
Minuni care te "obliga" sa crezi 

Minunea in temnifa din Filipi 
F aptele Apostolilor 16: 16-34 (F aptele Apostolilor 16: 31) 

Scopul lec/iei: Sa ne invete sa transformam situatiile dificile 
din viata in ocazii de a-L proslavi pe Dumnezeu. 

Versetul de aur: ,,Pavel $i Si/a i-au raspuns: ,, Crede in 
Domnul Isus, $i vei fl mantuit tu $i casa 
ta." (FapteleApostolilor 16:31) 

Texte suplimentare de citit: Faptele Apostolilor 16:1-15; 
FapteleApostolilor 16:35-40; Filipeni 1: 1-1 0; Filipeni 4: 10-23 

Dupa prima calatorie misionara pe care o face impreuna cu 
Barnaba, Apostolul Pavel se intoarce in Antiohia, la biserica de unde 
au fost trimi~i in misiune. intre timp are loc primul ,,congres" cre~tin 
la Ierusalim, unde s-a facut o lamurire importanta pentru viata 
bisericilor dintre neamuri. (FapteleApostolilor 15:28,29) 

Cu vestea buna de la Ierusalim, vin la Antiohia doi frati: Iuda 
~i Sila. Dupa catva timp Iuda se intoarce la Ierusalim, dar Sila ramane 
la Antiohia. Pavel ii alege ca ~i tovara~ de lucru, intr-o noua calatorie 
misionara. Pavel ~tia ca trebuie sa mearga in misiune, pentru ca 
aceasta este lucrarea pe care i-a incredintat-o Domnul Isus. Dar nu ~tia 
unde anume sa mearga. S-au gandit sa mearga in Asia, dar Duhul 
Sfant i-a oprit. Au incercat sa mearga in Britinia, dar au fost opriti 
iara~i. (FapteleApostolilor 16:6-10) 

De ce nu i-a la.sat Duhul Sfant pe Pavel ~i pe Sila st\ predice 
Evanghelia in Asia ~i Britinia, nu ~tim, ~i poate nici Pavel nu a inteles 
atunci de ce au fost oprifi. Ei au a~teptat o calauzire divina ~i nu dupa 
multe zile ea a venit. Dupa vedenia pe care a avut-o Pavel, au inteles 
foarte bine ca Dumnezeu vrea ca ei sa vina in Macedonia (Europa) ~i 
sa predice Evanghelia mantuirii. 
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I. CUM CA.LAUZE$TE DUMNEZEU PE ROBII LUI 

Lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie facuta la intamplare, nici ca 
~i loc geografic ~i nici ca ~i timp. inainte de a ne apuca de o lucrare, 
trebuie sa-L intrebam pe Dumnezeu, pentru ca lucrarea este a Lui ~i 
trebuie facuta impreuna cu El. Daca vom incerca sa facem lucrarea 
Lui dupa voia noastra, ~i cu puterea noastra, nu se va alege nimic de 
ea. ~i n-ar fi intelept sa facem ~a ceva. 

Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu ~i singurul drept pe care-1 
avem in aceasta calitate, este ascultarea totala ~i permanenta de El. 
Dumnezeu ~tie mai bine de ce nu intr-un loc acum ~i de ce in altul. 
Chiar daca nu intelegem unele lucruri, este bine sane incredem in El ~i 
sa ascultam de Cuvantul Lui. 

Calauzire sigur vom primi, daca cerem ~i daca a~teptam. 

J. Printr-o interdicfie neinfeleasa 

De ce nu in Asia? De ce nu in Britinia? Lui Pavel nu is-a 
explicat atunci ~i nici noua. Dumnezeu nu este dator sa ~e explice de 
ce face El unele lucruri. Dumnezeu are dreptul sa spuna ~1 NU la unele 
planuri pe care noi le consideram bune ~i duhovnice~ti. Lucrul acesta 
s-a intamplat de multe ori ~i este instructiv ~i pentru noi. 

Imparatul David a vrut sa zideasca la Ierusalim un Templu 
maret in onoarea lui Dumnezeu. Pu tern spune ca a fost un gand frumos 
~i Dumnezeu 1-a apreciat, dar a spus NU. 

Trebuie sa fim convin~i ca atunci cand se inchide o u~a, 
Dumnezeu va deschide alta, dupa voia Lui. 

2. Printr-o vedenie semnijicativa 

in a~teptarea calauzirii divine, Pavel are o ~edenie cl~ A~i 
semnificativa. Un om din Macedonia i-a facut rugacmnea: ,,Trec1 m 
Macedonia ~i ajuta-ne!" (v. 9) . 

