Doamne, schimbă-mi ATITUDINEA
James Allen spunea: „Un om nu poate trăi în interior fără a se manifesta în exterior.”
Atitudinea este un sentiment lăuntric redat prin intermediul comportamentului.
Ex. buze Ńuguiate ale bosumflatului, maxilare încordate.
1 Samuel 16:7 - Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăŃişarea şi înălŃimea staturii lui, căci l-am
lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la
inimă.”
Ieremia 17:9 - Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?
John Maxwell spune: Crezi că lumea te tratează bine?
1.Dacă atitudinea ta e pozitivă faŃă de lumea în care trăieşti atunci şi rezultatele tale vor fi pozitive.
2.Dacă atitudinea ta este neutră faŃă de lumea în care trăieşti atunci şi rezultatele tale vor fi medii.
3.Dacă atitudinea ta este negativă faŃă de lumea în care trăieşti atunci şi rezultatele tale vor fi negative.
I Atitudinea noastră determină felul cum abordăm viaŃa.
Ex. Bunicul cu nepoŃei – Dormea şi ei îi ungeau mustaŃa cu brânză, în bucătărie, toată lumea miroase urât
II Atitudinea noastră determină relaŃiile cu oamenii
Matei 7:12 – Tot ce voiŃi să vă facă vouă oamenii, faceŃi-le şi voi la fel.
III Atitudinea noastră face diferenŃa între succes şi eşec
De ce pleacă clienŃii: 3% se mută, 12% mediocri, 68% din cauza atitudinii.
IV Atitudinea noastră poate să ne transforme problemele în adevărate binecuvântări
Cum îŃi formezi atitudinea?
1.Mediul în care trăim ne determină avântul în viaŃă
2.Adevărurile care stau la baza formării atitudinii sănătoase:
-cei 7 ani de acasă
-dezvoltarea ei nu încetează niciodată
-cu cât atitudinea prinde rădăcini cu atât e mai puternică
-nu este o atitudine perfectă fără cusur
Elementele necesare schimbării atitudinii
John Maxwell – oamenilor nu le pasă cât de mult ştii, până când nu ştiu cât de mult îŃi pasă de ei.
-personalitatea: Psalmii 139:13,14
-mediul – ceea ce există în jurul meu
-modul de exprimare – ceea ce aud – Romani 10:17
-încurajare – ceea ce simt – acceptare din partea celor mai mari
-imaginea despre mine – cum mă văd: Proverbe 23:7
-noi experienŃe în schimbare – Filipeni 3:13,14
-relaŃia cu semenii – cine mă influenŃează – Proverbe 18:24
-aspectul fizic – cum ne prezentăm – Proverbe 16:7

Matei 5:14 - Voi sunteŃi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Fiecare ne dorim schimbare: vrei? Te costă şi aduce binecuvântare.

I Înlocuieşte nemulŃumirea cu recunoştinŃa – Numeri 11:1-3 - Poporul a cârtit în gura mare
împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat, s-a aprins între ei focul
Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat
Domnului, şi focul s-a stins. Locului aceluia i-au pus numele Tabeera pentru că se aprinsese focul
Domnului printre ei.
N – atitudine neschimbată care te opreşte să te bucuri şi să recunoşti adevărul.
R – atitudine care înlocuieşte tendinŃa mea păcătoasă de a murmura şi-mi dă în viaŃă bucurie şi
binecuvântări.
Atitudinile sunt tipare de gândire.
Luca 17:11-19 – v.14-19 - Când i-a văzut Isus, le-a zis: „DuceŃi-vă şi arătaŃi-vă preoŃilor!” Şi pe când se
duceau, au fost curăŃaŃi. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas
tare. S-a aruncat cu faŃa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulŃumit. Era samaritean. Isus a luat
cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăŃaŃi toŃi cei zece? Dar ceilalŃi nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât
străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinŃa
ta te-a mântuit.”

