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Obstacole în credinţa noastră (1) 

Veselia greşită 
Textul de bază: Psalmii 66:1-8 

 

Câteva gânduri de întroducere 
 

Există definiţii creştine, care sunt baza credinţei noastre 
• Isus este fiul lui Dumnezeu, sau 
• Isus a murit pentru păcatele noastre, sau 
• Isus a înviat în a treia zi, sau 
• Dumnezeu este Creatrul Universului, şi multe alte 
• Dar mai există şi alte definiţii care ne influenţează 
 

Definiţii creştine pe baza etică, morală 
• Şi ele sunt baza credinţei noastre 
• Ele sunt menţinate în Sfânta Scriptură: să nu furi, să nu omori, să nu minţi, să 

nu te legi de femeia altuia, să nu păcăleşti pe altul .... 
• Cu ele avem mult de luptat 
• Ele ne înpiedecă in viaţa noastră sub binecuvântarea Domnului 
 

Definiţii creştine bazate pe convingerea noastră 
• Pentru diferitele teme în bisericile noastre nou-testamentale există şi diferite 

convingeri 
• Atunci, când nu găsim un verset biblic, care ne dă un răspuns precis 
• Atunci, când trebuie să strângem învăţăturile biblice asemămănătoare pentru a 

primi un răspuns potrivit 
• Câteva exemple: recăsătoria, femeia în Biserică, planificarea familiei (numărul 

copiilor), înmormântare sau crematoriu, înălţarea noastră înainte sau după 
marele necaz.  

• Felul cum ne manifestăm la rugăciuniile noastre în comun. 
• Sau întrebarea: ai voie să stai jos în timpul rugăciunii? 
 

Definiţii creştine preferate de noi 
• El poate să provină din educaţia noastră, prin societatea în care trăim, sau 

cercul de prieteni care ne influenţează 
• Unele exempe: formaţii musicale în Biserică, purtarea părului, baticul, 

lungimea fustelor, culoarea îmbrăcămintei după moartea cuiva apropiat, până 
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şi înzestrare sălii de rugăciune: bănci sau scaune? Pian sau orgă? Cărţi de 
cântări sau priectare pe perete? 

 

Bucuria sau satisfacţie provocată de satana 
 

• Satana întrebuiţează darurile omului primite de Dumnezeu împotriva lui 
Dumnezeu 

• Satana întrebuiţează dorinţa femeii împotriva celor spuse de Dumnezeui 
• Îi sugerează avantaje care de fapt posedă numai Creatrul Universului 

Geneza 5:5-6a 

Dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, 

şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele si răul. Femeia a văzut că pomul era 

bun de mâncat şi plăcut de privit, si că pomul era de dorit ca să deschidă 

cuiva mintea. 

• Cu părere de rău, dar lumea crede şi astăzi în minciunile satanei 
• Dumnezeu nu este împotriva unei bucurii şi satisfacţii a omului, dar să nu fie  

împtriva Lui  
Proverbe 2: 1 3- 1 4 

...de ceice părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase; 

cari se bucură să facă răul, si îşi pun plăcerea în răutate. 

• Dumnezeu a creat omul după chipul Său, plin de dragoste şi bucurie 
Proverbe 5:18-19 

Izvorul tău să fie binecuvântat, si bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerbaică 

iubită, căpriară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii 

îndrăgostit necurmat de dragstea ei!  

• Satana a inversat darurile cereşti aducând năcazul, chiar şi moartea 
Proverbe 5:3-4 

Căci buzele femeii străine strecară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos 

decât untdelemnul: dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca sabie cu 

duă tăişuri.  

• Apostolul Pavel avertizează biserica din Roma de această primejdie 
Romani 1:32 

Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, 

sunt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe 

cei ce le fac. 
2 Timotei 4:3 

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura 

sănătasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da 

învăţători după poftele lor.  

