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O credinţă puternică
Textul de bază: Matei 15:21-28

Câteva definiţii
Ce înţelegem noi sub cuvântul „Credinţa”?
•
•
•
•

O purtare exemplară cuvenită celui care crede?
O putere divină, vizibilă aproape pretutindeni?
Un exempul care se poate arăta ca simbolul bisericii locale?
Sau …………………

O situaţie ca una din toate zilele
• Un copil e bolnav şi moare – o situaţie ca în toate zilele
• Noi am spune: “Aşa e soarta”. Sau “Fiecare o să moară odată”

Un risc pentru celce se apropie de Isus
O femeie, care nu a vrut să se supună soartei
•
•
•
•
•

Femeia cunoştea pe acest Isus numai după auzite
Ea ştia că nu are nici un drept, nici ca femeie dar nici ca străină
Dar ea ştia că numai acest Isus o poate ajuta
Ea a ştiut că numai dacă riscă ceva atunci poate să aibă şi succes
Femeia preea riscul să fie respinsă de Isus – şi vine totuşi
Matei 15: 22

Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a început să
strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David!
• O femeie, care nu a avut drept de vorbă în public atrage atenţia ucenicilor
asupra ei, strigând cu voce tare ca să auda toată lumea
• O atitudine insuportabile în societatea de atunci
• Dar durerea femeii era mai mare decât toate măsurile de protecţie

Care sunt motivele noastre care ne împiedecă ca să venim la Isus?
• Poate inteligenţa sau poziţia ta la locul de muncă?
• Bunăstarea ta sau societatea înconjurătoare ?
• Poate tradiţia ta religioasă în care ai crescut?
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• Poate o experienţă neplăcută cu unul din reprezentanţii lui Dumnezeu pe acest
pământ?
• Sau poate că e indiferenţata ta faţă de toate aceste teme religioase ???

Tăcerea Fiului lui Dumnzeu
Matei 15:23 a

El (Isus) nu i-a răspuns nici un cuvânt.
•
•
•
•

Strigătul a fost auzit de toată lumea, dar Isus nu răspundea
În felul cum a strigat această femeie s-a simţit o mare durere în inima ei
Ea a stiut că a fost auzită de Isus
Dar Isus tace, de parcă nici nu a auzit-o

Am fost şi noi odată într-o astfel de situaţie?
• Tăcerea lui Dumnezeu este cea mai grea încercare pentru noi
• Dacă venim cu o problemă la Dumnezeu aştepăm şi un răspuns
• Este o mare primejdie de ispită pentru credinţa nostra dacă nu primim imediat
un răspuns
• Femeia n-a putut să-şi explice atitudinea lui Isus
• Nici noi nu găsim o explicaţie pentru o astfel de situaţie

O femeie, care a pierdut pe toată linie
•
•
•
•

Intoleranţa oamenilor din jur era dezastoasă
Parcă le aud cum Îl sfătuesc ei pe Isus: “Caută să scapi de ea …”
Sau: Femeie, tu nu faci parte din poporul ales, ce cauţi aici?
Sau: Tu nu ai aceleaşi drepturi ca toţi ceelalţi

Care era reacţia acestei femei dezamăgite?
•
•
•
•
•

“Da Doamne. Nu am nici un drept!”
“Tu-mi eşti singura, dar şi unica mea speranţă”
Ea a ştiut că nu poate solicita aceleaşi drepturi ca cei din poporul ales
Ea a recunoscut, că dacă mergea după ea, n-ar fi avut nici un viitor
Şi cu toate, femeia a spus “Da Doamne”
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Isus vede în inima celui care-L caută
Această femeie s-a adresat lui Isus – direct şi fără ocolişuri
S-a creat o situaţie imens de încordată
Pauze lungi – fără rezultat – fără nici o speranţă
Cunoaştem şi noi astfel de situaţii?
Dacă stăm înaintea lui Dumnezeu – şi cerem un răspuns – dacă se poate
imediat
• Dar Isus nu răspunde
• Dar Isus n-a lăsat-o singură, Îi spune: Tu ai o mare credinţă

•
•
•
•
•

Matei 15:28

Atunci Isus i-a zis: ,,O, femeie, mare este credinţa Ta!

Cum ne apropiem noi de Dumnezeu?
•
•
•
•

Printr-um mijlocitor a unei religii?
Sau printr-o anumită atitudine ?
Sau printr-un un trai deosebit?
Poate prin nişte jertfe financiare sau umanitare?
Ion 6:35

Isus le-a zis: ,,Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.
• Cine crede în Isus Cristos nu v-a fi respins
Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

O singură cerinţă: „Doamne, ajută-mi”
Matei 15.25

Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: ,,Doamne, ajută-mi!”

Femeia a venit în stare de închinare
• Numai atunci, când ne închinăm înaintea Domnului nostru Isus Cristos, Fiul
Lui Dumnezeu, avem dreptul să şi exprimăm o dorinţă
• Numai prin închinare mărturisim vizibil, că ajutorul poate să vină numai dela
Domnul
• Femeia nu s-a jenat înaintea ucenicilor, care îi erau străini

Femeia a pronunţat exact cerinţa ei
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•
•
•
•
•

Ea nu a explicat în fraze lungi situaţia ei dezastroasă
Nici nu a explicat celori din jur motivale ei
Şi nici nu a venit cu anumite propuneri sau sugestii la Isus, cum S-o ajute
Nici mărimea ajutorului nu a descris-o sau l-a specificat
Femeia a avut încredere în Isus şi în puterea Lui vindecătoare

Noi avem astăzi Noul Testament şi foarte multe versete biblice de
încurajare şi înviorare din viaţa Domnului nostru Isus Cristos
Matei 11:28

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Ioan 4:10

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi
Cine este Cel ce-ţi zice: ,Dă-Mi să beau!` tu singură ai fi cerut să bei, şi El
ţi-ar fi dat apă vie.”
Matei 9:2

Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut
credinţa, şi a zis slăbănogului: ,,Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt
iertate!”
1 Petru 2:24

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind
morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost
vindecaţi.
Iacov 5:15

Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va
însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

Isus vrea să Te vindece şi pe tine
Marcu 2:17

Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: ,,Nu cei sănătoşi au trebuinţă de
doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
Ioan 12:46

Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să
nu rămână în întune
Amin
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