II Înlocuieşte lăcomia cu mulŃumirea
Numeri 11:4,16,19 - Adunăturii de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar
şi copiii lui Israel au început să plângă şi să zică: „Cine ne va da carne să mâncăm? Domnul a zis lui
Moise: „Adună la Mine şaptezeci de bărbaŃi, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoşti ca
bătrâni ai poporului şi cu putere asupra lor; adu-i la Cortul întâlnirii şi să se înfăŃişeze acolo împreună
cu tine. AveŃi să mâncaŃi carne, nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile.
L – care împiedică revărsarea plinătăŃii lui Dumnezeu în viaŃa ta
M – aduce bucurie şi satisfacŃie că Dumnezeu îŃi poartă de grijă – Filipeni 4:19 - Şi Dumnezeul meu să
îngrijească de toate trebuinŃele voastre, după bogăŃia Sa, în slavă, în Isus Hristos.
1 Timotei 6:6-11 – Negreşit, evlavia însoŃită de mulŃumire e un mare câştig.

III Înlocuieşte critica cu iubirea
Numeri 12:1-12 – v.1,2,8 - Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe
care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte
Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă
descopăr lui nu prin lucruri grele de înŃeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aŃi temut deci să
vorbiŃi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”
Romani 12:3 - Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere
mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simŃiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinŃă pe
care a împărŃit-o Dumnezeu fiecăruia.
C – atitudine, gândire negativă în raport cu oamenii; înseamnă a stărui, a vedea defectele

Matei 7:3–De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiŃi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
I – singura atitudine care te poate scăpa de viaŃa de pustie – Nimic nu e bun.
Ioan 13:35 - Prin aceasta vor cunoaşte toŃi că sunteŃi ucenicii Mei, dacă veŃi avea dragoste unii pentru
alŃii.”

IV Înlocuieşte îndoiala cu credinŃa
Numeri 11:13,14 - De unde să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând:
„Dă-ne carne ca să mâncăm!” Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru
mine.
Î – lipsa de încredere care aduce vieŃii tale neîmplinire, satisfacŃie şi adevărata viaŃă
Cr – numai atunci când credinŃa devine o realitate bucuria de a-L cunoaşte pe Domnul este reală -Evrei
11:1-6.

V Înlocuieşte răzvrătirea cu smerenia
Numeri 16:1-3 - Core, fiul lui IŃehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi
Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, toŃi trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise,
împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din cei ce erau
chemaŃi la sfat, şi care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise şi Aaron şi le-au zis:
„Destul! Căci toată adunarea, toŃi sunt sfinŃi, şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaŃi voi
mai presus de adunarea Domnului?”
R – atitudine împotriva autorităŃii spirituale ale lui Dumnezeu manifestată prin: mânie, gelozie, sunt mai
bun, mai plin de Duh Sfânt, mai cunoscător – care aduce consecinŃe devastatoare.
S – înlocuieşte durerea şi conflictul cauzat de răzvrătire sporind fericirea umană şi cinstind lideri spirituali.
1 Petru 2: 17 - CinstiŃi pe toŃi oamenii, iubiŃi pe fraŃi; temeŃi-vă de Dumnezeu; daŃi cinste împăratului!
Coloseni 3:12 – ÎmbrăcaŃi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeŃe, cu
îndelungă răbdare.
Cred că toŃi realizăm că atitudinile negative trebuie schimbate, dar cum? Ajutorul Duhului Sfânt era
să avem atitudini care îi aduc slavă lui Dumnezeu şi care ne vor ajuta să ajungem să experimentăm
adevărata viaŃă cu Dumnezeu, schimbarea atitudinii noastre este cheia pentru a vedea lumea prin ochii
credinŃei.
Matei 5:13-16 - Voi sunteŃi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi
puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de
oameni. Voi sunteŃi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii naprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să
lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru care este în ceruri.

