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Ocrotirea
Ce înţelegem prin ocrotire?
Dimineaţa, înainte să părăsim casa, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne păzească în acea zi.
Îl rugăm să ne păzească pe drum - fie că mergem pe jos, cu bicicleta, cu autobuzul, cu
trenul sau cu maşina. Seara Îi mulţumim lui
Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem cu bine
acasă.
Prin ocrotire înţelegem să nu ni se întâmple
nimic rău, respectiv totul să se petreacă aşa
cum ne dorim. Nu este greşit în sine să ne
rugăm pentru aceasta, dar Biblia înţelege prin
ocrotire ceva mult mai adânc decât condiţiile
bune, exterioare ale vieţii noastre.
Ocrotire – prin cine?
Pentru început dorim să ne gândim prin
cine suntem păziţi, şi pentru aceasta să privim
la câteva versete din Biblie:
Ocrotitorul: Domnul Isus
„ ...către cei chemaţi, care sunt iubiţi în
Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus
Hristos“ (Iuda 1).
„Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă
va păzi de cel rău“ (2 Tesaloniceni 3.3).
Ocrotitorul: Dumnezeu, Tatăl
Domnul Isus S-a rugat Dumnezeului Său şi
Tată, ca El să-i păzească de rău pe cei pe care
I i-a dat Lui, Domnului Isus:
„ ...păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care
Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum
suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, îi
păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe
aceia, pe care Mi i-ai dat...“ (Ioan 17.11b-12).
„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti
de cel rău“ (Ioan 17.15).

Său, pentru ca Acesta să-i păzească de rău,
El Însuşi nu a încetat să facă aceasta. Aceste
versete ne arată de ce anume doreşte Domnul
Isus să ne păzească: de rău.
În versetele citate din Biblie putem citi de
cine doreşte Dumnezeu să ne păzească. Dar la
cine sau la ce se referă cuvântul „rău“?
Cuvântul folosit în Ioan 17.15 şi 2
Tesaloniceni 3.3 pentru „rău“ apare în Matei
5.37 pentru prima dată: „Felul vostru de
vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»; ce trece peste
aceste cuvinte vine de la cel rău“ (Matei
5.37).
Există şi alte câteva versete, dintre care
doresc să amintesc trei:
„Ascultaţi, dar, ce înseamnă pilda semănătorului: Când un om aude Cuvântul privitor la
Împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi
răpeşte ce a fost semănat în inima lui...“
(Matei 13.18-19a).
„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om
care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.
Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghina între grâu şi a
plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au
făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina... Cel ce
seamănă sămânţa bună este Fiul Omului.
Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii
Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău“ (Matei
13.24b-26; 37-38).
„Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din
rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor
amăgi şi pe ei înşişi“ (2 Timotei 3.13).
Deci, răul este satan, diavolul. Răii respectiv din cel rău sunt oamenii care stau sub
influenţa lui satan. În Vechiul Testament,
aceştia sunt numiţi în multe locuri ca „cei
fărădelege“. Răul, pe care de asemenea îl
găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, este tot ce
stă în opoziţie cu Dumnezeu şi Cuvântul Său.
Un om poate să fie influenţat negativ.

Ocrotire – de cine sau ce?
Când Domnul Isus a fost aici pe pământ, El
i-a păzit pe aceia care au crezut în El. Şi după
ce El i-a încredinţat Dumnezeului şi Tatălui

Rugăciuni pentru ocrotire în Biblie
Există versete în Biblie în care citim despre
rugăciunea personală pentru ocrotire. Găsim

asemenea versete în Psalmul 16, o cântare a
lui David și în Psalmul 17, o rugăciune a lui
David. Acestea prezintă motive diferite, de ce
David s-a rugat pentru ocrotire.
Alte versete:
„Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă! Nu mă lăsa
să fiu dat de ruşine când mă încred în Tine!“
(Psalm 25.20).
„Păzeşte-mi sufletul, căci sunt unul din cei
iubiţi de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe robul
Tău, care se încrede în Tine!“ (Psalm 86.2).
„Păzeşte-mă, Doamne, de mîinile celui rău!
Fereşte-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare!” (Psalm 140.4).
„Păzeşte-mă de cursa pe care mi-o întind ei,
şi de piedicile celor ce fac răul!“ (Psalm
141.9).

