
 

a4ro05p2                                                                                                                     © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  
 

1 

 

Pentru ce trăiesc? (2) 

Dacă te simți slab și neputincios 
Textul de bază: Exodul 18:13-27 

 

Întroducerea 
 

• Duminica trecută am învățat cum putem rezolva o problemă: 
• „Ascultă sfaturile celor din jur”, „Ascultă ce-ți spune cugetul tău”, și „Ascultă 

ce-ți spune Dumnezeu” 
• Pentru Moise era o binecuvântare că a ascultat pe tată socru 
• Moise era suprasolicitat de poporul și problemele lor 
• Mulțimea celor cu probleme stăteau la coadă până când au ajuns la rând 
• Moise a acceptat sfatul primit și l-a pus în practică  
• Prin împărțirea sarcinilor pe mai multe umeri a rezolvat problema printr-o 

bună reorganizare 
• Înainte de a ne ocupa cu probleme practice de rezolvare încă o întrebare 
 

Vrem noi să rezolvăm problema? 
 

• Există sute de situații în care cunoaștem problema dar ne vine greu s-o și 
rezolvăm 

• Un exemplu este unul care fumează: El știe și vrea să se lase de fumat, dar el 
și știe că probabil nu o să reușească 

• Noi ca oameni suntem foarte influențabili prin obiceiurile din împrejur 
• Noi ne acomodăm felului de trai din jurul nostru, pentru a evita frecţiuni 
• Și reacțiile noastre sunt de multe ori automate și cu aceasta necontrolate 
• Un exemplu: un om mai în vârstă caută un loc de parcare. Când l-a găsit a vrut 

să-l ocupe, dar un tânăr cu mașina lui sportivă îi taie drumul și vrea să intre 
spunând cu un zâmbet ironic:„Tânăr și îndrăzneți trebuie să fi”. Dar bătrânul 
accelerează mașina sa și-l rampo nează urât de tot, spunând tot cu un zâmbet 
ironic: „Bătrân și bogat trebuie să fi”. 

• Dumnezeu a decis în creația Sa sarcinile omului pe acest pământ 
Geneza 2:18 
Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac 
un ajutor potrivit pentru el.” 
 
Geneza 1:28 
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Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, 
umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările 
cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” 

• Dumnezeu cere dela noi să preluăm răspundere în comportarea noastră 
• Între toate acţiunile noastre avem suficient timp de a decide, ce este bun 
• Un exemplu: Dacă ești mușcat de un șarpe nu are nici un folos să fugi după ea 

ca s-o omori. Otrava şarpiei ar intra și mai repede în sânge 
• Mai bine cauți un ajutor medical 
• De multe ori, rezolvarea unei probleme cere mult efort și multă energie 
• Dar dacă am reușit atunci calitatea noastră de trai se ridică enorm de mult 
 

Cum rezolvăm noi problema noastră? 
 

Noi înlocuim activitatea noastră cu alta  
Efeseni 4:28 
Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva 
bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. 

• Apostolul Pavel nu cere numai să fi om bun, ci subliniază și scopul pentru ce! 
• Schimbă-ți atitudinea și caracterul tău negativ într-o activitate pozitivă 
• O simplă decizie, că nu mai vrei s-o faci, lase un gol.  
• Si în scurt timp pici iar în greşelile trecutului 
• Tu trebuie să umpli golul acesta cu ceva bun 
 

Noi ocolim problema noastră sau o amputăm 
 

• Un caz din biserica noastră: un frate s-a plâns că nu are timp nici pentru 
ocupațiile lui preferate, dar nici pentru biserica lui 

• Într-o zi i s-a stricat televizorul 
• El sa decis să-și cumpere unul noi abia după trei luni 
• Primele săptămâni erau o groază, povestea el, dar cu timpul s-a obişnuit și și-a 

găsit timp și mari satisfacții pentru alte activități 
• După șapte ani a susținut că pentru ultimele știri îi ajunge și radioul 
• O soră nu a putut să umble economic cu banii, până când a desființat 

posibilitatea de a cumpăra cu carduri de credit și plătește numai cu bani gheață 
• Tu personal trebuie să iei măsuri concrete, realistice și să eviți împrejurimile 

unde ști că poți cădea în ispită 
Matei 5:29 
Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l 
de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să 
nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 
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• Isus nu cere dela noi să umblăm numai cu un singur ochi 
• Isus cere dela noi să nu credem că suntem imun pentru atacurile satanice 
 

Noi întrebăm pe Dumnezeu 
 

• Dacă analizăm problemele noastre putem da sute de sfaturi foarte bune 
• Dar este într-adevăr așa de ușor să rezolvi problema ta cu putere proprie? 

Iacov 1:5 
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la 
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi 
dată. 

• Domnul nu ne mustră: „Tu prostuțule, de câți ani ești copilul meu și încă nu ai 
învățat nimic” 

• Domnul cere sinceritate, credință și voință proprie 
Iacov 1:6-8 
Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se 
îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi 
încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, 
căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. 

 

Dar nu toate probleme se pot rezolva așa direct 
 

• De multe ori problemele provin printr-o prioritate greșită în viața noastră 
• Cum a fost cu poporul ales de Dumnezeu: 
• Prizonieri în Babilonia, eliberat și dus în țara promisă 
• Poporul era un popor harnic, dar hărnicia lor nu le-a dus la o stare mai bogată 
• Unde era problema lor? 

Hagai 1:5-6 și 9 
Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la 
căile voastre! Semănaţi mult, şi strângeţi puţin, mâncaţi, şi tot nu vă 
săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; 
şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă!”  
Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am 
suflat. Pentru ce? – zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele care stă 
dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. 

• Dumnezeu Le-a vorbit prin profeți, și nouă ne vorbește prin Cuvântul Său 
• „Voi vă ocupați cu dorințele voastre, dar pe acela, care v-a eliberat l-ați uitat” 
• Dumnezeu nu a condamnat poporul ales, ci L-a chemat la întoarcere 
• Același lucru face și cu noi 
• Dumnezeu promite fiecăruia care se întoarce spre El o mare Binecuvântare 
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Hagai 2:19b 
Dar din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.” 

• Dacă vrei să-ți reorganizezi viața, atunci Domnul trebuie să preia golul produs 
• Și nu numai golul, ci conducerea vieții tale 

Ioan 7:38 
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura.” 

• Așa ca un dansator pe sârmă, care nu are voie să se uite în jos ci numai la 
punctul din față unde este fixată sârma 

• Așa și privirea noastră trebuie să fie întotdeauna numai spre Domnul nostru 
Isus Cristos, Salvatorul și Nădejdea noastră 

• Dacă schimbăm prioritatea, rezolvă Domnul problemele noastre 
Matei 6:33 
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate 
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 

• Ne-am întrebat odată, pentru ce a început Petru să înece, când a vrut să-L 
întâmpine pe Isus care venea ....pe apă? 

Matei 14:28-31 
„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine 
pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să 
umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-
a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” 
Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, 
pentru ce te-ai îndoit?” 

• Nu „necredinciosule” ci „puțin credincios” a spus Domnul 
• Îndoiala noastră în puterea Domnului nostru Isus Cristos este aproape în 

totdeauna motivul problemele noastre,  
Ecleziastul 11:4 
Cine se uită după vânt nu va semăna, şi cine se uită după nori nu va secera. 

• Apostolul Petru subliniază scopul alegerii noastre ca copii ai Domnului: 
1 Petru 2:9-10 și 2:5 
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, 
un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi 
poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi 
căpătat îndurare Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă 
duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos.                    Amin 