• Apostolul Pavel ştia despre ce vorbea. El mărturiseşte: 
1 Corinteni 9:27 
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Mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, dupăce am 

propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 

 

Bucurie sau veselie ca fire a omului 
 

• Creţia lui Dumnezeu e multilaterală, aşa şi firea omului 
• Unii au o mare bucurie când merg în munţi, alţii la mare, unora le place să 

mănânce bine, iar altora să-şi petreacă timpul liber cu o carte bună  
Eclesiastul5:18 

Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănânce şi să bea, si să 

trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudeşte supt soare, în toate 

zilele vieţii lui, pe cari i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea lui. 

• Dar totul ce facem să fie după voia lui Dumnezeu 

 Efeseni 6:7-8 

Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie 

rob, fie slobod, va primi răsplată dela Domnul, după binele pe care-l va fi 

făcut. 

• Dumnezeu nu este împotriva unui creştin vesel.  
• Dar veselia lui n-are voie să răsară din gânduri lumeşti, cu două înţelesuri sau 

pe socoteala şi spinarea altuia. 
• În toată atitudinea noastră să se oglindească marea dragoste a Domnului nostru 

Isus Cristos. 
 

Bucuria sau veselia cerească 
 

• Oare există aşaceva? 
• Bucuria aceasta o cunsc numai acei, care au făcut cunoştinţă cu marea 

Dragoste a lui Isus şi care trăiesc sub conducerea Lui 
• Apostolul Pavel ne avertizează că o să vină şi zile grele 

2 Timotei 3:12-14 

De altfel, toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Crists Isus, vor fi prigoniţi. 

Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, 

şi se vor amăgi pe ei însuşi.Tu să rămâi în lucruriile, pe care le-ai învăţat şi 

de cari eşti deplin încredinţat, căci ştii dela cine le-ai învăţat. 

• Este  greşeală dacă credem, că viaţa unui creştin constă numai din tristeţe şi 
amăgire 

• Apostolul Pavel explică de unde vine bucuria 
2 Corinteni 6:8ff-10 

Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul; ca nişte 

necunoscuţ, măcarcă nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi şi totdeauna 
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suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuş înbogăţim pe nulţi; ca neavând nimic, şi 

totuş stăpănând toate lucrurile. 

• În Vechiul Testament sunt descriese mai multe situaţii când poporul lui 
Dumnezeu era dezamăgit şi trist 

• După introducerea zilelor de post, poporul lui Dumnezeu a căzut într-o tristeţe  
Zaharia 7:2-3 

Cei din Betel trimiseseră pe Şareţer şi pe Reghem-Melec cu amenii săi, să se 

roage Domnului, şi să întrebe pe preoţii din Casa Domnului oştirilor şi pe 

prooroci: „Trebuie să plâng şi în luna a cincea şi să mă înfrânez, cum am 

făcut atâţia ani?” 

• Profetul Amos a vrut să desfiinţeze aceste zile de post, 
• Şi Dumnezeu a ascultat plângerile poporului şi Le-a transformat în zile de 

veselie şi bucurie  
Zaharia 8:19 

„Aşa vorbeşte Domnul ştirilor: ...Postul din luna a patra, postul din luna a 

cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna a zecea se vor preface 

pentru casa lui Iuda în zile de veselie şi de bucurie, în sărbătri de voioşie. Dar 

iubiţi adevărul şi pacea'"  

• O altă schimbare, pe care a provocat Dumnezeu în poporul lui 
• Dumnezeu a decis, ca odată pe an, toţi din Iudea să aducă a zecea parte la 

Templu 
• Drumul fiind uneori foarte lung au putut aduce ca contravaloare şi bani 
• Şi ce a decis Dumnezeu să facă cu aceşti bani? 

Deuteronom 14:26 

Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin şi băuturi tari, 

tot ce-ţi va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, si să 

te bucuri tu şi familia ta.  

• Dumnezeu transformă jertfa noastră în bucurie şi veselie 
• Bucuria aceasta trebuie să cuprindă toată familia noastră  

Filipeni 4:4 

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!  
Maleahi 4:2 

Dar pentru voi, cari vă temeţi de Numele Meu, va răsări Sarele neprihănirii, 

şi tămăduirea va fi supt aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.  
Romani 14:17-18 

Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, 

pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujeşte lui Cristos în felul acesta, este 

plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.                          

 

                                                   Amin  


