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Împăcat cu trecutul (4)

Nu te uita înapoi ! Privește înainte !
Textul de bază: 1 Petru 1:13-25

Întroducerea
• În anul 2004 a avut o femeie tânără un accident pe autostrada. După ce a
părăsit mașina şi-a dat seama, că a uitat poșete în mașină. În momentul în
care s-a reântors la maşină, a intra o altă mașină în ea și ea a pierdut viața.
• Întrebarea era: oare ia fost mai de preț poșeta decât viața proprie
• Oare nu s-a gândit la pericolul acestei decizii?
• Situaţia aceasta poate să fie un exemplu bun pentru viaţa noastră
• De multe ori suntem cu trecutul nostru aşa de ocupat, încât nu avem nici o
privire pentru viitorul nostru
• Dacă femeia aceasta şi-ar fi dat seama de primejdia în care se pune mergând
încă odată la maşina, desigur ca nu s-ar fi dus
• Biblia ne învaţă cum să trăim în viaţa noastră de toate zilele
• Şi câteodată ne dă şi directive clare, aşa ca soţiei lui Lot
Geneza 19:26

Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare.
• Sau Isus către tânărul, care a vrut să-L urmeze, dar întâi a vrut să-şi
arangeze socoteliile acasă:
Luca 9:61-62

Un altul a zis: ,,Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi
iau rămas bun dela ai mei.” Isus i-a răspuns: ,,Oricine pune mâna pe plug,
şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”
• Câteodată ne vine greu să acceptăm o astfel de situaţie
• Atunci, când un caz de boală ne-a zdrobit pe pământ
• Sau atunci, când o situaţie familiară a devenit aproape insuportabilă

Pentru copii Domnului există numai două posibilităţi:
Sau mergi cu privirea ta înainte – sub conducerea Domnului
Sau rămâi legat de trecutul şi de tradiţia ta
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Spune un „DA” soartei tale
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiecare dintre noi este legat de soarta, de destinul său
Destinul, adecă situaţia, pe care nu o putem influenţa
De exemplul ţara sau locul nostru de naştere
Situaţia financiară a familiei noastre în care am crescut.
Este inuntil, dacă suntem invidioşi pe alţii, care “au nimerit” mai bine
Şi este inutil, dacă vrem să tragem pe cineva la răspundere
Tot aşa de inutil este, dacă nu eşti de acord cu sănătatea ta
Tu trebuie s-o accepţi – vrei sau nu vrei

Poate că aceste gânduri de nemulţumire te frământă zilnic

• Şi deodată toată gândirea ta şi toată comportarea ta este semnată de această
nemulţumire
• Inima ta devine înpietrită şi viaţa ta devine insuportabilă pentru famile ta,
pentru locul tău de muncă, pentru societatea dar şi pentru biserica ta
• Să ne luăm exemplu dela Jonatan, fiul lui Saul
• Din cauza tatălui, care trăia în păcat, el a pierdut coroana regească
• Şi nu numai atâta, tocmai prietenul său David a fost încoronat
• Jonatan a avut toate motive să fie nemulţumit cu trecutul, cu destinul său
• Ionatan, un tânăr plin de încredere în Dumnezeu a fost împins în rândul doi
• Dar Ionatan a privit înainte, ştiind că aşa este Voia lui Dumnezeu
• Dar şi David a trebuit să accepte deciziile lui Dumnezeu în viaţa lui
• Nu a avut voie să construiască Templul, ci numai să procure materialele de
construcţie
• Iar fiul său a avut onoare să inaugureze Templul lui Dumnezeu
1 Cronici 22:8

•
•
•
•

Tu ai vărsat mult sânge, şi ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o
casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ.
Cum este cu viaţa ta?
Ce ajută, dacă te tot vaiţi că ai avut un trecut greu sau chiar miserabil?
Devine viaţa ta mai suportabilă?
Sau crezi că astfel poţi rezolva toate neajunsurile tale din trecut?

•
•
•
•

Integrează viaţa ta în soarta ta
Priveşte înainte. Domnul mai are un mare plan cu tine
Sub conducerea LUI poţi lua singur soarta ta în mâinile tale
Şi deodată ai un ţel. Un viitor. O speranţă şi o nădejde nouă.

