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Consolare în timp de doliu
Textul de bază: Apocalipsa 21:1-11 şi 24-27

Întroducere
•
•
•
•
•

Există o parte a vieţii noastre, care e foarte frumoasă
O iubim şi ne bucurăm în ea
Dar o altă parte a vieţii nostre ne face foarte mult de lucru
Nu o putem s-o înţelegem sau s-o pricepem
şi spunem ca Iov
Iov 3:25

De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!
• Singuri stăm înaintea unei astfel de situaţii
• Viitorul e de nepătruns şi nu ştim ce aduce ziua de mâine
• De unde primim ajutor?

Un strigăt din adâncul inimii
Psalmii 77: 1-11

Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu,
şi El mă va asculta. În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea,
mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio
mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem; mă gândesc adânc în
mine, şi mi se mâhneşte duhul. Tu îmi ţii ploapele deschise; şi, de mult ce
mă frământ, nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de
odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc în lăuntrul
inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri, şi zic: ,,Va lepăda Domnul pentru
totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe
vecie? S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă
milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” Atunci îmi zic:
,,Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este
aceeaş” ... Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de
minunile Tale de odinioară;

Motivul acestei situaţii năcăjite nu joacă nici un rol
• Noi nu stim care erau motivele Psalmistului, pentru aceste strigăte
• Poate-că era situaţia nesoluţionată a poporului?
• Dar situaţia l-a aruncat într-o criză personală
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•
•
•
•

Gândurile îl frământă şi el numai găseşte linişte, nici noaptea
Sufletul lui nu găseşte mângăiere, frica îl apucă
Durerea sufletului frământă gândurile sale
Rezultatul era: El se retrage într-un colţ şi nu mai vrea să audă nimica
Psalmii 42:1

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine,
Dumnezeule!
• Îndoiala îl apucă faţă de Dumnezeul său
Psalmii 77:10-11

•
•
•
•

Atunci îmi zic: ,,Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt
nu mai este aceeaş”. A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia
Lui, înapoi îndurarea?”
De parcă aud acuzarea: cum poate să admită Dumnezeu aşa ceva?
Şi iată că am găsit vinovatul: Dumnezeu, El e ......
Într-o astfel de situaţie începi să discuţi cu tine personal
În gând recapitulezi cele întămplate în trecut şi vrei să le ordonezi

Sfaturi bune nu ajută, nici sfaturile prietenlor
•
•
•
•

Oare ajută intr-o astfel de situaţie un sfat ca: „N-o să fie char aşa cum spui”
Sau: „Laudă pe Domnul, asta ajută în totdeauna”
Biblia ne învaţă altceva
Prietenii lui Iov nu l-au lăsat singur
Iov 2:11 şi 13

Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din
Naama, au aflat de toate nenorocirile cari-l loviseră. S-au sfătuit şi au
plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie.
Şi au şezut pe pământ lângă el şapte zile şi şapte nopţi, fără să-i spună o
vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.
• Dumnezeu nu are nimic contra, dacă te plângi
Psalmii 142:2-3

Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.
Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoşti cărarea.
• Important este să vii cu ele la Dumnezeu
• Isus Cristos, când a fost pe pământ a trecut prin astfel de situaţie
Marcu 14 :36

El zicea: ,,Ava, adică: Tată, -Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă;
depărtează de la Mine paharul acesta! Totuş, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce
voieşti Tu.”
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Matei 27:46

Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama
Sabactani?” adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?”
• Dacă fiul lui Dumnezeu a avut voie să se plângă, atuncea şi noi avem voie
• Principalul este adresa să fie concretă: Tatăl din cer
• Dar ne ajută văitatul?

Mângăiere primim numai prin conducerea minunată a
lui Dumnezeu
•
•
•
•

Dumnezeu nu-ţi aduce salvare printr-un un semn sau printr-o minune
Dumnezeu îţi dirigează privirea la Sfinţenia Lui
Psalmistului îi reaminteşte întămplările de atunci peste 400 de ani
S-a amintit de cele auzite de Dumnezeu, nu de cele întămplate în viaţa lui
Psalmii 77:12

Da, mă voi gândi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile
Tale.
• Şi deodată a putut să fixeze privirea la Cel, care într-adevăr a putut să-i ajute
Psalmii 77:14-15

Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre
popoare. Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai
lui Iosif.
• Şi apostolul Pavel a făcut aceaşi experienţă
1 Tesalonicenii 2.2

Dupăce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de
încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în
mijlocul multor lupte.
• Psalmistul a avut ca stînca de salvare pe Dumnezeul cel Veşnic
• Apostolul Pavel – şi noi – avem pe Domnul nostru Isus Cristos
• Atunci se îndeplinesc toate făgăduinţele
Apocalipsa 21:4

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai
fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.”

Întrebarea este numai dacă cunoşti pe acest Isus?
• Poţi tu să priveşti la acest Isus, atunci când nu mai vezi nici un ajutor?
• Atunci, când toate visurile ţi-au fost luate şi tu te simţi gol?
• Atunci când toate valorile pământeşi se arată ca de spumă ?
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• Isus oferă celui care-I crede un astfel de punct de reazăm:
Ioan 8:12

Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează
pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.”

Speranţa noastră
•
•
•
•
•

Plângerile noastre îşi au locul lor – şi la noi care-L cunoaştem pe Isus
Dar nu avem voie să rămânem legaţi în lanţuri de ele
Dumnezeu nu ne v-a răspunde la toate întrebările nostre
Şi nu o să înţelegem planurile Donmului în viaţa nostră
Pentru-că Domnul spune în Cuvântul Său
Isaia 55:8

Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt
căile Mele, zice Domnul.
• Pentru-că gândurile Tatălui din cer sunt mult mai înalte ca ale noastre
• Din cauza aceasta Psalmistul a putut să mărturisească:
Psalmii 77:14-15

•
•
•
•
•
•
•

Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care Dumnezeu este mare ca
Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat
puterea printre popoare.
Şi noi putem veni la Domnul nostru Isus Cristos
Cu toate durerile noastre
Cu toate necazurile noastre
Cu toate greşelile noastre
Cu toate nedesăvăşirile noastre
Cu toate îndoielile noastre
Cu toată dezamăgirea noastră
Filipeni 4:6

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri.
•
•
•
•

Dar vrem să venim şi cu mulţumirile noastre:
..............................
..............................
..............................
Amin
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