Ce avem de învăţat de la
şoarecele de munte ?
• Introducere : 
 Puneţi în faţă o macheta cu o stâncă făcută din hârtie creponată şi ascundeţi în ea un şoricel mic, legat cu aţă. Aţa să atârne în afară astfel incâţ copiii să un o vadă, iar de celălalt capăt al ei să fie o altă învăţătoare pregătită să tragă la momentul potrivit.
 Arătaţi spre stâncă şi întrebaţi:
 - Ce credeţi voi că v-am adus aici ?  Cu ce seamănă?  Să vina cineva sa observe stânca aceasta mai de aproape. Este ceva printre crăpături ? Nu vezi nimic ? Şi totuşi este cineva ascuns printre crăpăturile stâncilor …. ia uitaţi-vă cine iese să ia aer ? Haideţi să strigăm cu toţii : “ EOOOO!!! Este cineva înăuntru ?
 Între timp, una dintre profesoare trage de aţa cu care era legat şoricelul şi îl face sa iasă afară .
-Cine era ascuns între stânci ?
   • Cuprins : Exact, iar azi vom vorbi despre ce putem să învăţăm de la şoarecele de munte. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre el în Proverbe 30:26 (citim versetul) . Putem citi în Biblie că acest animal nu face parte dintr-un popor puternic şi totuşi el face parte dintre cele patru animale despre care Domnul spune în Cuvântul Său că sunt cele mai mici dar totodată cele mai înţelepte . Despre primul dintre ele am vorbit acum câteva duminici . Ştie cineva despre cine este vorba ?(Furnica.)
   • După cum bine ştim, şoriceii de munte sunt nişte animale mici şi fragile . Însă totusi , cum credeţi voi că reuşesc să supravieţuiască ? La munte sunt foarte multe animale mari care ar putea să-l mănânce: păsările cerului (cum ar fi uliul) sunt inamicii lui …şi totuşi micuţul şoricel supravieţuieşte! Care este secretul lui? Spune Cuvântul lui Dumnezeu că el îşi face casa în stâncă, de aceea este considerat înţelept. Şoriceii ştiu că ei sunt slabi, micuţi, vulnerabili şi fug să se adapostească la loc sigur, între stânci. Ei ştiu că ei sunt slabi, dar stânca este tare; ei ştiu că nu se pot proteja singuri dar, stânca îi protejează !
   • APCM : Ce poti învăţa tu de la şoriceii de munte? În primul rând tu trebuie să recunoşti că eşti slab! Toţi avem slăbiciuni şi suntem vulnerabili într-un fel sau altul, nu suntem perfecţi, iar din când în când avem nevoie de ajutor! Chiar dacă într-o zi tu L-ai primit pe Domnul în inima ta, tu trebuie să recunoşti ca eşti slab şi ai nevoie de Cristos! Tu ştii că ajutorul tău atunci când te simţi slab, atunci când nu mai poţi să faci nimic, vine de la Domnul ! Şi la fel cum şoricelul se ascunde în stânca, ca să se protejeze de orice pericol, tu trebuie să te ascunzi în Cristos, pentru că Cristos este Stânca Veacurilor !
   • În Isaia 26 : 4, Cuvântul lui Dumnezeu spune aşa : “ Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. “
   • De multe ori Domnul vede slăbiciunile noastre, vede vulnerabilitatea noastră, dar ne lasă aşa, pentru ca atunci când facem o lucrare să nu se vadă slava noastră, ci Slava lui Dumnezeu, pentru că El este Singurul care merită toată slava, cinstea şi închinarea !!! 
    "Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dăm slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta ! " Psalmul 115         
    ·În neputinţele şi slăbiciunile noastre se vede mai bine puterea lui Dumnezeu, manifestată prin noi !!! “ Pot totul în Hristos care mă întăreşte ! ” Filipeni 4:13 
Doar cu ajutorul Lui pot totul !! El mă întăreşte în slăbiciunile şi neputintele mele !! 
   "Harul Meu îţi este de ajuns căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită . "      
                                           2 Corinteni 12:9a
    Adevarata putere a lui Dumnezeu este facută desăvârşită în slăbiciunile noastre! Atunci când recunoaştem că suntem slabi înaintea lui Dumnezeu, de fapt suntem puternici prin manifestarea puterii Lui în noi !
   Deci , " Recunoaşte că eşti slab şi că ai nevoie de Cristos ! "
    • APCN: Atunci când te vei smeri înaintea lui Dumnezeu şi vei recunoaste ca eşti cât un şoricel de mic înaintea lui Dumnezeu, atunci când Îl vei chema pe Domnul Isus să intre în inima ta, doar atunci El va putea fi Stânca şi protecţia ta. Trebuie să recunoşti că eşti slab şi mic ca un şoricel, şi să te adăposteşti în El care este Stânca veacurilor!
   • Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 12:9b : “ Deci mă voi lauda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. “
  • Vedem în jurul nostru că lumea se laudă cu calităţile pe care le are, dar ia uitaţi-vă omul lui Dumnezeu, Pavel, se laudă cu slăbiciunile lui . Observăm că, atunci când Pavel mărturisea că este slab, atunci puterea lui Hristos rămânea în El!
  • Moise a fost bâlbâit , dar cu ajutorul Domnului a scos poporul din Egipt ; Avraam era prea bătrân, dar Slava lui Dumnezeu s-a văzut atunci când a avut un copil; Iov a fost grav bolnav, dar prin slăbiciunea lui s-a văzut Slava lui Dumnezeu; Petru a fost slab şi s-a lepădat de Domnul şi totuşi Dumnezeu l-a folosit atât de minunat în lucrarea Lui; Zacheu era un păcătos şi un pipernicit, dar Domnul într-o clipă a transformat viaţa lui iar defectele şi slăbiciunile lui fac să iasă mai mult în evidenţă Harul minunat a lui Cristos; Pavel care a prigonit biserica se întâlneşte într-o zi cu Cristos şi El îl transforma în apostolul neamurilor; Lazăr era mort, dar în problema lui, care la prima vedere nu avea rezolvare, s-a văzut Slava lui Dumnezeu prin faptul că el a înviat !!!
   INCHEIERE : Cheamă-L pe El în inima ta micuţa şi El te va proteja de orice rău ! Şi chiar slăbiciunile tale le va transforma în calităţi şi te va ajuta să fii tare în slabiciunea ta ! Cristos îţi garanteaza că ceea ce nu poţi să faci tu, va face El pentru tine !!!
    Spune-I lui Isus că ai nevoie de EL !!!
   • Deci oricare ar fi slabiciunea ta , vino inaintea lui Dumnezeu cu ea si cere-I Lui sa îţi dea putere! Eşti tare în Hristos !!!
   • Soricelul de munte se adăposteşte în stânca, tu adăposteşte-te în Cristos Stânca vieţii , şi El te va umple cu puterea Sa! 

