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MAI MULT DECÂT BIRUITORI (2)

“…care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos” (2 Corinteni 2:14]

Uneori trebuie să biruieşti mediul familial, Nici unul dintre noi nu provine dintr-o 

familie perfectă. Noi toţi experimentăm lucruri precum respingerea; abuzul fizic, emoţional 

sau verbal; sărăcia; mânia; dependenţa de droguri; alcoolismul; divorţul, etc. După ani de 

zile, încă ne mai luptăm cu lucruri precum stima de sine scăzută, eşecul în căsnicie, 

singurătatea, depresia, dependenţa, anxietatea, stăpânirea mâniei şi calitatea disfuncţională 

de părinte. Dar faptul că ai avut un început mizerabil nu înseamnă că nu poţi avea un sfârşit 

strălucit. Viaţa ta de astăzi înseamnă mai mult decât ce s-a întâmplat ieri; e ceea ce faci cu ce 

s-a întâmplat ieri. Să ne gândim la mediul familial al lui lefta. 

El s-a născut dintr-o prostituată, a fost dat afară din casă de fraţii săi, i-a fost răpit 

dreptul de moştenitor, a fost dezamăgit de conducătorii religioşi, a fost un refugiat şi un 

rebel care a trăit într-o peşteră (Judecători 11). Dar plin de dârzenie, el a sfidat înfrângerea, a 

pregătit o armată formată din respinşi, a scăpat Israelul de duşmani şi a intrat în lista eroilor 

credinţei'alături de Avraam, Moise şi David (Evrei 11). 

Cum a reuşit acest lucru ? Prin credinţă, el a apucat oportunitatea oferită de 

Dumnezeu. Tu eşti mai mult decât produsul mediului în care trăieşti. Indiferent ce s-a 

întâmplat în trecut, acum eşti “o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-

au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Trăieşte-ţi noua viaţă şi renunţă la cea veche! “Voi … haţi 

biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este in lume 

(mediul tău)” (1 loan 4:4).
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DUMINICĂ 13 OCTOMBRIE
- dimineaţa 09:00-12:00 - Mat.6:16-18

- dupa-masa -18:00-20:00 - tineret
MIERCURI  16 OCTOMBRIE 

-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 42
VINERI  18 OCTOMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

SÂMBĂTĂ 19 OCTOMBRIE 
– seară de tineret – ora 18:00

-“Poate ca Domnul va lucra pentru noi” (1 Samuel 14:6) -

Ionatan, fiul împăratului Saul, urmărea o garnizoană filisteană. 
Nici un prooroc nu i-a vorbit. Nu avea nici un cuvânt de la Domnul 
care să-i confirme că va câştiga lupta. El i-a spus pur şi simplu 
purtătorului său de arme: “Vino, şi să pătrundem până la straja 
acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi”. 
Asta nu-ţi dă dreptul să mergi şi să faci ce-ţi trece prin cap, după 
care să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute. În mod limpede, Ionatan 
lupta de partea poporului lui Dumnezeu, deci ştia că Domnul este cu 
el. Dar fără instrucţiuni specifice şi detaliate, el s-a bazat pe un 
“poate”. A funcţionat? Da. 

Când Ionatan şi purtătorul lui de arme au ucis douăzeci de filisteni, ei au aruncat puterea 
adversă într-o aşa mare confuzie, încât au început să se omoare unii pe alţii, iar Israelul a 
ieşit învingător. Solomon a spus: “Cine se uită după vânt, nu va semăna, şi cine se uită după 
nori, nu va secera” (Eclesiastul 11:4). Cu alte cuvinte, dacă aştepţi condiţii perfecte, nici 
nu vei încerca, nici nu vei realiza nimic. Da, ar fi minunat dacă Dumnezeu ne-ar da 
întotdeauna instrucţiuni specifice. Dar deseori El ne călăuzeşte printr-o idee sau printr-un 
gând care începe să crească în noi şi pe măsură ce se întăreşte şi persistă, începem să ne 
gândim: “Poate că asta vrea Dumnezeu să fac”. 
Ne place rezultatul (şi venitul) garantat. Ne simţim confortabili cu afacerea sigură, 
perfectă, lipsită de risc, de faliment sau de pierdere. Dar te vei confrunta cu un “poate” de 
mai multe ori decât garanţiile pe care le ai. Dar acele perioade de nesiguranţă îţi vor întări 
credinţa, hotărârea şi curajul.
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Când a ajuns acasă, cineva care a jurat să nu asculte niciodată Vestea Bună a început 
să îi pună întrebări lui Vernon despre Isus Hristos.

