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Buna prietene! Obiectivul lectiunii din aceasta saptmana, este sa arate antidotul divin pentru a invinge 
ingrijorarea. Ingrijorarea este un cuvant foarte folosit in zilele noastre. Eu cred ca toata lumea stie ce inseamna. 
Ingrijorarea poate sa fie o reactie normala in fata unor circumstante ale vietii, poate sa fie un sentiment provocat de 
boala sau poate fi chiar o boala. Totul depinde de maniera in care o administram. Deci pana la urma ce este 
ingrijorarea? Petru a intelege ce este ingrijorarea trebui prima data sa studiem alt sentiment care este in relatie 
apropiata cu ingrijorarea, ma refer la frica.

Toti stim ce este frica,ea  este un sentiment care vine insotit de o serie de reactii fizice care apar un numai la 
fiintele umane ci chiar si la animale. Apare intr-o situatie de pericol. De exemplu cand ne vedem prinsi intr-un 
incendiu,sau incoltiti de un animal salbatic, simtim imediat o senzatie neplacuta care ne obliga sa fugim, sau sa 
luptam. Atunci corpul nostru ia masurile necesare. De exemplu, inima bate tare si repede, respiratia de asemenea se 
accelereaza pentru a oxigena bine muschii, vasele sangvine se contracta in piele si  devenim palizi. Acestea si alte 
reactii se prodic fara sa le putem evita si impreuna definesc tabloul fricii. Toate aceste reactii apar datorita unui 
hormon foarte cunoscut numit adrenalina. Evident ca o descarcare de adrenalina la timp potrivit poate sa fie util 
pentru ca ne da o putere dubla petru a fugi de incendiu sau sa ne infruntam un animal care ne ataca. 

Dar ce legatura exista intre toate aceste si ingrijorarea? Ingrijorarea este frica de o situatie din viitor, sau de 
un pericol imaginar. In realitate de multe ori frica si ingrijorarea sunt concepte care se disting greu. Se intampla ca 
frica poate sa fie momentana iar ingrijoararea poate sa dureze mult timp. Acuma vine intrebarea:  - Este intr-adevar 
ingrijorarea boala secolului nostru?

Adevarul este ca viata nu este libera de pericole, iar sistemul extraordinar al adrenalinei din corpul nostru ar 
trebui sa ne ajute inaintea pericolului. Nu este ea in conditia de a rezista in lupta continua si prelungita in jungla de 
asfalt in care traim.

Tot ce am spus pana aici este ceeace psihologia moderna spune. Ceeace ea nu accepta este faptul ca 
ingrijorarea sau frica este experienta care se desfasoara in inima omului ca si rezultat al neascultarii. Psihologia 
moderna incearca a justifice pacatele, si fara indoiala Biblia spune altceva, ea este categorica spunand ca frica a 
aprut dupa ce Adam si Eva au pacatuit. Istoria este in Gen 3.6-10 unde spune:

Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: "Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el,  
ca să nu muriţi." 
4Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri: 
5dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând 
binele şi răul". 
6Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.  
A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. 
7Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut  
şorţuri din ele. 
8Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au 
ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 
9Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: "Unde eşti?" 
10El a răspuns: "Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns."

“Mi-a fost frica”.Acesta este originea fricii, iar fondul a fost rezultatul aparitiei pacatului, al vinovatiei. 
Incepand de acolo toate fiintele umane s-au nascut cu frica parte intima a naturii lor. Astazi exista diferite forme de 
frica. Unii se tem de intuneric, de zgomot, de viitor, de trecut , de viata, de moarte, pana la urma diferit tipuri de 
frica. 

In ciuda acestui fapt in Biblie intalnima fagaduinte minunate care ne pot ajuta sa infrangem frica. De 
exemplu asculta ce spune Psalm 23.4

4Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua 
Ta mă mângâie.



“Nu imi va fi frica”. Ce expresie are psalmistul … “Nu imi va fi frica” iar motivul pentru a nu-mi fi frica nu este 
faptul ca sa nu fie o vale a umbrelor mortii, ci faptul ca Isus Bunul Pastor este o realitatea care ne ajuta a infrunta 
pericolele acestei vieti. Daca vei trece prin intuneric si vai de pericol nu este pentru ca esti lipsit de frica, inradacinat 
in propria ta natura. Daca vei depasi pe acest pamant pericolele fara frica, este pentru ca te increzi in fagaduitele 
care spun ca un vei fi singur. Iti voi citi o alta promisiune care se gaseste in Proverbe 1.33

33dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

Aceasta este reteta contra fricii , contra temerii – a asculta de Cuvantul lui Dumnezeu. Fii atent la sfaturile 
divine, asculta recomandarile Sale. Repet,  ce pacat ca in psihologia moderna un este loc pentru acest sfat divin. 
Cunosc persoane care traiau prizoniere ale frici si ale ingrijorarii, dar cand au cunoscut Cuvantul lui Dumnezeu si au 
invatat sa se increada in fagaduintele divine, au fost eliberate de permanentul spirit de ingrijorare.

