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Pentru ce trăiesc? (3) 

Dacă nu mai vezi nici o lumină la orizont 
Textul de bază: 1 Ioan 3:1-24 

 

Întroducerea 
 

• Când eram tânăr am avut dureri de măsea. Din afară nu s-a văzut nimic și 
nimeni nu ar fi știut de durerile mele, dacă nu mă văitam 

• Dentistul meu s-a decis: rădăcina trebuie tratată 
• Și într-adevăr după câteva zile, durerea nu a mai fost 
• Și în viața noastră există astfel de rădăcini infectate care influențează toată 

comportare a vieții noastre 
 

Unde se află rădăcinile infectate? 
 

Cunoaștem trei nivel unde se pot afla aceste infecte: 
• 1. Situațiile care ne influențează. De pildă ploaie, soarele, iarna etc. situații 

în care nu avem nici o influență 
• 2. Situația ca un pom: El produce produse, fructe vizibile. Adică roadele 

activității și vieții mele. Reacția mea pe o anumită situație 
• 3. Motivele sau principiile care cârmuiesc viața noastră  
• Ele sunt rădăcinile adânci, Biblia vorbește de inima omului 
• Aici sunt memorizate cele mai adânci simțuri și convingeri 
• Ei dirijează o mare parte a reacțiilor noastre într-o anumită situație 
• Un exemplu din armata maritimă: 
• O manevră mare. Afară e ceață. Se întunecă. Comandantul dă ordin ca pe cel 

mai înalt catarg să se afle un marinar pentru observație 
• După un anumit timp vine semnalul: „O lumină puternică în fața noastră” 
• Întrebarea comandantului„ Se mișcă?” Răspuns „Nu” 
• Semnalizează înapoi: „Manevrați 20 de grade spre nord, ne stați în drum” 
• Răspuns: „Manevrați voi 20 de grade spre nord” 
• Comandantul enervat: „Sunt căpitanul Corvetei ..... și în manevră militară! 

Manevrați 20 de grade spre nord altfel riscați un accident” 
• Răspuns: „Sunt Sublocotenentul dela farul din insula ..... Manevrați mai bine 

Dumneavoastră!” cu 20 de grade spre nord”. 
• Îngâmfarea și atitudinea comandantului era să riște viața a zeci de marinari 
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Matei 15:18-19 

Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă 

ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile 

mincinoase, hulele. 

• Farisei credeau că prin podobirea felului de viață poate înșela pe Dumnezeu 
• Isus Le-a arătat clar cum sunt ei văzuți de Cel Atotputernic, de Dumnezeu 

Matei 23:27 

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele 

văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de 

oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. 

• Farisei au avut o problemă cu rădăcina, ea a fost putrezită și infectată 
• Dacă vrem să avem o influență asupra nivelului doi, - fructe vizibile, -  atunci 

numai dacă nivelul trei, adecă rădăcinile noastre sunt sănătoase 
• Nivelul acesta numeru 3 este singurul nivel unde avem și noi o influență 
 

Dacă schimb motivele vieții mele 
 

• Noi toți avem în inimă noastră motive bune de trai și de comportare 
• Dar cu realizarea acestora avem probleme noastre 
• Mai citim odată versetele Domnului Isus din  

Matei 15:19  

Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, 

furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 

• Dela căderea omului în păcat, viața lui este greșit planificată și memorizată 
Geneza 8:21 

...pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea 

lui; ... 

• Și Apostolul Pavel subliniază aceste gânduri, știind că numai prin ajutorul de 
afară, printr-o schimbare totală se poate aduce o sănătoșire 

Romani 7:18 

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea 

pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am 

puterea să-l fac. 

• Profetul Ezechiel spune poporului Israel o făgăduință a lui Dumnezeu 
Ezechiel 11:19 

Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor 

inima de piatră şi le voi da o inimă de carne, 

• Este ca o transplantare de inimă. Cea infectată trebuie scoasă și cea sănătoasă 
legată cu toate venele și cu toți nervi 

• Dar această transplantare a făcut Domnul Isus Cristos pentru noi 
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Isaia 53:5 

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 

noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 

suntem tămăduiţi. 