Dupi:\ vedenia aceasta, Apostolul Pavel a inteles foarte bme 
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care este voia lui Dumnezeu cu privire la locul unde trebuie sa inceapa 
lucrarea de Evanghelizare. in Macedonia. Fara sa mai stea pe ganduri, 
Pavel ~i Sila ajung in Filipi, cea dintai cetate din Macedonia, colonie 
romana. Aceasta insemna ca acolo era o garnizoana romana care 
conducea cetatea. 

3. Prin nenumarate ~i nea~teptate moduri 

Dumnezeu nu lucreaza intotdeauna la fel. El poate decide in 
ce mod i~i va face cunoscuta voia. S-ar putea sa fie prin vedenii 
speciale, sau prin Cuvantul Scripturii, sau prin anumiti oameni 
duhovnice~ti, sau prin altceva. Elva decide cum. 

Calauzirea sigur va veni daca o a~teptam. Uneori s-ar putea sa 
vina imediat, dar alta data va trebui sa ~teptam mai mult timp. Sa nu 
ne pierdem riibdarea, ci sa ~teptam in tacere ~i cu credinfa. Sa o 
a~teptiim numai daca suntem dispu~i sli o implinim. 

Sa nu incercam sa facem ca Iona care a vrut sii meargii in alta 
directie, iar Dumnezeu a trebuit sa-1 opreasca printr-o furtuna. 

II. LA CE TREBUIE SA NE A$TEPTAM 
IN LUCRAREA DE MISIUNE 

1. La impotriviri din partea celui riiu 

S-ar putea incercarile sa nu fie totdeauna la fel, dar 
impotrivirea din partea celui rau sigur vom avea. Acesta este eel dintai 
lucru la care trebuie sane a~teptam. 

Cel rliu are diferite moduri prin care va incerca sli strice 
lucrarea lui Dumnezeu. Sa nu ne la.slim in~elati de el. Chiar ~i atunci 
cand spune vorbe frumoase despre noi ~i avem impresia ca ne face 
reclama, el tot vrea sli distruga lucrarea lui Dumnezeu. 

Ghicitoarea din Filipi spunea ni~te cuvinte foarte frumoase 
despre Pavel ~i Sila: ,,Oamenii ace~tia sunt robii Dumnezeului Celui 
Preamalt ~i ei va vestesc cal ea mantuirii". (V.17) Cuvinte mai 
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frumoase nici nu te poti ~tepta sa auzi, dar cand ele vin din partea 
unui duh rau, sunt periculoase. Apostolul Pavel ~i-a dat seama de acest 
Jucru ~i a scos duhul necurat din femeia a~eea. Un om neexperimentat 
ar fi putut crede ca i1 ajuta in lucrare ~t ar fi colaborat cu ea. Dar 
Apostolul Pavel n-a acceptat a~a ceva. 

2. La impotriviri din partea autoritiifilor de stat 

Cand stapanii ghicitoarei ~i-au dat seama ce au pierd~t, au 
devenit dintr-o data foarte patrioti, se fac ca le pasii de napunea 
romana, de obiceiurile romanilor ~i de lini~tea cetatii. Ei ii ~uc p~ 
Pavel ~i pe Sita in fata dregatorilor ~i ii acuzii ca tulbura ordmea ~1 
lini~tea publica. . . . . . ~ ,_. . " 

Stapanii roabei au gas1t ~1 m~te ahat1 care sa 11 aJute. 1~ 
acuzatiile lor. $i a~a, cei doi oameni ai _lui D~ezeu sunt are~tap ~~ 
batuti cu nuiele, apoi inchi~i in temmta, ca fimd foarte penculo~1 
pentru societatea romanii. . . . . 

Lucrul acesta s-a repetat de multe ori, cu multi oamem at lut 
Dumnezeu. 

3. La inchisoare grea ~i multe suferin/e 

De nenumarate ori, cei mai buni ~i cinstiti oameni ai unei 
societati ajung in inchisoare, iar cei mai_ ~ ~alhari s!au in libertate: 
~i toate aces tea din cauza unor denuntun mmcm~ase !ta un~r ~amem 
rai, care se dau mari patrioti, dar carora nu le pasa decat de ca~ttgul lor 
personal. . . w • 

Dupa o ciilauzire clarii din partea lm Dumnez~~• te ~t~pt1 sa a1 
un mare succes ~i totul sa mearga foarte b~e? tara me~ o ptedtca. Dar 
de cele mai multe ori se intamplii tocmat mvers. ~1 lumea nu s-a 
schimbat prea mult de atunci. . . 

in inchisoarea din Filipi, Pavel ~i Sila nu au mat putut predica'. 
n-au mai putut merge la locul de rugaciune, dar au pu~t sa se_ roag_e ~1 
sa cante cantari de laudli. (Nu s-au cantat plangandu-~I de mila, Cl au 
cantat cantari de lauda.) 
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III. CE MINUNI A FA CUT DUMNEZEU 
CHIAR iN iNCHISOARE 

I. Afdcut un cutremur de pdmlint neob4nuit 

Cand Pavel ~i Sila au ajuns in inchisoare, poate ca Satana a 
spus: ,,S-a terminat cu lucrarea lui Dumnezeu!" Dar Dumnezeu a 
spus: ,,Lucrarea mea abia acum a inceput." 