Promisiunea biblica este sigura, nici o persoana care implineste sfaturile divine  nu va vedea viata din alt 
punct de vedere, nu din punct de vedere uman umplut de frica, ci din punct de vedere divin care sustine ca desi 
viatat ta este plina de pericole tu nu esti singur, tu esti insotit de Dumnezeu 

A doua parte a lectiei ne conduce sa observam experienta lui Avraam in legatura cu ingrijorarea. Dumnezeu 
i-a promis tara fagaduintei patriarhului Avram. El de asemenea I-a promis ca va avea urmasi ca si stele de pe cer. Dar 
anii au trecut iar fiul promis nu venea. Avram era o fiinta umana si ca si orice om, a inceput sa se preocupe. Cum se 
va implini fagaduita divina, daca sotia sa nu putea sa aiba copii. De unde ar veni descendenta primisa?

Era noapte si privea cerurile , stelele, iar ingrijoararea il domina total. Atunci Domnul I-a aparut si I-a spus 
ceea ce  este scris in cartea Genezei 15.1

1După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, şi a zis: "Avrame, nu te teme; Eu sunt  
scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare."

Aceasta expresie biblica  “ nu te teme!”  repeta de multe ori in cursul Bibliei in diferite circumstante. Frica, 
ingrijorarea, a sta intotdeauna gandind in toate zilele la probleme care inca nu au ajuns, nu te fac nici un bine. De 
aceea  iti spun NU TE TEME. Priveste una dintre aceste circumstante. Prima se gaseste inregistrata in Deut. 31.8

8Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te 
înspăimânta!"

In ce circumstante vin aceste fagaduinte? Promisiunea a fost implinita de Iosua inaintea provocarii de a 
conduce poporul lui Dumnezeu in tara fagaduita. Iosua era un om curajos dar de asemenea era o fiinta umana. El se 
gandea la pericolele care trebuia sa le infrunte, pericolele care trebuiau sa vina, iar ingrijorarea crestea. Atunci a 
venit mesajul divin  “nu te teme si nu te inspaimanta!” mesaj care insotit si de o promisiune divina, “Eu voi fi cu 
tine”-

Prietene, care este provocarea pe care a trebuit sa o infrunti in acest moment? Traiesti astazi cu frica? Te 
gandesti ca nu vei reusi? Aceasta provocare este un examen pe care trebuie sa il dai. Este vorba de o noua munca? O 
noua firma pe are o vei deschide? Atunci este firesc sa te intrebi: “vor fi probleme?”! Clar ca asa va fi, pentru ca 
traim intr-o lume de dificultati, dar NU TE TEME!  pentru ca Iehova este cu tine.

In alta ocazie, poporul lui Dumenzeu era inaintea unui dusman puternic. Amonitii s-au unit cu moabiti pentru 
a-l infrunta pe Iosafat. Cum era normal, regele era ingrijorat vazand acea armata inarmata pana in dinti. Dar atunci a 
aparut Domnul si a spus ce este consemnat in 2 Cronici 20.27

27Toţi oamenii din Iuda şi din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli şi s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi  
umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmaşii lor.

Ooo... Iuda si Ierusalim, nu va temeti si nu inspaimantati. Iesiti maine impotriva lor pentru ca Iehova va fi cu 
voi. Care este armata care vrea sa te distruga? Datoriile? Cineva de la munca? Gandeste-te la fagaduintele divine si 
NU TE TEME SI NU TE INGRIJORA!   pentru ca Dumenzeu va lupta pentru tine.
Bine, vei zice, si ce vom face in fata problemelor care apar in fiecare zi? Ce facem cu razboaiele, cutremurele, bolile 
care bantuiesc planta noastra? Voi lasa ca Scriptura sa iti raspunda. Luca 21.9

9Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri.  
Dar sfârşitul nu va fi îndată.



Nu prietene, umanitatea nu se va distruge singura. Totul est practic un eveniment premergator celui mai 
glorios evemiment din istorie si anume venirea Domnului Hristos.

Sa trecem la partea a treia a lectiei. Aici vom observa ce inseamna a te increde in Dumnezeu. In realitate 
increderea in Dumnezeu este antidotul la problema ingrijorarii. Analizeaza urmatoarea fagaduinta din Ioan 14.1

1Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.

"Nu va ingrijorati, nu va temeti , nu va speriati, nu va umpleti de procupare! Inima ta prietene nu poate fi o 
fantana  de ingrijorari si indoieli. De ce? Pentru ca Isus spune ca preocuparea aceste lumi este trecatoare. El vine sa 
te caute! Aceasta este promisiunea Sa, iar tu si eu avem nevoie sa credem aceasta din toata inima , sa credem in 
Dumnezeu Tatal si Isus fiul Sau. Cuvintele unuia sunt si ale celuilalt, amandoi sunt Dumnezeul vesnic impreuna cu 
Duhul Sfant. Fagaduinta Sa este ca toate ce se intampla aici, vor trece. Problema cu fiintele umane este ca prefema 
sa ne incredem mai degraba in oamneni decat in Dumnezeu.