Să oferim suprafețe de atac puţine
Dacă îngăduim răul în viaţa noastră, oferim
lui satan o suprafaţă de atac mai mare. De
aceea există aşa de multe versete, în care
suntem îndemnaţi să ne distanţăm de tot ce nu
se potriveşte cu sfinţenia lui Dumnezeu şi ne
abate de la calea pe care Dumnezeu doreşte
să ne conducă (a se vedea şi Deuteronom
13.6b).
Pavel scrie în 1 Tesaloniceni 5.21-22: „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
Feriţi-vă de orice se pare rău.“ În 1 Corinteni
5.9-11 sunt amintiţi oameni care pe baza
vieţii şi acţiunii lor sunt numiţi „răi“ şi sunt
daţi afară din părtăşia credincioşilor.
Ocrotire – în fiecare zi

Influenţa răului şi mijloacele noastre
Armura
În Efeseni 6.10-18 nu este descrisă doar
armura lui Dumnezeu, ci şi pentru ce avem
nevoie de ea. Vorbind despre aceasta, Pavel a
apărat bucuria binecuvântărilor duhovniceşti.
Din aceste versete putem trage foloase practice şi pentru tema noastră. Pavel începe cu
versetele 10-11: „Întăriţi-vă în Domnul şi în
puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept
împotriva uneltirilor diavolului.“ După ce a
descris câteva obiecte ale armurii şi însemnătatea lor duhovnicească, Pavel reţine în
versetul 16: „Pe deasupra tuturor acestora,
luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge
toate săgeţile arzătoare ale celui rău.“
Ce învăţăm din versetele amintite?
- Suntem puşi în faţa uneltirilor diavolului.
- Putem rezista, dacă purtăm toate componentele armurii.
- Puterea noastră nu este în noi, ci doar în
Domnul Isus.
- Un scut trebuie ţinut totdeauna în direcţia
de unde vine o săgeată: credinţa - deci încrederea credinţei în Dumnezeu - ne ocroteşte (duhovniceşte) de atacurile lui satan.
Satan doreşte „să facă rău“ lui Dumnezeu
acolo unde poate. Aici pe pământ, „ţintele de
atac“ sunt aceia care cred în Dumnezeu.
Orice mijloc îi este pe plac diavolului. Pe
oameni îi atrage de la calea dreaptă cu învăţături uşor falsificate. Alţii primesc o lovitură
deplină, pentru a fi păgubiţi în credinţa personală. Observăm de exemplu sărăcia morală şi
influenţa crescândă ocultă a societăţii?

Deci vedem că ocrotirea în situaţiile noastre
zilnice - de exemplu, ca să ajungem bine de la
A la B - are în Biblie mai degrabă o valoare
subordonată. Aceasta nu înseamnă că nu ne
vom ruga pentru această ocrotire! Dar
Domnului Isus I-a fost pe inimă în mod
deosebit, ca credinţa noastră să fie păzită. Din
acest motiv îi spune lui Simon Petru: „Simone, Simone, satan v-a cerut să vă cearnă ca
pe grâu. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să
nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei
întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii
tăi“ (Luca 22.31-32).
Dar, desigur, El nu ne lasă nici în situaţiile
noastre zilnice. Trebuie să-L rugăm pentru
ocrotire şi conducere în intenţiile noastre.
Prin aceasta exprimăm tocmai dependenţa
noastră de Dumnezeu.
În Marcu 4.35-41 şi 6.45-51 avem două
întâmplări, în care ucenicii erau în necaz pe
mare şi Domnul le-a venit în ajutor. În Marcu
4.38, ei se îndreaptă cu necazul lor la El, la
adresa corectă. În capitolul 6.48, El îi vede
suferind necaz şi vine la ei.
Devenim conştienţi de ceva: ocrotire nu
înseamnă să mergi cu maşina fără vreo pană
toată viaţa. Unele pane au poate o însemnătate mai adâncă decât bănuim noi:
- Poate că Dumnezeu ne-a ocrotit de ceva
mai rău?
- Poate că Dumnezeu doreşte să conducă
altfel calea noastră?
- Poate că Dumnezeu doreşte să ne aducă
din nou şi mai puternic în dependenţă de El?
- Poate că Dumnezeu doreşte să probeze, să
verifice credinţa noastră?
„Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc.“
(Psalm 145.20a)

