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Dacă durerea te apasă
Textul de bază: Faptele Apostolilor 16: 20 - 34

O situaţie dificilă
Pavel şi Sila într-o gaură întuncată
•
•
•
•

Nervii erau încă încordaţi după cele petrecute în ultimele ore
Gloata agresivă de oameni aţâţaţi era să îi ucidă
Condamnarea lor era o farsă, nu era o judecată, ci o sentinţă
Aşa stau ei cu picioarele în butuci şi cu spatele plin de răni

Cum au ajuns ei acolo?
• Dumnezeu i-a chemat
Faptele Apostolilor 16:9

Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în picioare şi ia făcut următoarea rugăminte: ,,Treci în Macedonia, şi ajută-ne!”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ei nu au fost pe drum în concediu
Totul s-a întâmplat în Filipi
Un oraş de garnizoană
Prea puţini iudei, numai câteva femei
O femeie, Lidia se întoarce la Domnul
Prima pocăită din Europa
Pavel salvează o roabă de sub ghiarele satanei, era vrăjitoare
Stăpânul roabei pierde astfel un mare venit financiar
Ei vin bătuţi şi închişi, aruncaţi în închisoare
Un început frumos în Europa

Dacă vrem să facem ceva pentru Domnul trebuie să
contăm cu opoziţia satanei
Noi spunem din toată inimă: Da Doamne, eu vreau !
•
•
•
•
•

La început merge totul bine
De odată nu se mişcă nimic, de parcă ne silim în zadar
Avem impresia că nu suntem priviţi ca oameni serioşi
Poate ca ne şi batjocoră pentru ceeace facem
Poate că primim opoziţie directă un fel de contravânt
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Şi deodată se întâmplă neplăceri mici în jurul nostru
La început nu crezi că ele au legătură cu lucrarea ta
Ele n-au valoare, aproape fără importanţă, probleme secundare
Probleme în familie
• Probleme cu sănătatea noastră
• Un mic accident cu maşina
•
•
•
•
•

Deodată suntem într-o gaură întunerică şi ne lingem rănile
• Şi într-o astfel de situaţie să mai laudăm pe Domnul?
• Unde mai este promisiunea noastră: „Da, Doamne, eu vreau!?“

Şi satana îşi freacă pumnii de bucurie
• Pe ăştia i-am amorţit
• De la ei nu mai vine nici o primejdie
• Ei sunt jos pe pământ, zdrobiţi, distruşi !

Cum a mers mai departe cu Pavel şi Sila?
Faptele Apostolilor 16: 25

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui
Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.
• Erau ei aceşti sfinţi supranaturali care puteau să laude şi dacă suferă dureri?
• Aceşti martori, de care visăm să fim şi noi odată?

Ce făceau Pavel şi Sila înainte de miezul nopţii?
• Eu cred că ei îşi schimbau impresiile: “Cum îţi merge?”
• Poate că se văitau, poate că şi plângeau
Psalmii 22:1

Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m-ai părăsit, şi pentruce Te depărtezi
fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele?
Psalmii 57:4

Sufletul meu este între nişte lei: stau culcat în mijlocul unor oameni cari
varsă flacări, în mijlocul unor oameni ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi, şi
a căror limbă este o sabie ascuţită.
• Psalmii sunt plini de bărbaţi care se văitau şi care plângeau

Dar ei nu au rămas la plâns şi vaitat
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•
•
•
•

A durat un timp până când au primit noi puteri de la Dumnezeu
Au fost încurajaţi şi întăriţi din nou de Dragostea lui Dumnezeu
Au simţit o speranţă nouă sub conducerea lui Dumnezeu
Şi acum au putut lăuda pe Domnul

În întunericul disperării primeşti o rază de soare
• Dar lucrul acesta nu se întâmplă fără rugăciune intensă
• Dintr-o situaţie fără speranţă - într-o situaţie plină de laudă

Dumnezeu îţi deschide o uşă nouă
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De acum înainte numai Dumnezeu acţionează:
Cutremur, chiar şi lanţurile de sparg
Temnicerul le zice: domnilor, în original: domnitorilor
Şi-a dat seama că aici este altcineva în joc
“Dacă crezi vei fi salvat” Pavel şi Sila sunt numai unelte de binecuvîntare
Încă la miezul nopţii Pavel poate vesti Evanghelia în casa lui
Rezutatul erau mulţi care şi-au predat viaţa în mâna Domnului
Ce noapte plină de binecuvântări
La început cu simţul de nimicire şi apoi cu o victorie spirituală

Noi trebuie să rămânem zidiţi în nădejdea Lui
Dacă rămânem conştienţi de chemarea Domnului şi răspundem cu
inimă deschisă: „Da Doamne, eu vreau!” atunci putem rămâne
liniştiţi
Filipeni 4:7

Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi
gândurile în Cristos Isus.
•

Dumnezeu ne deschide uşi care până atunci erau invizibile pentru noi
Coloseni 4:3

Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se
deschisese acolo o uşă în Domnul,
• Şi dacă ţi se pare că toata munca ta este degeaba
a4ro10d4.pdf

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

4

Psalmii 37:28

Căci Domnul iubeşte dreptatea, şi nu părăseşte pe credincioşii Lui.
Totdeauna ei sunt supt paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.
• Şi dacă ai impresia că totul a fost zadarnic
Matei 16:27

Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci
va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
• În nici un caz să nu rămânem în gaura întunecoasă şi să ne lingem rănile
•
1 Corinteni 10:13

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.
Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste
puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din
ea, ca s-o puteţi răbda.
Galateni 5:10

Eu, cu privire la voi, am, în Domnul, încrederea că nu gândiţi altfel. Dar
cel ce vă tulbură, va purta osânda, oricine ar fi el.
• Lauda ta trebuie să aibe un primitor:
Apocalipsa 4:11

,,Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi
puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au
fost făcute!”
• Sfânta Scriptură trebuie să confirme lauda ta
Apocalipsa 22:16

Eu, Isus, am trimes pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru
Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de
dimineaţă.

Amin
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