Sa luam un exemplu. Incalzirea globala este o amenintare reala a vietii. Ce facem noi? Asteptam ca sa 
descopere ceva pentru a rezolva problema si fara indoiala ca stiinta ar putea sa gaseasca o solutie, dar noi participam 
pentru a rezolva aceasta situatie? Daca da , in toata aceasta dorinta ne mai amintim de Dumnezeu? Iata ce zice 
Psalmistul in Psalm 118.8-9

8Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om; 
9mai bine să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.

Eu te intreb, in cine ti-ai pus incredere ta? Daca suferi de preocupare ar trebui sa iti revizuesti preocuparile 
tale. In cine te increzi mai mult? In Dumnezeu sau in oameni?

Sa trecem acum sa apreciem importanta de a aseza lucruile intr-o perspectiva corecta. In predica de pe 
munte Isus foloseste imaginea pasarilor pentru a ne arata ca deseori  motivul nostru pentru ingrijorare este 
nesemnificativ. Este adevaarat ca trebui sa mancam, sa bem , sa ne imbracam, dar prietene daca stam sa ne gandim 
mai bine majoritatea preocuparilor tale nu se nasc din faptul ca nu ai ce manca si cu ce te imbraca, ci din faptul ca nu 
ai ceea ce propaganda iti spune ca trebuie sa ai.

Astazi suntem sclavii propagandelor, ale reclamelor,. Este o realitate ca propaganda ne impune ce trebuie sa 
mancam , hainele pe care trebuie sa le purtam, masina pe care trebuie sa o cumparam si pana la urma na simtim rau 
ca nu putem ca sa avem ceea ce altii au. 

 Isus in predica de pe munte a aratat ca daca Dumnezeu ne-a dat un corp , atunci El se va ingriji ca nimic sa 
nu ii lipseasca acestui corp. Nu vorbeste de  ceea ce propaganda impune ci de necesitatile reale ale fiintei umane.

Ajungem la sfarsitul lectiei din acesta saptamana. Aici trebuie sa mentionam Matei 6,33.34

33Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 
34Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

Prietene, ajungei zilei negazul lui ! De ce sa ne preocupam pentru ziua  care nu a venit? Stim ceea ce Isus 
spune? Daca precuparea ajuta la  rezolvarea problemelo, atunci Isus ti-ar spune: "AI GRIJA!" Dar El spune ca nu 
trebuie sa ne preocupam De exemplu nu ar trebui sa ne procupam ca suntem mici, preocuparea nu ne va ajuta sa 
crestem nici macar un centimetru.

Imi amintesc o experienta petrecuta cu tatal meu  pe cand eram numai un tinerel. Pierdusem ceva, nu imi 
amintesc ce , asa ca m-am dus la tatal meu plangad cerandu-i ajutor. Tata m-a intrebat: "Unde l-ai pierdut?" Am 
mers impreuna si l-am cautat dar dupa largi cautari nu l-am gasit. Atunci ne-am asezat pe o piatra si mi-a zis: 

- Nu te mai procupa. Ceea ce nu mai are remediu este iremediabil, adica daca nu se mai poate face nimic 
trebuie sa te impaci cu ideea. 

Niciodata nu voi uita aceste cuvinte. Cata intelepciune era in aceste cuvinte! Ceea ce nu are remediu este 
iremediabil. Prietene vorbim de lipsa de disciplina mintala cand ne preocupam pentru o problema care nu a venit sau 
pentru problema care nu are solutie. Trebuie sa traim astazi, preocupandu-ne de ce avem de infruntat astazi si 



actionand cu toate puterile pentru a le rezolva. Sa nu traim nici cu grija viitorului, dar nici cu pesimismul trecutului . 
Intotdeauna sa avem in mintea noatra fagaduintele minunate ale lui Dumnezeu ca niciodata nu vom fi singuri! 
Prietene  indiferent de situatia prin care treci sau vei trece nu uita ca Minunatul nostru Mantuitor este langa tine si 
va merge cu tine pentru  ca tot ceea ce tu nu poti sau nu vei putea sa faci El sa face petru tine.

Nu stiu care este problema pe care o traiesti in acest moment. Dupa ce am retrait situatii rezultate din 
experientele din trecut, am invatat ca in fiecare zi suntem provocati la noi experiente, iar aceasta se va continua 
pana vom muri. Este o lupta continua, lupta in care deseori vei fi lovit, ranit, secatuit de putere, plin de disperare, dar 
nu uita ca Isus spune: " Daca Eu ingrijesc de pasarile cerurilor si de florile campului cu cat mai mult voi ingriji Eu de 
tine.

Aseazate si identifica  problemele tale. Intreaba-te daca preocuparea ta este reala , cu sens sau nereala si 
fara sens. Esti tu in situatia de a te inneca intr-un vas cu apa? Are intr-adevar rost sa te ingrijorezi cand Domnul este 
langa tine? El te iubeste si este chiar langa tine si doreste sa intre in inima ta. Deschideti inima si invita-l inautru. 
Lasa-l sa iti vorbeasca si vei vedea ca grija va disparea iar pacea va iti va inunda fiinta. Pleacate acum in rugaciune, 
incredinteaza-ti grijile in mana Domnului si multumeste-i pentru prezenta Lui minunata in viata ta.


