poporul Meu, iar Eu
voi fi Dumnezeul lor.
 In Noul Testament pentru copii lui
1 Corinteni 4; 1 - 4

Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca
niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere dela ispravnici,
este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cît despre
mine, prea puțin îmi pasă dacă sânt judecat de voi sau de un scaun
omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.
Căci n-am nimic împotriva mea; totuș nu pentru aceasta sânt socotit
neprihănit: Cel ce mă judecă, este Domnul.
Amin
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