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Obstacole în credinţa noastră (5)

„Pentru noi nimic nu este imposibil”
Textul de bază: Marcu 11: 20-26

Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil
Geneza 18:14 Dumnezeu către Avram

Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă
voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.
Ieremia 32:27

,,Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din
partea Mea?”
Matei 17:20

,,Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi
zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo`, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi
cu neputinţă.
Marcu 9:23

Isus a răspuns: ,,Tu zici: ,Dacă poţi!`... Toate lucrurile sunt cu putinţă celui
ce crede!”
Marcu 10 :27

Isus S-a uitat ţintă la ei, şi le-a zis: ,,Lucrul acesta este cu neputinţă la
oameni, dar nu la Dumnezeu; pentrucă toate lucrurile sunt cu putinţă la
Dumnezeu.”
Marcu 11 :23

Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi
aruncă-te în mare`, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce
zice se va face, va avea lucrul cerut.
Luca 18:27

Isus a răspuns: ,,Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la
Dumnezeu.”
• Întrebarea este: Pentru ce ajungem noi la limitile noastre omeneşti?

Explicaţii teoretice
•
•
•
•

Ne lipseşte oare credinţa adevărată?
Există anumite lucruri în viaţa noastră, care ne blochează?
Suntem prea desamăgiţi, fără elan?
Sau nici nu vedem posibilităţile pe care ni le oferă Domnul?
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Tratăm noi problema cu indiferenţa sau chiar cu o anumită ironie?
Sau nici nu credem, că Dumnezeu e Atotputernic?
Atuncea necredinţa noastra este păcatul care ne disparte de Dumnezeu
Cuvântul “păcat” vine dela armata grecească: “nu ai nimerit”, “ai tras pe
lângă”
• Atunci nu admiţi ca Dumnezeu să Te atingă şi să conducă viaţa ta

•
•
•
•

Teorie e teorie, dar practica te omoară

Dumnezeu cheamă şi înzestrează mesagerii Lui
• Dumnezeu necesită pentru poporul Său un prooroc care va spune tot ce-L va
porunci. Î-l cheamă pe Ieremia
Ieremia 1: 4-5

„Cuvintele lui Domnului mi-a vorbit astfel: „Mai înainte ca să te fi întocmit
îm pântecele mamei tale, te cunoașteam, și mai înainte ca să fi ieșit tu din
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, și te făcusem prooroc al neamurilor”.
• Dumnezeu necesită pentru poporul Lui un vorbitor puternic, cu o gură ca o
sabie ascuțită, și prețuit înaintea Domnului: astfel că îl alege pe Isaia
Isaia 49: 1-3

„Ascultați-Mă, ostroave! Luați aminte, popoare depărtate! Domnul M-a
chemat din sânul mamei și M-a numit dela eșirea din pântecele mamei. Mia făcut gura ca o sabie ascuțită, M-a acoperit cu umbra mânii Lui; și M-a
făcut o săgeată ascuțită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeți, și Mi-a zis:
„Israele, Tu ești Robul Meu, în care Mă voi slăvi.“
• Dumnezeu necesită şi azi martori din mijlocul poporului Său, sincer și fără
vicleșie : pe tine şi pe mine
Evanghelia după Ioan 1: 43-48

A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, și a găsit pe Filip. Și i-a zis:
„Vino după Mine.“ Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.
Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a
scris Moise în Lege, și proorocii: „pe Isus din Nazaret, fiul lui Josif.“
Natanael i-a zis: „Poate eși ceva bun din Nazaret?“ „Vino și vezi!“ i-a
răspuns Filip. Isus a văzut pe Natanael venind la El, și a zis despre el:
„Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug.“ „De unde mă
cunoști?“ I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: „Te-am văzut mai
înainte ca să te chieme Filip, când erai supt smochin.“
• Unde sunt străjerii lui Dumnezeu astăzi?
• Cine se simte chemat să propovăduiască Evanghelia lui Cristos ?
• Nu suntem noi toţi chemaţi, noi care suntem copii Lui?
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Dumnezeu pretinde o devotare deplină şi nu scuze
Moise e ales de Dumnezeu să scoată poporul Israel din Egipt.
El cunoştea lipsurile şi neputinţa lui Moise şi totuş l-a ales
• Dar Moise nu vrea şi caută o scuză: Sunt prea mic și prea slab; cine mă va
asculta?
• Cum este cu noi? Nu întrebuinţăm şi noi astfel de scuze, când e vorba de lucru
în Biserica Domnului?
Exodul (Eșirea) 3:9-12

Iată că strigătele Israeliților au ajuns până la Mine, și am văzut chinul cu
care îi chinuesc Egiptenii. Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, și vei
scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.“ Moise a zis lui
Dumnezeu: ,,Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, și să scot din Egipt pe
copiii lui Israel?“ Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreșit cu tine; și iată care
va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor
din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.“
• Moise caută încă o scuză: Doar știi, Doamne, că nu sunt bun de gură
• Dumnezeu ne înzestrează cu daruri cereşti, când e vorba de lucrarea Sa
Exodul (Eșirea) 4:10 und 12

Moise a zis Domnului: ,,Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară;
și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când
vorbești Tu robului Tău; căci vorba și limba mi-este încurcată.“ Domnul ia zis: ,,Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu
vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, și te
voi învăța ce vei avea de spus.“
• Moise a mai găsit o scuză: Nu sunt bun pentru un astfel de mesaj
• Dacă am ajuns la marginea capacităţii noastre, Dumnezeu a pregătit deja un
ajutor şi însoţitor vrednic pentru lucrarea Sa
Exodul (Eșirea) 4:13-15

Moise a zis: ,,Ah! Doamne, trimete pe cine vei vrea să trimeți.“ Atunci
Domnul S-a mâniat pe Moise, și a zis: ,,Nu-i oare acolo fratele tău Aaron,
Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuș vine înaintea ta; și, când
te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi, și vei pune cuvintele
în gura lui; și Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui; și vă voi învăța ce veți
avea de făcut.
• Moise a mai găsit încă o scuză: Oare cine o să mă creadă?
• Dumnezeu te echipează cu cele necesare pentru lucrarea Sa
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Exodul (Eșirea) 4:1 und 16-17

Moise a răspuns, şi a zis: ,,Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte
de glasul meu. Ci vor zice: ,Nu ţi s-a arătat Domnul. „Ia în mână toiagul
acesta, cu care vei face semnele.”

Dumnezeu dă indicaţii precise
• Simon și Andrei primesc o nouă sarcină: de acuma înainte veți fi pescari de
oameni
Evanghelia după Matei 4:18 -20

Pe când trecea pe lângă marea Galileii, Isus a văzut doi frați: pe Simon, zis
Petru, și pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în mare; căci erau
pescari. El le-a zis: ,,Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.“
Îndată ei au lăsat mrejile, și au mers după El.
• Și ucenici primesc instrucţiunile clare: „Mergeți în toată lumea, în numele
Meu!“
Evanghelia după Matei 28:16-20

Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise
Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis: ,,Toată puterea Mi-a fost
dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i
să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârșitul veacului.
• Către ucenicii Săi: Eu sunt acela, care va ales. Și eu decid, ce fel de roade să
aduceți
Evanghelia după Ioan 15:14-16

Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai
numesc robi, pentrucă robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit
prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu. Nu
voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și
să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere dela
Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
• La Simon Petru a venit fratele său Andrei care îl ia de mână și-l aduce la Isus.
Evanghelia după Ioan 1:40-42a

Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus,
era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său
Simon, și i-a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia“ (care, tâlmăcit însemnează
Cristos). Și l-a adus la Isus.
Amin
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