Confruntand dusmanul invizibil - Descurajarea
-

-

Una din cartile cele mai relevante pentru noi din Biblie este cartea Psalmi.
Psalmii sunt reflexia inimii lui David unde-i vedem trairile, esecurile, victoriile, temerile, sperantele
David a fost foarte real in a-si exprima bucuriile, increderea, victoriile, credinta, frica… inima lui…
David a avut sezoane de abundenta dar si sezoane mai secetoase.
Noi trebuie sa intelegem ca noi ca si crestini ne luptam cu un dusman invizibil
Orice persoana m-a cunoscut mai indeaproape a realizat faptul ca sunt un optimist convins
Totusi, va pot spune ca au fost si inca mai bat la poarta inimii momente de descurajare foarte
puternice incat aproape m-au aruncat in pragul depresiei…
Ce este descurajarea? Simplu, este lipsa curajului. Des-curajarea inseamna a-ti fura cineva curajul.
In acelasi mod in care incurararea inseamna “a pune cineva curaj in tine.
Cand te afli langa o persoana care incurajeaza iti da acel curaj care te face sa lupti si sa crezi ca
poti reusii lucruri mari si grele
In schimb cand te afli langa o persoana care descurajeaza, si lucrurile banale par foarte greu de
realizat
Astazi vom raspunde la trei intrebari esentiale cu privire la descurajare
Prima intrebare: ce cauzeaza descurajarea?
Astazi as vrea pentru inceput sa ne uitam putin in viata omului lui Dumnezeu, Ilie
A pfofetit ca nu va mai ploua decat la cuvantul lui
A facut ca uleiul si faina unei vaduve sa se inmulteasca
A inviat baiatul vaduvei ce l-a hranit
A provocat 450 de prooroci ai lui Baal sa aduca jerte si Dumnezeu sa raspunda prin foc
S-a rugat sa vina din nou ploaie dupa 3,5 ani si exact cand s-a rugat a plouat
Ce vedem noi? Vedem un om plin de curaj, plin de incredere in Dumnezeu… Dar… 1 Imp. 19:2

1. Oboseala v. 3,4
- lipsa ordinii in viata
- o traire la intamplare
- de multe ori descurajarea apare atunci cand ai obosit sa faci continuu aceleasi lucruri…
2. Frustrarea – v.14
- Frustrarea inseamna sa ai anumite asteptari si care sa nu se implineasca
- Astepti ca ceva sa se intample dar dupa o perioada de timp realizezi ca nu se va intampla
- Ex: ai asteptari de la oamenii, locul de munca, in casnicie
- Atunci cand aceste frustrari se aduna, dau nastere descurajarii
3. Esecul v.9,10
- Esecul face parte din viata oricarei persoane
- Cu totii dorim sa avem succes dupa succes dar asta nu este posibil
- Problema este ca atunci cand falimentezi, cand esuezi in loc sa intelegi ca e parte din viata sis a o
iei ca atare, noi mai degraba ne descurajam
4. Frica – v.3
- Izabela nu face nimic altceva decat sa-l ameninte pe Ilie, omul plin de curaj si el este cuprins
deodata de frica si fuge sa-si scape viata. Frica si curajul nu pot co-exista.
- In acea amenintare cu siguranta a fost ceva demonic pentru ca l-a facut pe bravul Ilie sa fuga 40
de zile!!!

A doua intrebare: ce trebuie sa stim despre descurajare?
1. Oricine este vulnerabil descurajarii
- Oricine om este atacat si trece prin descurajare in viata
2. Descurajarea este cronica
- Asta inseamna ca daca a venit o data o sa mai bata la usa ta de mai multe ori
3. Descurajarea este contagioasa
- Diavolul nu-si propune sa descurajeze pe toata lumea – este deajuns sa descurajeze persoanele cu
influenta: lideri, soti, sotii, liderii de grup, pastori, etc.
- Ce vreau sa stiti este ca si incurajarea este molipsitoare!!!
- Oamenii fug de cei care descurajeaza, in schimb sunt intotdeauna in jurul celor care incurajeaza
A treia intrebare: cum castigam lupta cu descurajarea? – Ps.34:1-6
1. Laudandu-l pe Dumnezeu – v.1
2. Rugandu-ne Domnului – v.4-6
- Asta nu pare o mare revelatie, dar va spun ca persoanele care sunt descurajate in general uita sa
faca aceste doua lucruri: sa se roage si sa-l laude pe Dumnezeu…
- Lauda iti va distrage atentia de la tine la Dumnezeu, iar
- Rugaciunea va transfera ingrijorarea de la tine la Dumnezeu
Ce se intampla cand ne rugam? Fil.4:6
1. Ii dam ingrijorarea noastra Domnului
- Roaga-te pana cand ingrijorarea dispare!
2. Pacea va domni din nou in inima ta
- Nimeni nu are insomnii ca are pace in inima
Iosua 1:6,7
- Moise a trimis 12 spioni - iscoade in Canaan:
- Toti au vazut la fel: piedici si bogatie
- 10 au spus – va fi greu – sa nu mergem
- 2 au spus - va fi greu – dar haideti sa mergem
- 10 au descurajat si 2 au incurajat – poporul s-a descurajat si au trebuit sa astepte 40 de ani
- Dupa ce o generatie descurajata moare Dumnezeu ii spune lui Iosua: A sosit timpul!!!
- Este timpul celor curajosi!!! Intareste-te si imbarbateaza-te!
Concluzie:
Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde: bunătăţile Domnului nu s-au
sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de
mare! – (Plâng. lui Ieremia 3:21-23)

