Cand nenorocirea bate la inima ta
Astazi o sa continuam din acelasi capitol : 1 Petru 4-12 +19
-

As vrea sa intelegem inca de la inceput ca Apostolul Petru le scrie acestor
oameni care sunt in necaz, erau in stramtorare, in fiecare zi erau incercati cu
incercari de foc , in fiecare zi erau batjocoriti, prinsi, adusi inaintea oamenilor in
piete si omorati, copii erau prinsi si pusi sa faca lucuri ingrozitoare, alti erau
prinsi si erau dati la animale,

-

sa-i incurajeze, sa-i ajute si sa i invete sa treaca peste momentele grele din viata
lor, sa-si atinteasca privirea si inima catre Marele Pastor care are o mare
recompensa pt fiecare dintre noi.

-

2Petru 3-1 – in amandoua epistole pe care vi le-am scris caut sa va trezezc
mintea sanatoasa prin instiintari si sa va aduc aminte de lucrurile care au fost
vestite prin prorooci.

-

In aceasta zi o sa vb despre incercari si necazuri: prin incercari D-zeu ne
slefuieste, ne formeaza si ne dezvolta caracterul, prin incercari mergem la un alt
nivel in relatia noastra cu Domnul, prin incercari desoperim cine suntem cu
adevarat, in incercari dedicare noastra este verificata,in incercari invatam sa fim
sensibili fata de cei incercati

-

Sa nu privim incercarile ca pe un dusman al nostru ci mijlocul prin care D-zeu ne
ajuta sa ne maturizam

-

Inainte de a vb despre necazuri si incercari

Suntem iubiti de D-zeu- D-zeu te iubeste pe tine,
Ce sa facem cand suntem incercati?
1 –nu fi uimit ca treci pe aici - vers 12- nu va mirati – nu fiti luati prin surprindere ,
surprinsi ca treceti pe aici si aveti parte de aceste lucruri, trebuie sa asteptati
problemele, si necazurile ca fiind parte din viata noastra. Trebuie sa fiti pregtiti pt ele,
pt ca ele vor veni. Ele sunt experimentate de toti
-

Ele vor veni si la tine, si tu vei avea parte de necazuri, si tu vei avea parte de
incercari, si tu vei trece prin foc, nimeni nu este scutit, nimeni nu este imun , nu
esti nici prea tanar, nici prea batran ca sa fi incercat

-

Cand o incercare vine peste noi , suntem uimiti de 3 lucruri:

-

Intesitatea incercarilor- Petru vb de incercarea de foc, nu una obisnuita : ci
persecutie, impotrivire puternica din partea celorlalti , presiune mare care a venit
peste ei

-

Istoria ne spune ca in anul 64 Imparatul Nero prindea crestinii, i ungea cu
smoala si le dadea foc. Nu stiu cu ce te confrunti, sau care este incercarea ta, nu
fi descurajat D-zeu este cu tine. NU spune asa ceva nu se poate

-

Scopul incercarilor – de ce trec pe aici?Iacov 1-2+4 este sa va incerce- sa fim
incercati, in durere si necaz relatia noastra cu D-zeu este incercata, caracterul
nostru este incercat, credinciosia ta este incercata, casnicia ta este incercata,
familia ta este incercata, rabdarea ta este incercata, si daca vom intelege scopul
care este sa fim desavarsiti, intregi si sa nu ducem lipsa de nimic, vom putea
merge mai departe:

-

Sursa incercarilor - vers 4 cine sunt ei? Prietenii nostri, tovarasi, care iam lasat sa
aibe un cuvant de spus in viata noastra, de multe ori incercarile vin de la ei, de la
cei apropiati: ai grija cu cine te imprietenesti si pe cine faci tovaras de drum.

-

Domnul Isus ne spune in cuvant- In lume veti avea necazuri dar indrazniti eu
am biruit lumea: nu toti vom trece prin aceleasi necazuri dar toti vom trece prin
necazuri. De fiecare data cand rezolvi una , alta sta in spatele ei.

-

Asa ca in momentul in care vin- nu fi dezamagit, nu ramane cu un gust amar,
nu-ti intoarce privirea de le D-zeu: ci treci biruitor prin toate. 1Cor 10-13

2- cauta sa te bucuri in Domnul - vers 13+14 bucurativa in Domnul si de Domnul
– Pavel spune: Imi salta inima de bucurie in toate necazurile mele: Domnul Isus spune
bucurati-va si veselitiva caci rasplata voastra este mare in ceruri.
Habacuc: 3- 17+18 chiar daca smochinul nu va inflori,vita nu va da nici un rod,rodul
maslinului va lipsi si campiile nu vor da hrana, oile vor pieri din staule si nu vor mai fi
boi in grajduri, daca voi fi lipsit in asa fel ca nu voi mai avea nimic :eu tot ma voi
bucura in Domnul, ma voi bucura in Domnul mantuirii mele
-

Cum pot sa-l laud pe Domnul cand trec prin foc? Cum sa ma mai incred in El
cand trec prin momente in care nu mai stiu ce sa fac? De ce sa ma bucur?

