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Biserica de ast?zi este plin? de sfin?i t?cu?i care nu vor s? fac? valuri. Pân? la urm?, nimeni nu vrea probleme! Dar
unii dintre discipoli intrau în multe dificult??i. Pavel ?i Sila au umblat în puterea Duhului ?i „?i-au dat via?a pentru
numele Domnului nostru Isus Hristos” (Fapte 15:26). Într-o anumit? împrejurare, Pavel a confruntat o ghicitoare ?i
a scos duhul r?u din ea, f?când ca întregul ora? s? se revolte. St?pânii robilor femeii eliberate i-au târât pe Pavel ?i
pe Sila în pia?? pentru a-i judeca în fa?a magistra?ilor ora?ului. Atunci i-au b?tut ?i i-au aruncat în închisoare (vezi
Faptele Apostolilor 16:16-24).
Cu siguran?? trebuie s? fi p?rut c? Satana a câ?tigat aceast? b?t?lie, dar toat? puterea lui Dumnezeu era cu ace?ti
lupt?tori, prin Duhul Sfânt. „Pe la miezul nop?ii, Pavel ?i Sila se rugau ?i cântau cânt?ri de laud? lui Dumnezeu; iar
cei închi?i îi ascultau. Deodat?, s-a f?cut un mare cutremur de p?mânt, a?a c? s-au cl?tinat temeliile temni?ei.
Îndat?, s-au deschis toate u?ile ?i s-au dezlegat leg?turile fiec?ruia.” (16: 25-26). Un rezultat din toate acestea a
fost temnicerul care a c?zut în fa?a b?rba?ilor ?i a strigat: „Domnilor, ce trebuie s? fac pentru ca s? fiu mântuit?”
(16:30). Dup? ce au ie?it din închisoare, Pavel ?i Sila s-au dus direct la casa Lidiei, unde ?i-au încurajat
fra?ii în Domnul (vezi 16:40).
Pavel ?i Sila, neînfrica?i, provocaser? puterile întunericului ?i un sistem religios mort, corupt. „Pavel ?i Sila au
trecut prin Amfipoli ?i Apolonia ?i au venit în Tesalonic, unde era o sinagog? a iudeilor. Pavel, dup? obiceiul s?u, a
intrat în sinagog?... a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind ?i l?murind c? Hristosul trebuia s? p?timeasc? ?i s? învie
din mor?i. "?i acest Isus pe care vi-L vestesc eu", zicea el, "este Hristosul.“ (17: 1-3). Sinagoga de la Tesalonic a
avut probabil întâlniri lini?tite timp de ani buni, nedisturbate. Ei au înv??at cu sârguin?? din Scriptur? ?i din exterior
p?rau foarte sfin?i. Îns? Pavel a ap?rut pe scen? ?i în doar trei s?pt?mâni de predicare a împ?r??iei lui Isus, a adus
schimbare în acea zon?.
?i-ai dorit vreodat? s? fii mai fervent în m?rturia ta? Satana ?i-a insuflat fric? de oameni? Biblia spune: „Împotrivi?iv? diavolului ?i el va fugi de la voi!“ (Iacov 4:7). „Încolo, fra?ilor, înt?ri?i-v? în Domnul ?i în puterea t?riei Lui!”
(Efeseni 6:10). Fie ca Pavel ?i Sila s? te inspire s? ai îndr?zneal? în m?rturia ta pentru Isus.
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