• Isus Cristos S-a lăsat crucificat pe cruce pentru noi pentrucă noi, după învierea 
Lui să putem beneficia de această renaștere din nou cu o inimă nouă 

• Toți acei, care au făcut acest pas au primit un nou simț de viață,  
• O nouă dragoste pentru cei din jur  
• Și o nouă siguranță, că ei sunt într-adevăr copii lui Dumnezeu 

2 Corinteni 5:17 

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: 

iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 
Romani 6:11 

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru 

Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru. 
 

Este cea mai radicală și profundă prelucrare a unei rădăcini 
infectate 
 

• Acuma e timpul să punem în practică acest dar viu de trai 
• Cunoaşteţi întâmplarea soldatului după a doilea război mondial care a fost 

uitat aici în Europa. 
• El a muncit zi și noapte ca să-și poate cumpăra un bilet de vapor spre casă 
• „Numai cabina vreau să-mi plătesc, hrana o să-mi fac eu rost” s-a gândit el 
• Primele trei zile a mers bine, a trăit din rezervele lui, dar în a cincea zi l-a 

apucat foamea și s-a urcat sus spre bucătărie întrebând cât costă un meniu 
• Cetățeanul întrebat sa uitat la biletul fostului soldat și ia spus: ”Masa e plătită! 

Toate biletele pe acest vapor sunt „All includ” 
• Pe acest vapor există numai bilete „All includ” 

Efeseni 4:22-24 

Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel 

vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii 

voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, 

de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 

• Noi cu puterea lui Dumnezeu putem trăi o viață binecuvântată și putem ține 
rădăcinile noastre curate și sănătoase 

 

Dacă corespund principiile mele cu Sfânta Scriptură? 
 

• Fiecare dintre noi trăiește sub influența unor anumite principii 
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• Ele pot fi bazate pe educația, familia, societate, biserica etc. 
• Ele se pronunță în general prin anumite fraze cunoscute, ca :„Un bogat poate 

să-și admită orișice”, sau „Nimeni nu mă iubește”, „Sunt slab și neputincios”, 
• Astfel de principii trebuie controlate cu cea mai severitate  
• Ele pot ave o influență periculoasă în viața unui om 
• Un exemplu: O tinerică, mai grăsuţă vroia să piardă din kilograme și s-a 

înscris la un Fitness Club. De frică, că toată lumea se va uita la ea, și-a ales un 
aparat de antrenament într-un colț în capul sălii. Și chiar așa cum și-a 
închipuit, tot mai multă lume privea la ea, una și-a pus chiar și ochelarii, ca s-o 
vadă mai bine. Tinerica, enervată de această situație a vrut să plece, și-a luat 
prosopul și a plecat spre ușa de ieșire. Dar când s-a mai întors odată și-a dat 
seama, că tocmai deasupra locului unde făcea ea antrenamentul era unicul ceas 
public din sală. 

Iacov 1:9-11 

Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui. Bogatul, 

dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii. 

Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba: floarea ei cade jos, 

şi frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui. 

• Multe din principiile noastre sunt rezultatul unui fel de trai bazate numai pe 
reacțiile împrejurului nostru 

• Ce spun colegii? Ce spune soțul? Ce spune mama? Ce o să spună vecinii? 
• Ce o să se gândească biserica mea, dacă aude ..... ? 
• Numai dacă rădăcina este dezinfectată și curățită numai atunci și punctul doi 

din gândurile noastre de astăzi se pot îndeplini 
Ioel 2:13 

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul 

vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat 

în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. 

• Pentru noi plata este plătită „All includ” 
• Domnul nostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi, a 

Înviat pentru noi și S-a înălțat pentru noi 
Evrei 13:20-21 

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din 

morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi 

în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, 

prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor!                                             

  Amin. 