Atitudinea I
Înlocuieşte nemulŃumirea cu recunoştinŃa
Numeri 11:1-3 - Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit
Domnul, S-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei.
Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, şi focul s-a stins. Locului aceluia i-au pus
numele Tabeera pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.
NemulŃumirea este o atitudine care neschimbată îmi va slăbi capacitatea de a experimenta bucuria şi
recunoştinŃa adevărului.
I Atitudinea numărul unu a pustiei este nemulŃumirea sau murmurul care este păcat (pustie, fără chef,
mediocritate).
Psalmul 63:1 – Dumnezeule tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine te caut.
Atitudine, tipare de gândire, un mod de a aborda care se formează în timp şi sunt înrădăcinate adânc în
inimile noastre încât nu le observăm.
Murmurul – Numeri 11:1 – să te plângi de situaŃie. O familie lasă cei 6 copii acasă şi părinŃii sunt chemaŃi
la şcoală, iar când vin acasă aud copii vorbind. Unul spune: aş prefera ca tata să aibă o slujbă mai bună,
bani mai mulŃi; un alt copil spune: m-am săturat să-i suport tonul autoritar, te simŃi rănit. Copiii ăştia nu ştiu
să aprecieze munca noastră. PuneŃi întrebarea când Dumnezeu ne aude pe noi murmurând, ce face? Ce
zice?
RecunoştinŃa – este atitudinea care înlocuieşte tendinŃa mea păcătoasă de a murmura, aducându-mi în viaŃă
bucuria şi binecuvântarea.
1 Corinteni 10:11 – Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru
învăŃătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.
NerecunoştinŃa nu este o atitudine nouă – Doamne, fă asta pentru noi. Îmi trebuie asta.
Luca 17:12-16 – 10 leproşi unul s-a întors cu recunoştinŃă, unde au rămas ceilalŃi?
v.17-19 – Oare nu au fost curăŃiŃi toŃi 10?... Ridică-te şi pleacă, credinŃa ta te-a făcut bine.
Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă
Când recunoaştem că Dumnezeu este susŃinătorul nostru plin de bunătate, înŃelegem nevoia personală în
relaŃie cu El.
Romani 1:18-32 – Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu
şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
Nivele de recunoştinŃă
1.RecunoştinŃa elementară – Evrei 13:15 – Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă,
adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.
Da, recunosc că m-ai binecuvântat, scăpat – ÎŃi mulŃumesc.
2.RecunoştinŃa medie – 1 Tesaloniceni 5:18 – MulŃumiŃi lui Dumnezeu pentru orice lucru
3.RecunoştinŃa înaltă – Efeseni 5:18,20 – MulŃumesc Doamne chiar şi pentru aceasta.

Aspecte ale biruinŃei
1. RecunoştinŃa este o decizie pe care noi o luăm
v.6-8 – Psalmii 107:8,15 - O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui
faŃă de fiii oamenilor! O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faŃă
de fiii oamenilor!
2.RecunoştinŃa este o decizie bazată pe realitate
Ex. cu tornada - studenŃi strânşi la studiul cuvântului în incinta unei şcoli. Tornada vine în direcŃia acestei
şcoli, iar Dumnezeu face minuni.
3.RecunoştinŃa este o decizie care schimbă viaŃa. La ce altitudine este viaŃa ta? Unde eşti? Vreau să trăiesc
la înălŃime. Tu spui: vreau să trăiesc acolo.
Am găsit soluŃii? Se poate găsi prin transformarea inimii.
1.Răspunde-Ńi personal: sunt o persoană recunoscătoare?
ex. Mathew Henry a fost jefuit de tot ce avea. Sunt recunoscător că până acum nu am fost jefuit.
2.Observ binecuvântările recunoştinŃei în viaŃa mea?
-Am aflat eu bucuria care decurge dintr-o viaŃă recunoscătoare?
-Câte din gândurile mele se concentrează asupra lucrurilor bune şi pozitive?
-Când recunoştinŃa face parte din viaŃa mea voi vedea bucuria şi fericirea crescândă.
Sunt recunoscător Domnului deşi mi-au luat geanta cu bani, nu mi-au luat viaŃa.
3.Aleg în fiecare moment recunoştinŃa în locul murmurului?
Doamne, îŃi mulŃumesc pentru Cuvântul tău, Duhul Tău care mă caută cu credincioşie
Sunt recunoscător Domnului că nu eu sunt victima, ci hoŃul.

