
INDRAZNESTE! – ISUS A INVINS

Introducere

Limbaj si expresii ciudate

Carantina poate descrie ceea ce se întâmpla în închisori, atunci când deținuții devin agitati. 
Ramping up e o activitate mult iubita de skateboarders și  biciclisti de BMX. Rularea a fost 
domeniul straturilor de covor si prajiturile de nunta au avut niveluri. Prim-ministrul a folosit o 
forma nepotrivita a  expresei “fara precedent”putem spune destul de demodat. In presa lui 
Downing Street lamentează: “vai”. Uneori, unii dintre noi pot crede ca sunt prinsi într-o dramă 
shakespeariană.

“32 Iată că vine ceasul, și a și venit, să fiți risipiți fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsați singur. 
Și totuși nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. 33 V am spus aceste lucruri ca să aveți pace 
în Mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți! Eu am învins lumea.”
  Ioan 16:32-33 NIVUK

Imaginați-vă ca o persoana care urmeaza sa fie executata , condamnata la moarte aude expresia 
”Indrazneste!”…
 “Am învins lumea”... E pe cale să aiba parte de o moarte ca a criminalilor. Acest lucru le-a spus 
Isus ucenicilor săi înainte să se ducă la Cruce.

1. O prevestire

O reconfortanta și provocatoare prevestire”

“32Iată că vine ceasul, și a și venit, să fiți risipiți fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsați singur.”  
 Ioan 16:32-33 NIVUK

S-a intamplat ceva remarcabil. Comentatori sunt de acord că Isus a  permis ucenicilor săi sa 
știe că El știa că acestia au de gând să-L părăsească. In alt pasaj El prezice trădarea lui Petru -o 
profeție îndeplinita.

“Atunci toți ucenicii L au părăsit și au fugit.”
  Matei 26:56 NIVUK
 
El spune : Tatăl va fi cu Mine. A simtit o pace nedescrisa. 
El i-a cunoscut, știa ce au de gând să facă, dar tot i-a iubit și i-a mângâiat înainte de caderea lor!
El ne cunoaste pe deplin, ne iubeste in totalitate. Noi nu-L surprindem cu vorbele noastre 
daunatoare.
“1 Ce vom spune atunci? Să continuăm în păcat ca să se înmulțească harul? 2 În niciun caz!”
 Romani 6:1–2 NIVUK 



Hai sa afirmam acest lucru, ca Dumnezeu ne iubeste in slabiciunile noastre.

2. 

“…In lumea aceasta veti avea necazuri…”
Ioan 16:33 NIVUK

Cuvinte frumoase, pline de putere. Realitatea este că o mare parte din timpul nostru, putem 
experimenta o “a doua alegere in viață”. In general pentru noi prima alegere sunt lucruri ca: ...un 
restaurant frumos , preferatul tau.  Ați urcat in în mașină, vi s-a rupt o unghie, manichiura scumpe, 
uram  atunci când se întâmplă aceasta… a doua alegere. Trebuie să conduci pe M1, unde  
lucrările autostrazii sunt planificate pentru următorii 400 de ani, a doua alegere ar fi ... inversarea 
în spațiu, prima alegere înapoi într-o altă mașină

Ne intoarcem la o tragica...boală, doliu, șomaj, ruperea relațiilor...  Să fim sinceri cu privire la 
însăși natura vieții.  Vor fi dificultăți. Noi nu trăim într-o “prima alegere a lumii noastre”.  Vă dați 
seama că trăim într-o lume distrusa? Suntem  supărati pe Dumnezeu pentru că nu a făcut ceea ce 
El nu a promis niciodata?

“Viața este ceea ce se întâmplă atunci când te aștepti la altceva.”
 
3. Pacea se găsește în persoana lui Isus

“33V am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți! Eu 
am învins lumea.”
 Ioan 16:33 NIVUK

“Nu este o sarcină ușoară să mergi pe acest pământ și să găsești pacea. În interiorul nostru, e o  
contradicție cu ritmul lucrurilor,  suntem  intotdeauna neliniștiti, nemulțumiti, frustrati și in durere. 
Suntem atât de supraîncărcați de dorință încât este greu să ne odihnim.” Ronald Rolheiser - 
Teolog 

Pacea biblică se găsește într-o persoană.

