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Pagina anexă la: „Isus Cristos este prezent în mijlocul nostru “

Duhul Sfânt prezent în mijlocul nostru
Exemple dintr-o singură secundă
La Timişoara
•
•
•
•

Spitalul Judeţean.
Medicul operează un copil după un accident de maşină
Au trecut deja mai multe ore
«Părinţii credincioşi care aşteaptă în sala de aşteptare se roagă: “Doamne
condu Tu mâinile acestui medic, dacă e voia Ta”

La Iaşi, Facultatea de Medicină
• O studentă înaintea ultimului ei examen
• E pocăită şi se roagă: “Doamne, condu-mi Tu gândurile.”

Pe un vapor de marfă în mijlocul oceanului
• Un marinar, disperat de viaţa sa inutilă, sare peste balustradă,
• Un alt marinar, copil al lui Dumnezeu vede această scenă, sare după el şi într-o
zecime de secundă se roagă: “Doamne, fii cu mine, singur nu pot”
• Marinarul a fost salvat

Într-o casă oarecare, undeva
•
•
•
•

O familie cu mai mulţi copii, părinţii sunt pocăiţi
Dar fiica cea mai mare nu vrea să ştie nimic de Dumnezeu
Într-o zi vine acasă şi le mărturiseşte: o sa am un copil
Mama şi tata se roagă în gând: “Doamne, dă-ne acuma Tu cuvintele potrivite.
Noi ştim c-o iubeşti şi ai murit şi pentru ea.”

Pe o autostradă, în mijlocul nopţii
• Ploaie, ceaţă şi oboseala îngreunează circulaţia
• Din cauza unui șofer neatent, o maşină cu o familie de credincioşi a fost
împinsă în şanţ, răsturnându-se de mai multe ori
• Maşina e distrusă complet, dar ei au fost păziţi
• N-au avut timp nici să se roage, nici să pronunţe un gând
• Acuma sunt toţi pe genunchi şi-L laudă pe Domnul
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Un pastor la amvon, înaintea unei evanghelizări
• Peste 1500 de vizitatori în cortul arhiplin aşteaptă mesajul lui
• Fiecare vrea să plece întărit din acest cort
• Ce nu a ştiut mulţimea, este că, acum două zile i-a murit băiatul, 32 de ani,
accident mortal
• Ruga evanghelistului la amvon: “Doamne, linişteşte-Mi inima.”

Într-un bloc, la ușa scărilor
• Două vecine ies în acelaşi timp pe uşă
• Una se plânge că viaţa ei nu mai are nici un rost
• Cealaltă vecină, un copil a lui Dumnezeu o linişteşte, spunându-i câteva
versete de speranţă şi nădejde din Biblie
• După câteva zile, şi rugăciuni intense pentru ea, această vecină a devenit un
copil a lui Dumnezeu şi acuma trăieşte o viaţă sub conducere Lui.

Şi toate acestea într-o singură secundă!
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