Dacă nu priveşti înainte, devi o mingă de joc a destinului
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Spune un „DA”, pentru-că eşti un original
• Nu este altul ca tine
o - caracterul tău este unic
o - simţurile tale sunt unice
o - atitudinea şi faţa ta e unică
o Tu eşti un original !
• Dumnezeu nu a creat dulicate ci numai unicate
• Din cauza aceasta sunt unii dintre noi cu piele mai groasă, iari alţii sunt mai
sensibili
• Fiecare dintre noi este o creaţie splendidă a lui Dumnezeu
• Dar fiecare dintre noi e altcum – şi are slăbiciunile lui
• Un pastor mi-a povestit odată din viaţa lui. Când era încă elev avea un
învăţător care vorbea cu două limbi. În faţa părinţiilor lui vorbea cu un
zâmbet şi foarte dulce, iar atunci când era singur cu el îl jignea şi însulta.
De atunci a devenit allergic faţă de astfel de oameni.
• Dar el mi-a spus şi avantagele acestei slăbiciuni, pentru-că le cunoaşte
• Acum poate să înteleagă mult mai bine pe acei din biserică, care au aceleaşi
probleme
Evrei 2:18 şi 4:15

Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în
ajutorul celor ce sunt ispitiţi. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă
milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca
şi noi, dar fără păcat.
• Dacă îmi dau seama de slăbiciuniile mele de caracter, atunci le pot localiza
şi le pot aduce în faţa Tronului de Slavă, în faţa Domnului nostru Isus
• Eu nu trebuie să fiu altul
• Eu sunt un original – dar sub conduceres Lui

Spune un „DA” viitorului tău
• Dacă ne ocupăm numai cu trecutul nostru, suntem împiedecaţi să privim, ce
ne-a pregătit Domnul pentru viitorul nostru
• Cum poate să ne arate Domnul un plan nou, dacă-l comparăm întotdeauna
cu trecutul nostru
• Sau dace ne întrebăm, oare cum au făcut părinţii noştrii
• Tradiţia într-o biserică este cea mai preferată unealta satanică, pentru a
împiedeca Binecuvântările Domnului prin Duhul Său Sfânt
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• Cunoaşteţi cumva o astfel de discuţie în biserică, când un frate face o
propunere pentru rezolvrea unei probleme, şi altul îi răspunde: “Lasă frate.
Asta am mai încercat noi acum trei ani, şi nu am reuşit.”
• Sau dacă auzi de o situaţie care seamă exact cu cea pe care o cunoşti din
copilăria ta. Şi acum vrei s-o rezolvi tot aşa. După câţi-va zeci de ani.

Când am devenit copil a lui Dumnezeu, ne-a făcut o fiinţă nouă
2 Corinteni 5:17

•
•
•
•
•
•

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Domnul vrea să ne vorbească prin Duhul Său Sfânt, astăzi
El nu vrea să vorbească cu nepoţii Săi, ci cu copii Săi
Părinţii noştri au lucrat în Ogorul Evangheliei cu mare binecuvântări,
conduse de Duhul Sfânt
Dar asta a fost atunci, şi pentru timpul de atunci cel mai potrivit
Astăzi, Domnul vrea să ne conducă pe un drum nou, potrivit Planului Său
Ceresc, care se potriveşte în timpul nostru de astăzi
Sarcina noastră este să pregătim venirea şi prezenţa Domnului nostru în
mijlocul nostru:
Luca 10:1

După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimes
doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea
să treacă El.
• Dacă ne trimete Domnul înaintea Lui, nu putem compara drumul nostru cu
trecutul nostru
• Sau nu avem încredere în conducerea Lui?
• Să ne eliberăm de toate piedecile noastre pământeşti dacă e vorba de slujire
Luca 10:4-5 şi 16

Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte, şi să nu
întrebaţi pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veţi intra, să ziceţi
întâi: ,,Pacea să fie peste casa aceasta!” Cine vă ascultă pe voi, pe Mine
Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe Mine Mă nesocoteşte; iar cine
Mă nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a trimes pe Mine.”
Filipeni 3:13-14

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce
este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă,
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.

Rămâne întrebarea: Unde te uiţi? Înapoi sai priveşti înainte?
Amin
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