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Cu cine avem de-aface când ne rugãm? 
Textul de bazã: Psamii 33. 1 - 22 

 

Întroducere: 
 

A crede în Dumnezeu înseamnã a avea încredere în desăvășirea Lui 
• Psalmistul vorbește de „fericire în Domnul“ 

 

Desăvășirea se contrazice cu caracterul 
• Dumnezeu este descris numai în valori superlative 

• Ele nu sunt rezultatul unei dezvoltări temporare sau continue 

• Calităþile Lui au valori vecinice, netrecătoare 

 

Desăvășirea lui Dumnezeu cuprinde: 
• Dumnezeul Vecinic 

• Dumnezeul Neschimbător 

• Dumnezeul Atotștiutor 

• Dumnezeul Atotputernic 

• Dumnezeul Omniprezent 

 

Omul creat de Dumnezeu are un suflet viu 
Geneza 2: 7 
„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din þărâna pământului, i-a suflat în 
nări suflare de viaþă, și omul s-a făcut astfel un suflet viu.“ 

 

Dumnezeul Vecinic 
Genesa 21. 33 
„Avraam . . . a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeului celui 
vecinic.“ 
Exodul 3. 14 
„Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.“ 
Psamii 90: 2 
„Înainte ca să se fi născut munþii, și înainte ca să se fi făcut pământul și 
lumea, din vecinicie în vecinicie, Tu ești Dumnezeu!“ 
Isaia 43: 10 
„Voi sunteþi martorii Mei - , zice Domnul, - . . . ca să Mă credeþi și să 
înþelegeþi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, și 
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după Mine nu va fi. Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este nici un 
mântuitor.“ 
1 Timotei 1: 17 
„A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului 
Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor !“ 
Apocalipsa 4: 8 
„Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, cel Atotputernic, care era, 
care este, care vine!“ 
 

Etern, fără început și fără sfârșit 
• „Etern“ nu este egal cu „timp nelimitat“ 

• „Timp nelimitat“ are un început, „etern“ nu are nici început nici sfârșit 

• Dumnezeu nu a fost creat de nimeni 

• El nu trebuie să mulþumească nimânui pentru existenþa Lui 

 

Prin credinþa noastră în Isus Cristos am devenit fiinþe vecinice 
• Dar noi am avut un început 

• Vecinicia noastră a început cu predarea vieþii noastre sub conducerea 

mântuitorului nostru Isus Cristos 

 

Dumnezeul Neschimbător 
 
Dumnezeu este ferm, e consecvent 

• „El a fost . . . și El va fi!“ 

• Dumnezeu nu crește, nu scade din putere și nici nu slăbește 

• Dumnezeu este Plinătatea absolută 
Psalmii 102: 25 - 27 
„Tu ai întemeiat în vechime pământul, și cerurile sunt lucrarea mânilor 
Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămânea; toate se vor învechi ca o haină; 
Le vei schimba ca pe un veșmânt, și se vor schimba. Dar Tu rămâi 
Același, și anii Tăi nu se vor sfârși.“ 

 

Dar Dumnezeului nu-Î este indiferentă creaþia Sa 
Geneza 6: 12 
„Dumnezeu s-a uitat spre pământ, și iată că pământul era stricat.“ 
Deuteronom 26: 7 (poporul Israel în Egipt) 
„Noi am strigat câtre Domnul, Dumnezeul părinþilor noștri. Domnul ne-
a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. ªi 
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Domnul ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braþ întins, cu arătări 
înfricoșătoare, cu semne și minuni.“ 
 

Dumnezeu este drept și þine promisiuniile Lui 
Matei 24: 35 (Isus spune) 
„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.“ 
Geneza 8: 22 (Promisiune dată de Dumnezeu lui Noe) 
„Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și 
căldura, vara și iarna, ziua și noaptea!“ 
Isaia 9: 6 
„Căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
veciniciilor, Domn al păcii.“ 
 

Dumnezeul Atotștiuitor 
 
Trecutul și viitorul este pentru Dumnezeu prezentul 

• Desăvășirea lui Dumnezeu nu cunoaște astfel de anotimpuri 

• E o calitate dumnezeiească, pentru noi de nepriceput 

• El are acces la toate informaþiile pământești 

• Dumnezeu este trecutul, prezentul dar și viitorul 

• Dumnezeu cunoaște și înþelege trecutul, prezentul și viitorul 

 

Dumnezeu nu a trebuit să înveþe 
• Dumnezeu nu necesită un ziar sau Buletin de stiri pentru a cunoaște 

noutăþile pe acest pământ 

• Dumnezeu nu a vizitat niciodată o școală pentru a învăþa ceva 

• Nici de informaþiile noastre nu are nevoie pentru a putea judeca 

• Dumnezeu cunoaște gândurile și motivele omului 

 

Înþelepciunea lui Dumnezeu este nemărginită 
• Mintea și inteligenþa omului nu o va pricepe niciodată 

Romani 11: 33 - 35 
„O, adâncul bogăþiei, înþelepciunii și știinþei lui Dumnezeu! cât de 
nepătrunse sunt judecăþile Lui, și cât de neînþelese sunt căile Lui? ªi în 
adevăr, „cine a cunoscut gândurile Domnului? Sau cine a fost sfetni-cul 
Lui? Cine Ia dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?“ Din El, prin El, 
și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci!“ 
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Evrei 4: 13 
„Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit 
înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.“  
1 Ioan 3: 20 
„Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, și cunoaște toate 
lucrurile.“ 

Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru 
 
Prin Fiul Său, Dumnezeu a arătat dragostea Lui 

Ioan 3: 16 
„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaþă vecinică.“ 
 

Prin cuvântul Său ne arată drumul spre Tată 
Faptele Apostolilor 4: 12 
„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume 
dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiþi.“ 
 

Dumnezeu înzestrează copii Lui cu putere duhovnicească 
Faptele Apostolilor 2: 17 - 18, și 21 
„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste 
orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor prooroci, tinerii voștri 
vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa visuri! Da, chiar și peste robii 
Mei și peste roabele mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, și 
vor prooroci. Atunci orcine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.“ 
1 Corinteni 1: 18 
„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 
Dumnezeu.“ 
 

Dumnezeu va salva omul căzut, dar va salva și creaþia Sa 
Romani 8: 19 - 21 
„De asemenea, și firea așteaptă cu o dorinþă înfocată descoperirea fiilor 
lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii - nu de voie, ci din 
pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din 
robia stricăciunii.“ 
Apocalipsa 7: 9 –10 (Viziunea lui Ioan pe insula Creta) 
„După aceea m-am uitat, și iată că era o mare gloată, pe care nu putea 
s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminþie, din orice norod și 
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de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și 
înaintea Mielului, îmbrăcaþi în haine albe, cu ramuri de finic în mână; și 
strigau cu glas tare, și ziceau: mântuirea este a Domnului nostru, care 
șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!           A M I N 