Îi cerem lui Dumnezeu vindecare atunci când suntem bolnavi, Îi cerem să ne scape 
atunci când suntem în pericol și să facă minuni atunci când nu mai avem nicio speranță. De 
ce nu I-am cere să experimentăm supranaturalul în fiecare zi? Nu este El “Emanuel, 
Dumnezeu este cu noi”? (Matei 1:23)

3. “Doamne, ajută-mă să iubesc și să slujesc mai mult.”
Majoritatea bărbaților se plictisesc de rutină și sunt frustrați din cauza lipsei de 

creativitate. De ce nu Îi ceri lui Dumnezeu să te scoată din rutină?
Atenție: dacă te vei ruga această rugăciune, vei descoperi că oamenii nu strigă la 

tine degeaba. Ventrilocvismul lui Dumnezeu va încerca să îți descopere o perspectivă nouă.
Eddie slujea cu oamenilor de carieră și  lucrarea lui era foarte eficientă. El a simțit 

că nu e îndeajuns de empatic. S-a rugat o versiune a acestei rugăciuni și a primit răspunsul 
imediat...în trafic. În loc să răspundă unui șofer ostil, a început să se roage pentru  el. Apoi a 
hotărât să-i lase pe alții înainte pe bandă ca un semn de slujire și a început să se roage pentru 
ei. În prezent, Eddie slujește pe autostradă. Dacă ești dispus să îți adaptezi slujirea în funcție 
de oameni (cum a făcut Dumnezeu prin Isus), vei găsi metode noi de slujire.

4. “Doamne, folosește-mă în această situație pentru scopurile Tale”.
Dumnezeu ne poate folosi chiar și atunci când nu știm ce să spunem, ce să facem, 

sau ce să gândim! De multe ori suntem reticienți în a intra într-o anumită slujire pentru că 
suntem convinși că vom da greș.

Herb era o persoană introvertită. Nu i-a plăcut să meargă la înmormântarea 
prietenului său și să vorbească cu văduva acestuia. Știa că orice va scoate pe gură va suna  
banal și stupid. El a repetat dinainte: “Aveți condoleanțele mele”, dar când a ajuns în fața 
văduvei, nu a putut decât să izbucnească în lacrimi și să o îmbrățișeze.

Ani mai târziu, am întrebat o văduvă tânără care au fost cuvintele care au ajutat-o 
cel mai mult în timpul înmormântării soțului ei. Ea a răspuns: “Nu îmi aduc aminte 
cuvintele, doar îmbrățișările. Acelea au fost brațele lui Dumnezeu care m-au cuprins.”

Credem că oamenii au nevoie mai degrabă de un profesionist, decât de un creștin 
disponibil. Ne înșelăm amarnic! Doar în cazul în care nu vorbim despre ajutor medical, 2 
Corinteni 3:5-6 ne amintește să ne rugăm (“destoinicia noastră vine de la Dumnezeu”) 
înainte să acționăm!

5. “Tată, proslăveşte Numele Tău!” 
De multe ori nu știu ce vrea Dumnezeu să mă rog. Văd binele și răul din fiecare 

alternativă.
A fost odată un bătrân pe care-l îndrăgeam foarte mult. Soția lui plecase la Domnul. 

Se săturase să trăiască fără ea, chiar dacă era o binecuvântare pentru toți cei care-l 
cunoșteau. El a suferit un infarct. Puteam să mă rog pentru vindecare pământească, sau 
pentru desăvărșire pe celălalt tărâm. Pentru ce trebuia să mă rog Mi-am adus aminte de 
rugăciunea lui Isus înainte de crucificare și m-am gândit că a fost o rugăciune destul de 
puternică.  Până în ziua de azi o rostesc atunci când nu știu ce să mă rog: “Tată, proslăvește 
Numele Tău.” Întotdeauna o face.