Atitudinea II
Înlocuieşte lăcomia cu mulŃumirea
Numeri 11:4 – Adunăturii de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii
lui Israel au început să plângă şi să zică: „Cine ne va da carne să mâncăm?
v.10-18 – sfinŃiŃi-vă
v.19-29 – proroceau (v.25 –Domnul S-a coborât în nor şi a vorbit lui Moise; a luat din Duhul care era peste
el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi, de îndată ce Duhul S-a aşezat peste ei, au început să
prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit).
Lăcomia împiedică revărsarea plinătăŃii lui Dumnezeu în viaŃa noastră.
Materialismul şi lăcomia sunt lucruri cu care se confruntă naŃiunea noastră şi în alte naŃiuni.
Ce este lăcomia?
1.să-Ńi doreşti lucruri greşite: a dori controlul, să fi în centrul atenŃiei, îmbogăŃire pentru satisfacŃia mea.
2.să-Ńi doreşti lucruri bune din motive greşite
1 Timotei 3:1-7 – A dori să fi un lider spiritual – care sunt motivele? Să influenŃezi în bine viaŃa celorlaŃi
sau ai dorinŃa de a fi şef, să ai putere?
3.Înseamnă şi a dori lucruri bune la momentul nepotrivit
- un cuplu tânăr spune: Îl iubim pe Domnul şi vrem să ne căsătorim peste un an, dar acum vrem să trăim
împreună. Greşit
Acte ale lăcomiei
1.Cedarea în faŃa lăcomiei – Numeri 11:4-10 – mana nu-i destul → vrem prepeliŃe. Lăcomia devine păcat
când cedăm în faŃa ei.
Pofta după mai mult. Ex. BărbaŃi – femei dorinŃa
Mall – dorinŃa de a avea carduri, jocuri de noroc
2.Un dar din partea Domnului pe care nu-l meriŃi
Numeri 11-20 – ci o lună întreagă, până vă va ieşi pe nări şi vă veŃi scârbi de ea, pentru că n-aŃi ascultat de
Domnul care este în mijlocul vostru şi pentru că aŃi plâns înaintea Lui, zicând: „Pentru ce am ieşit noi oare
din Egipt?”
3.ConsecinŃele lăcomiei
Numeri 31-35 – Nu e niciodată destul, vreau mai mult.
-Când dorinŃele după ceva pun stăpânire pe tine îŃi pierzi capacitatea de a discerne şi destul nu mai e destul
-Motto-ul „Mai puŃin pentru alŃii, mai mult pentru mine”
Priveşte în sus – Mă căiesc de atitudinea mea lacomă şi mă rog ca tu să îmi curăŃeşti inima.
MULłUMIREA
1 Timotei 6:6-10 - Negreşit, evlavia însoŃită de mulŃumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în
lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne
îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăŃească, dimpotrivă, cad în ispită, în laŃ şi în multe pofte

nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina
tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinŃă şi s-au străpuns singuri cu o mulŃime
de chinuri.
- o atitudine de mulŃumire poate aduce bucurie şi te poate elibera de pustia lăcomiei.
MulŃumirea este satisfacŃia ce izvorăşte din purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
-evlavia se referă la ce sunt, mulŃumirea la ce administrez.
Evlavia şi mulŃumirea sunt un mare căştig.
Doamne, eu am destul, te am pe Tine, am făgăduinŃele tale, credincioşia ta, înŃelepciunea şi puterea ta.
ÎŃi încredinŃez poverile mele, iartă-mă pentru că am crezut că fericirea mea depinde de exterior, de munca
mea, abilităŃile mele, resursele mele.
Ajută-mă să îmbrăŃişez adevărul cuvântului Tău; evlavia şi mulŃumirea sunt un mare căştig, te rog ajută-mă
să fiu mulŃumitor (oare).
1 Corinteni 3:17 - Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci
templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteŃi voi.