Cutremurul care a venit a clatinat temeliile temnitei, darn-a 
daramat nici un zid, nu s-a prabu~it nici un tavan, dar s-au deschis 
u~ile temnitei ~i s-au dezlegat legaturile fiecaruia. ~i totu~i, nimeni n
a fugit. ~i acest lucru este o minune mare. 

1. A fdcut o convertire neobi1nuitd 

Nu 'intemnitatii, ci chiar temnicerul se intoarce la Dumnezeu. 
El ii nume~te pe cei doi apostoli ,,domnilor", ii scoate afara din 
inchisoare, le spala ranile ~i ii pune la masa lui. ~i acest lucru este o 
mare minune. Cel ce le-a facut rani, acum le spala. 

Ternnicerul a fost botezat, el ~i cei din casa lui care au ascultat 
Cuvantul propovaduit ~i 1-au crezut. 

Din faptele pe care le face se vede ca el s-a in tors cu adevarat la 
Dumnezeu. 

3. A facut ca autoritafile sa-1i schimbe atitudinea 

Dregatorii, care trebuie sa fie cei dintai in respectarea legilor, 
de multe ori sunt cei dintai 'in calcarea lor. 

Pavel ~i Sila, in calitate de cetateni romani, ar fi trebuit mai 
intai sa fie judecati, ~i dupa aceea, daca sunt gasiti vinovati, sa fie 
inchi~i. Autoritatile ~i-au dat seama ca au gre~it ~i i-au rugat sa 
paraseasca cetatea lor, pentru a nu se face alte tulburari. 
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Concluzie: 
Din tot ce s-a intamplat, Pavel ~i Sila au inteles ca sunt in 

voia lui Dumnezeu ~i ca El nu i-a parasit, ci lucreaza prin ei. 
_ Credeti ca mai exista sate sau ora~e care striga: ,,Treci in 

Macedonia~iajuta-ne!", saunu? 
-Ce parere aveti de ghicitorii care spun_ade~a~l? . 
_ Cu ce impotriviri va confruntatt vm m lucrarea lm 

Dumnezeu? 
-Credeti ca mai exista misionari in inchisori? Cum credeti ca-i 

putem ajuta? 
-Ati avut parte de calauzire divina pana a~~? Cum a fo~t? . 
- Cum va explicati faptul ca pu~car1a~11 n-au fugit dm 

inchisoare cand u~a a fost deschisa? 
_ Credeti ca conditia mantuirii unui om a ramas la fel, sau s-a 

schimbat? 
_ ~titi ca mai intai le-a fost vestit cuvantul ~i apoi au fost 

botezati? Aceasta trebuie sa fie ordinea lucrurilor. 
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Schiti prescurtati a lecfiei 

Minunea in temnifa din Filipi 
F aptele Apostolilor 16: 16-34 (F aptele Apostolilor 16: 31) 

Introducere 

I. Cum cilauze,te Dumnezeu pe robii Sii 
I. Printr-o interdicp.e neinteleasa 
2. Printr-o vedenie semnificativa 
3. Prin nenumarate ~i ne~teptate moduri 

II. Lace trebuie sine atteptim in lucrarea de misiune 
1. La impotriviri din partea celui rau 
2. La impotriviri din partea autoritap.lor de stat 
3. La inchisoare grea ~i multe suferinte 

m. Ce min uni a flcut Dumnezeu cbiarin inchisoare 
I. A facut un cutremur de piunant neobi~nuit 
2. A fa.cut o convertire neobi~nuita 
3. A facut ca autoritap.le sa-~i schimbe atitudinea 

Concluzie: 
Din tot ce s-a in tamp lat, Pavel ~i Sila au inteles ca sunt in voia 

lui Dumnezeu ~i ca El nu i-a para.sit. 
-Credeti ca mai sunt oameni care ~teapta ajutor? 
- Credep. ca mai sunt misionari la pu~carii? Cum credeti ca-i 

putem ajuta? 
-$ti ti ca conditiile mantuirii nus-au schimbat? 
-Ce parere aveti de ghicitorii care spun adevarul? 
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