CINCI RUGACIUNI LA CARE DUMNEZEU RASPUNDE 
INTOTDEAUNA

de Joel Hunter
Cum ar trebui să se roage un bărbat? Următoarele cinci rugăciuni sunt simple 

și dau întotdeauna rezultate!
Bărbaților le este greu să se roage. Nouă ne place să primim răspuns înainte să 

vorbim, chiar și cu Dumnezeu. Spre deosebire de femei, nouă nu ne place să ne 
exprimăm verbal. Și nu ne place nici să fim refuzați, sau să descoperim că cererea 
noastră nu a fost după voia lui Dumnezeu. Nu e vorba că ne supărăm pe Dumnezeu, 
dar ne face să ne întrebăm: “Cum de nu mi-am dat seama de asta?

Pe de altă parte, nu ne dorim viață de rugăciune anemică, care să fie atât de 
generală încât să nu ne putem da seama dacă Dumnezeu a fost Cel care a răspuns, 
sau doar am avut noroc. Rugăciunile sigure sunt ca bicicletele cu roți ajutătoare: 
credem că suntem maturi în credință, când de fapt, suntem foarte imaturi.

Credința imatură nu riscă o căzătură, așa că rostește doar rugăciuni care 
(firește) au o șansă mare de a fi ascultate fără să fie nevoie de intervenția lui 
Dumnezeu. Răspunsul se poate găsi și la oameni. Dar credința matură se încrede întru 
totul în Dumnezeu. Ea îndrăznește în rugăciune. Dacă Dumnezeu nu alege să 
răspundă așa cum ne așteptăm, cădem și ne rănim. Dar măcar știm că nu ne-am 
prefăcut, pretinzând că avem încredere.

Cum ar trebui să se roage un bărbat? O soluție ar fi să rostim rugăciuni 
specifice la care știm că Dumnezeu răspunde în felul Lui. Sunt cinci rugăciuni la care 
Dumnezeu răspunde mereu:

1. “Doamne, scapă-mă de această ispită!”
Când rostim cu sinceritate acestă rugăciune, cu siguranță vom încerca să 

evităm obstacolele pe care ni le-a pus Dumnezeu ca să nu păcătuim. El nu doar că ne-a 
promis o cale de ieșire (vezi 1 Corinteni 10:13), ci ne oferă și metode de descurajare.

Încă fumam când am început să mă implic în slujire. Era un obicei dobândit în 
facultate și am vrut ca Dumnezeu să mă elibereze. M-am rugat pentru ajutor, dar 
imediat m-am oprit să cumpăr un pachet de tigări la câțiva kilometri de biserică. Un 
membru al bisericii m-a recunoscut și a întrebat: “Nu ești cumva slujitor?” Le-am 
cumpărat oricum. Am aprins o țigară în mașină așa cum o mai făcusem de sute de ori 
înaint, dar am răsturnat tot scrumul în poale. M-am dezechilibrat și am tras pe dreapta. 
Un tânăr de la biserică a venit la mașină și a vrut să-l duc până la biserică.

Poate că vom încerca să ignorăm metodele lui Dumnezeu de a ne scăpa de 
ispită, dar vom ajunge să fim nefericiți și amărâți în același timp.

2. “Doamne, uimește-mă cu o frântură din supranatural”.
Oricât de superficial ar suna, nu înseamnă că suntem o generație care 

așteaptă întotdeauna semne. Prin această rugăciune ceri să vezi mâna lui Dumnezeu 
în viața ta și Îi spui că apreciezi că El este aproape. El iubește să Se descopere dincolo 
de explicațiile raționale, dar noi nu cerem sau căutam aceasta.

Prietenului meu Vernon îi place foarte mult să spună Vestea bună oamenilor, 
oricând Îi deschide Dumnezeu o cale. Recent, a simțit să se roage pentru ocazii pe care 
numai Dumnezeu le poate aranja. La scurt timp a fost chemat să fie gazda unei 
convenții seculare în Europa și a fost provocat să introducă elemente biblice.
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