Atitudinea III
Înlocuieşte critica cu iubirea
Numeri 12:1-3 – Miriam şi Aaron critică pe Moise, v.1 - Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din
pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană.
O atitudine constantă de critică faŃă de cei din jurul meu va consuma tot ce este sănătos şi îmbucurător în
viaŃa mea.
Felul în care vedem o anumită situaŃie şi atitudinea pe care o alegem au un impact direct asupra modului în
care experimentăm realitatea.
Ex. O familie se mută în altă localitate. Aproape de localitate opresc şi întreabă pe un om.
Cum sunt oamenii aici? De unde venim sunt ...
-Sindromul paiului şi a bârnei.
Matei 7:3 – De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiŃi cu băgare de seamă la bârna din ochiul
tău?
DefiniŃia criticii
Critica înseamnă a stărui asupra defectelor percepute la o altă persoană, fără a fi interesat de binele ei.
-perceperea mea poate să fie greşită
-este greşit să vorbeşti cu o persoană despre altă persoană.
1.Principiu nr. 1 – Critica este greşită, păcat, o slăbiciune – Numeri 14:8-12 – v.11 - Şi Domnul a zis lui
Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe
care le fac în mijlocul lui?
Critica distruge relaŃia cu Dumnezeu, singuri suntem răniŃi. Nu-Ńi face rău singur.
Critica distruge relaŃia cu cei din jur.
2.Principiu 2 – Critica măruntă (în familie, plângeri mărunte: el, ea nu face asta)
El nu e soŃul pe care-l ştiam eu, credeam că e mai priceput, mai descurcăreŃ.
3.Principiu 3 – Critica ridică sinele în slăvi. Eu ştiu, pot, nu sunt ca el,ea.
4.Principiu 4 – Critica este dureroasă – cel criticat poate deveni un ratat, tot timpul se vede fără valoare.
5.Principiu 5 – Critica este nechibzuită – s-a căsătorit cu persoana nepotrivită.
6.Principiu 6 – Critica opreşte binecuvântarea, cum critică faŃă de adunarea de unde au venit.
1 Petru 5:7 – Domnul ne dă putere să răbdăm acuzaŃiile false şi tratamentul nedrept.
Priveşte în sus şi roagă-te
Doamne, îŃi mulŃumesc că ai luminat inima mea cu Cuvântul Tău, dă-mi bunăvoinŃă, iubire, toleranŃă faŃă
de cei ce mă critică. Ajută-mă să mă întorc de la acest tipar de gândire în Numele Domnului Isus.
IUBIREA – Romani 12:3 - Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine
o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simŃiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinŃă
pe care a împărŃit-o Dumnezeu fiecăruia.
1 Cor 13:1-8 – cea de-a doua poruncă.

Singura atitudine care poate înlocui critica este iubirea.
Schimbarea paradigmei – de modul cum am gândit.
A iubi înseamnă a acŃiona, a face ceva.
3 standarde:
1.Este o problemă critică? Majoră – Doamne, acŃionează!
2.Cronică – dacă se întâmplă mereu şi mereu
3.Apropierea ta implică responsabilitate? Cât de aproape eşti – la un prieten, soŃiei, soŃului.
Descopăr roadele dragostei în viaŃa mea?
Aleg dragostea în loc de critică?
Doamne, iartă-mă pentru atitudinile mele de critică în viaŃa mea, care sunt dispuse să găsească greşeli. Dămi o inimă iubitoare şi ajută-mă să port povara lor.
Doamne, îŃi mulŃumesc pentru dragostea Ta pe care ai pus-o în inima mea, îmi dai putere să iubesc chiar pe
vrăjmaşii mei.

Atitudinea IV
Înlocuieşte îndoiala cu credinŃa
Numeri 13:25,27,28,30,31 - S-au întors de la iscodirea Ńării după patruzeci de zile împlinite. Iată ce au
istorisit lui Moise: „Ne-am dus în Ńara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o Ńară în care curge lapte şi
miere şi iată-i roadele. Dar poporul care locuieşte în Ńara aceasta este puternic, cetăŃile sunt întărite şi
foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui
Moise. El a zis: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe Ńară, căci vom fi biruitori!” Dar bărbaŃii care
fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare
decât noi.”
Numeri 14:24 - Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleŃit de un alt duh şi a urmat în totul calea
Mea, îl voi face să intre în Ńara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor stăpâni.
-cei ce fac din îndoială un stil de viaŃă îşi vor petrece întreaga viaŃă în pustie.
Îndoiala este lipsa credinŃei. Îndoiala este lipsa încrederii că Dumnezeu îŃi va purta de grijă şi îşi va Ńine
promisiunile.
Promisiuni: Filipeni 4:19 – Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinŃele voastre, după bogăŃia Sa,
în slavă, în Isus Hristos.
-Isaia 54:17 - Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată
împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la
Mine, zice Domnul.
-Psalmii 91 – v. 4 - El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este
credincioşia Lui!
-Psalmii 84:11 – Dumnezeu ne-a promis că vom prospera - Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un
scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaŃă fără prihană.
Dumnezeu este împotriva îndoielii şi îngăduie ca viaŃa celor îndoielnici să fie aridă – uscată, fără sens.
Sunt 5 principii care demonstrează că El e împotriva îndoielii:
1.Aşează teste ale credinŃei în calea copiilor Lui – Deuteronom 1:20,21 – suie-te, ia în stăpânire ...
2.CircumstanŃele vieŃii îŃi vor micşora sau mări calitatea credinŃei tale – Numeri 13:17,18 – iscoadele.
3.Îndoiala vede obstacolele, pe când credinŃa vede obstacolele ca oportunităŃi –Numeri 13:30.
-teama, neliniştea, frustrare şi mânie, retragere, amărăciune.
Ex. Toma – Ioan 11:16 – Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalŃi ucenici: „Haidem să mergem şi noi să
murim cu El!”Este numit necredinciosul. Avea îndoială şi întrebări, dar inima lui era dispusă să creadă.
4.Când eşti încurajat de necredincioşi, îndoiala este la îndemână. - Numeri 14:1 - Toată adunarea a ridicat
glasul şi a început să Ńipe. Şi poporul a plâns în noaptea aceea.
5.De la îndoială la disperare e cale scurtă – Numeri 14:2 - ToŃi copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise
şi Aaron, şi toată adunarea le-a zis: „De ce n-om fi murit noi în Ńara Egiptului sau de ce n-om fi murit în
pustiul acesta?