“Ești obosit? Distrus? Ars de o religie? Vino la Mine. Umbla cu Mine și-ți vei recăpăta viața. O 
să-ți arăt cum să te odihnești. Umbla cu Mine și lucrează cu Mine – uita-te cum o fac Eu. Învață 
ritmurile neforțate ale harului. Nu voi pune nimic greu sau nepotrivit peste tine. Ține-ți companie 
cu Mine și vei învăța să trăiești liber și ușor.” Matei 11:28-30
 Pacea nu se găsește într-o spiritualitate vagă, sau doar in ajustarea ritmurilor vieții ..... se găseste 
în Isus .....

“27Dar Isus le a vorbit imediat și le a zis:
– Îndrăzniți! Eu sunt! Nu vă temeți!”
 Matt 14:27 NIVUK 

Pacea o gasesti  în Isus. 

 4. O postură de indrazneala, de curaj

“Îndrăznește, copile! Păcatele îți sunt iertate!”
  Matei 9:2 NIVUK



Fii curajos! Căci așa cum ai depus mărturie despre Mine în Ierusalim, tot așa trebuie să 
mărturisești și în Roma!“
  Fapte23:11 NIVUK 

Indrazneste, actioneaza, există o alegere pe care o putem face. 
“Alege atitudinea ta” Debra vițel

“Nu vă lăsați inimile tulburate. Aveti încredere în Dumnezeu și aveti încredere și în mine.” 
  Ioan 14:1 NLT 
Îmbrățișează o anumită atitudine. 

Lăsăm ușa mintii noastre  larg deschisă pentru fiecare gând captiv?  Nu suntem la mila minților 
noastre.

Isus ne invită, cu ajutorul Său, sa luam o atitudine de indrazneala și de încrede în El. 

 “Am slujit în minister 31 de ani și am ajuns să înțeleg că există două tipuri de credință. Una 
spune, “dacă totul merge bine, dacă viața mea este prosperă, dacă eu sunt fericit, dacă niciunul 
din cei dragi nu moare, dacă am succes, atunci voi crede în Dumnezeu. Imi spun rugăciunile, 
merg la biserică și dau ceea ce îmi pot permite.” Cealalta credinta spune că “deși cauza răului 
prosperă, deși transpir în Ghetsimani, deși trebuie să-mi beau paharul la Calvar, totuși, in acel 
moment  voi avea încredere în Domnul care m-a făcut.” Iov strigă: “Deși m-a ucis,  am încredere 
în El.” Pastorul George Ross

5. O perspectivă a unui regat 

“... Am biruit lumea.”
  Ioan 16:33 NIVUK 

“Și aceasta este ceea ce aduce victoria, aceasta este ceea ce învinge lumea: credința noastră.” 
  1 Ioan 5:4 NIVUK

“35Cine ne va despărți de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau 
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia?” 
  Romani 08:35 NIVUK

“37 Însă, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât învingători prin Cel Care ne a iubit.” 
  Romani 08:37 NIVUK

 Avem un potențial în probleme, a avea o credință solida ca si  aurul.

Doua perioade de carantina… nu cea  care a început în martie si s-a încheiat în iunie, nu a doua 
blocare în noiembrie ... 
 Daniel..in carantina timp de 60 de ani

13M am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cu norii cerului
venea Cineva Care era ca un fiu al omului. El S a apropiat de Cel Îmbătrânit de Zile
și a fost adus înaintea Acestuia.
14Lui I s a dat stăpânirea, onoarea și Împărăția,
ca să I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă!
Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece,
iar Împărăția Lui nu va fi distrusă!
  Daniel 7:13–14 NIVUK



Ioan la Patmos... 
“17 Când L am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Și a pus peste mine mâna dreaptă și 
mi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă 18 și Cel Ce trăiește! Am fost mort, 
dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morții și ale Locuinței Morților.!”
  Re 1:17-18)

Concluzie  cântec