-

Cateva motive:

-

Aveti parte de patimile lui Hristos- acest cuvant parte, inseamna in greaca
Koinonia- care este tradus prin apropiere: cand trecem prin incercari intelegem
prin cea trecut si Domnul nostru , intelegem suferinta, tradarea si lipsa de
respect de care a avut parte

-

Deasemenea avem parte de o apropiere deosebita de Domnul: In incercari si
prin probleme serioase il descoprim cu adevarat pe Domnul, intelegem ca El este
cu noi chiar si in momente grele ale vietii:

-

Spunea un om al lui D-zeu: cand viata este roz este posibil sa plutim prin
ea,avand cunostinte despre Isus, imitandu-l si chiar vb despre El. Dar in incercare
si suferinta, Il cunoastem pe Isus, In incercare invatam lucruri despre D-zeu care
nu le putem invata in nici un alt mod.

-

D-zeu ar fi putut sa-l ocroteasca pe Iosif sa nu fie vandut de fratii, sa fie timis in
inchisoare pe nedrept, acuzat de lucruri pe care nu lea facut

-

Pe Daniel sa nu fie aruncat in groapa cu lei , Pe Ieremia in groapa cu noroi, Pe cei
3 tineri din cuptorul cu foc dar nu a facut-o. El a ingaduit aceste probleme in
viata lor si rezultatul a fost, ca acestia au fost dusi mai aproape de D-zeu, la un
alt nivel

-

Acum ma gandesc la viata mea: a fost bine ca nu am avut lucrurile pe care mi
leam dorit cand am fost mic, pt ca daca le aveam nu mai eram aici, a fost bine ca
in viata mea a fost multe lipsuri,

-

ca am facut armata pt ca in armata a fost prima data cand D-zeu a venit la mine
si mia vb asa de dulce si de fin , incat am simti o dragoste ce ma castigat

-

avem parte de binecuvantarea lui- vers 14 – cand trecem prin momete grele
ale vietii cand suntem incercati avem parte de o mare binecuvantare , si nu multi
au parte de acest lucru:

-

Duhul lui Dumnnezeu se odihneste peste noi. Cum adica se odihneste peste
noi? Isi gaseste placere sa stea langa tine, sa stea de vb cu tine, sa te mangaie
asa cum El stie mai bine, Sa-ti sopteasca ca El este cu tine, sa-ti dea tarie sa
mergi mai departe

3 – fa-ti o evaluare -vers- 15+18 examineaza-te: uitate atent la viata ta: puneti
intrebari folositoare care sa te ajute sa evaluezi starea in care te afli: Ps 139- David
spune: Doamne cerceteaza-mi inima si cunoastem gandurile, vezi daca sunt pe o cale
gresita si du-ma pe calea mantuirii
-

Evaluarea este buna, valoroasa, te ajuta sa cresti, ca mergi la un alt nivel ,sa te
schimbi, sa te ridici,sa fim reali cu privire la trecut , prezent, viitor

cateva intrebari:
-

A- Este necazul o consecinta a pacatului meu?Doamne nu cumva eu sunt de
vina, eu sunt motivul pt care trec pe aici? Vers-15 am gresit fata de lege? Am
furat, am omorat, atunci suporta. Am gresit din punct de vedere moral? Mam
amestecat in treburile altora? Este usor sa critici , sa barfesti,sa pacatuiesti

-

B- Cum il glorific pe D-zeu in necazul meu? vers 16- este posibil ca multe din
incercarile vietii sa vina peste tine datorita faptului ca esti crestin: este posibil ca
la scoala colegii sa rada de tine ca esti pocait, familia sa fie impotriva ta ca il
urmezi pe Domnul, sa fi de rasul cartierului, si de rasul satului. TU ce treb sa faci?

-

nu-ti fie rusine- Ps 34. cand iti intorci privirele spre El te luminezi de bucurie, si
nu ti se umple fata de rusine: Cine se va rusina de mine inaintea oamenilor si eu
ma voi rusina de el inaintea tatlui meu din ceruri. Nu-ti fie rusine de Domnul si
mai ales cand esti batjocorit si facut de ras.