Să găsim soluŃia
1.Sunt o persoană necredincioasă?
2.Culeg roadele necredinŃei în relaŃia cu Dumnezeu?
-trebuie să văd, apoi să cred
Ioan 11:40 – Isus i-a zis: „Nu Ńi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
3.Sunt dispus să mă pocăiesc, să renunŃ la tiparul necredinŃei? – Efeseni 2:8 - Căci prin har aŃi fost mântuiŃi,
prin credinŃă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Mă căiesc de necredinŃă şi de îndoială şi te rog fă-mă un om al credinŃei.
CREDINłA – Evrei 11
-Numai atunci când credinŃa înlocuieşte îndoiala din viaŃa unui creştin, bucuria de a-L cunoaşte pe Domnul
devine reală.
CredinŃa este substanŃa lucrurilor care nu se văd.
CredinŃa este încredere în Cuvânt, mărturisire, umblarea – Tit 1:2 – în nădejdea vieŃii veşnice, făgăduite
mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.
CredinŃa fără fapte este zadarnică.
CredinŃa nu lucrează prin sentimente.

Întrebări care le au cei cu problemele credinŃei:
1.De ce să fac ceea ce-mi spune Dumnezeu? Ascultare, încredere.
2.De ce să aştept ca Dumnezeu să-l aducă pe soŃul meu la Hristos?
3.De ce să dau din banii mei când am datorii?
4.De ce să-mi irosesc energia încercând să-L urmez pe Dumnezeu când viaŃa mea e goală?
Evrei 11 – Prin credinŃă Avraam ...
-Vorbeşte despre credinŃa ta, pune-o la încercare.
Să găseşti soluŃii
1.Descrie situaŃiile când te-ai încrezut în Dumnezeu.
2.Dezvoltă credinŃa ca să sporeşti bucuria şi binecuvântarea
Priveşte în sus. Tată, îŃi mulŃumesc că mi-ai dat cuvântul Tău, dă-mi ochi spirituali să văd, dă-mi putere să
mă încred în Tine.

Atitudinea V
Înlocuieşte răzvrătirea cu supunerea
Numeri 16:1-4 – răzvrătirea lui Core, Datan şi Abiram - Core, fiul lui IŃehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, sa răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, toŃi trei fiii lui Ruben.
S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din
fruntaşii adunării, din cei ce erau chemaŃi la sfat, şi care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui
Moise şi Aaron şi le-au zis: „Destul! Căci toată adunarea, toŃi sunt sfinŃi, şi Domnul este în mijlocul lor.
Pentru ce vă ridicaŃi voi mai presus de adunarea Domnului?” Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu
faŃa la pământ.
Răzvrătirea împotriva autorităŃilor pământeşti scoate la iveală respingerea ascunsă a autorităŃii lui
Dumnezeu care are consecinŃe devastatoare în viaŃa noastră.
Ştiai că răzvrătirea este o problemă foarte serioasă?
Moise şi Aaron conduc 2 milioane din Egipt spre Ńara promisă – 480km în 17 luni.
AutorităŃi hotărâte de Dumnezeu
-guvernarea pământească
-conducerea bisericii: pastori, prezbiteri, diaconi ş.a.
-părinŃi ca lideri ai copiilor şi familie
-şefi de la serviciu
-sistemul judiciar
Răzvrătirea lui Core – fii lui Levi şi Ruben
Răzvrătirea are multe surse:
1.unii zic: toŃi suntem egali
2.invidia
3.iluzia v.4 – bunătatea lui Moise, el s-a umilit
4.nerecunoştinŃa
5.încăpăŃânarea
6.dezamăgirea duce la răzvrătire – v.13 - N-ajunge că ne-ai scos dintr-o Ńară, unde curge lapte şi miere, ca
să ne faci să murim în pustiu, de vrei să mai şi stăpâneşti peste noi?
7.neîncrederea -v.14 - Ce bine ne-ai mai dus într-o Ńară unde curge lapte şi miere, şi ce bine ne-ai mai dat în
stăpânire ogoare şi vii! Crezi că poŃi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!”
ConsecinŃele răzvrătirii
1.DepărtaŃi-vă, daŃi-vă la o parte – v.19-22
2.Retragerea conducerii – autoritatea conduce
3.Confruntarea -v.26,27 - A vorbit adunării şi a zis: „DepărtaŃi-vă de corturile acestor oameni răi şi nu vă
atingeŃi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriŃi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” Ei s-au
depărtat din preajma locuinŃei lui Core, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au ieşit afară şi au stat la uşa

corturilor lor, cu nevestele, copiii şi pruncii lor.
4.Sunt răniŃi oameni nevinovaŃi, care nu au maturi în deciziile lor.
5.Răzvrătirea va fi judecată -v.28-35
6.Răzvrătirea o boală contagioasă – Evrei 12:15 - LuaŃi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui
Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulŃi
să fie întinaŃi de ea.
7.Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu
SUPUNEREA
1 Petru 2:13-25
Supunerea înlocuieşte durerea şi conflictul cauzat de răzvrătire, sporind mult fericirea noastră.
ToŃi suntem răzvrătiŃi din naştere.
Supunerea nu este numai pentru unii, ci pentru toŃi.
Romani 13:1 – Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la
Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.
Efeseni 5:21 – supuneŃi-vă unii altora în frica de Domnul.
1Petru 2:13-25 – v.13 - FiŃi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt
stăpânitor.
Principii
1.Supunerea e o datorie faŃă de Domnul. Supunerea este o alegere de jos în sus – 1 Petru 3:13,14 – Şi cine
vă va face rău, dacă sunteŃi plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveŃi de suferit pentru neprihănire, ferice
de voi! „N-aveŃi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaŃi!
Cum să mă supun. Ştiu mai multe, sunt mai vechi în credinŃă.
2.Supunerea înseamnă protecŃie din partea lui Dumnezeu – 1 Petru 5:6 – SmeriŃi-vă, dar, sub mâna tare a
lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalŃe.
3.Supunerea cerută de Dumnezeu are limite – 1 Petru 2:16 - PurtaŃi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să
faceŃi din slobozenia aceasta o haină a răutăŃii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu, 2 Cor 4:5 - Căci noi nu ne
propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus, Filipeni 1:1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toŃi sfinŃii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu
episcopii şi diaconii. Nu e supunere dominantă – femeilor.
4.Supunerea este o favoare din partea Domnului – 1 Petru 2:18-20 - Slugilor, fiŃi supuse stăpânilor voştri cu
toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulŃumit. Căci este un lucru plăcut
dacă cineva, pentru cugetul lui faŃă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală
este să suferiŃi cu răbdare să fiŃi pălmuiŃi, când aŃi făcut rău? Dar, dacă suferiŃi cu răbdare, când aŃi făcut ce
este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.
5.Supunerea creează intimitate cu Dumnezeu – 1 Petru 2:21-25.
Doamne, aleg să fiu supus şi mă rog să-mi dai o atitudine a supunerii.