-

tu trebuie sa te mergi mai departe: roagate si proslaveste-l pe D-zeu, inchinate
si mai mult, glorifica-l si mai mult,

-

Cheama-ma in ziua necazului tau iar eu te voi izbavi iar tu ma vei proslavi

-

C – ce mai are D-zeu de lucru in viata mea?- vers17-judecata va incepe de la
casa lui D-zeu?Maleahi 3-3- se bazeaza pe Vechiul testament: incepe cu mine ca
slujitor si ca lucrator si continua cu tine

-

Cand trecem prin incercari si necazuri sa nu uitam ca D-zeu ne purifica, el ne
curata,El ne trasnforma sa fim asemenea fiului sau.El scoate ce este mai bun din
noi

-

Spunea cineva ca un vas de lut pus la soare se transforma intr-un vas de lut, dar
un vas de lut pus intr-un cuptor se transforma in portelan

-

Doamne este ceva ce lucrezi la viata mea acum, este ceva ce tu ma inveti de trec
pe aici?

-

Trage un semnal de alarma: daca D-zeu pt noi cei care il iubim si credem
ingaduie suf cat de greu va fi pt cel ce nu asculta

-

Daca cel neprih scapa cu greu daca noi ajungem greu in cer ce va fi cu cel
pacatos

-

Treb sa ne punem viata in ordine, treb sa fim atenti la umblarea noastra,
atitudinea si credinta noastra. Pt ca mai este putin

4 puneti increderea in D-zeu- vers. 19- dupa ce anticipam si suntem pregati-ti pt
necaz, dupa ce intelegem ca treb sa ne bucuram in necaz, dupa ce ne examinam in
incercare si vedem cauzele care au dus catre acest lucru: Apostolul Petru ne spune
incredeti-va in Domnul , incredintati-va sufletele lui D-zeu care este credincios,:
Suferinta Dupa voia lui D-zeu: D-zeu stie, cunoaste, fiecare detaliu daca suferi dupa
voia lui D-zeu D-zeu este de parte ta
-

Suntem indemnati de cuvantul lui D-zeu ca in momentele grele prin care trecem
in necazuri si incercari sa ne punem toata increderea in Domnul

sa va spun un lucru foarte adevarat:

Cand treci prin suferinta se vede relatia ta cu D-zeu, se vede credinta ta in D-zeu,cand
treci prin momente grele se descopera in cine tiai pus increderea, cand treci prin
cuptor se descopera adevarata nadejde pe care o ai.
-

Cand nu sti de ce treci prin necazuri : Doamne tu sti totul- In spatele oricarui
lucru grav de care avem parte exista D-zeu care are un scop cu fiecare dintre noi.

-

Cand vei intreba Doamne dar de ce eu? Spunei lui D-zeu Doamne tu esti
suveram: Tu sti mai bine de ce ingadui sa trec prin aceste momente,

-

Poate strigi: unde esti Doamne? D-zeu este chiar langa tine, vb cu El: un om a
inceput sa mearga prin zapada si in spatele lui se vedeau 2 randuri de pasi ale lui
si mai era un rand:era fericit ca D-zeu este cu el: dupa o perioada se uita din
nou si vede doar una : a inceput sa fie descurajat, sa se planga si sa spuna
Doamne tu nu mai esti cu mine: La care D-zeu raspunde urma de pasi era a mea
tu erai in bratul meu, eu te tineam in brate in aceea perioada

Increderea in D-zeu incepe cand: nu te mai bazezi pe tine-

Cand simti ca nu mai poti continua

-

Cand nu mai privesti in jur la unul si la altul

-

D-zeu este vrednic de increderea noastra te provoc sa-ti depozitezi toata
incredea in El:

-

Ieremia 17-7

-

Ps 62 1+2

Si sa faca ce este bine: cand suntem in stramtorare avem obiceiul de a nu mai face
nimic,
-

ne plangem ca nu suntem intelesi, -

-

ne retragem total si credem ca D-zeu nea parasit

-

nu mai vorbim cu nimeni

-

avem parte de depresie

-

nu mai venim la casa Domnului: Asta vrea cel rau pt tine sa te izoleze, sa nu mai
ai partasie si intr-un final sa fi doborat

-

Biblia ne spune ca treb sa facem ceva:

-

necazul nu treb sa te opreasca sa-l cauti pe D-zeu

-

necazul nu treb sa te impiedice sa slujesti,

-

nu treb sa te impiedice sa fi o binecuvantare pt alti sa incurajezi

-

Ridicate, ai plans destul, ai alergat destul, ai asteptat destul: fa ceva si nu mai
ramane in acelasi, facand aceleasi lucruri:

-

Cautal pe D-zeu: Pt ca d-zeu cunoaste cel mai bine prin ce treci :

-

El cunoaste suferinta, el cunoaste durerea:

-

A venit si sa nascut intr-o iesle: stie ce inseamna sa nu ai, sa fi sarac, A fost
tradat, scuipat, acuzat pe nedrept, batjocorit,

-

La Cruce descoperim suferinta prin care a trecut.

-

Nea castigat prin suferinta, prin dragostea cea mare.

Astazi te rog sa vb cu D-zeu : nu stiu necazul tau, incercarea ta, Doamne da-mi putere
sa nu renunt , si sa merg mai departe.

