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Dumnezeu este bun
Textul de bază: Psalmul 23:1-6

Întroducere:
•
•
•
•
•

Un fotograf a publicat o serie de diapozitive sub titlul: "Cui să-i mulţumim?"
În ea ne arată frumuseţea şi splendoarea creaţiei lui Dumnezeu
Când e cazul ca să mulţumim, omul se gândeşte foarte superficial
El judecă după cele văzute
Dar inima noastră trebuie să se orienteze de Dumnezeu
Psalmul 28:7

Domnul este tăria mea şi scutul meu; În El mi se încrede inima, şi sunt
ajutat. De aceea Îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările
mele.

Dumnezeu este bun cu creaţia Lui
Dumnezeu este creatorul acestui pământ
• El a dat viaţa tuturor plantelor şi le face roditor
• El a stabilit soiul lor prin sămânţa fiecărui în parte
Geneza 1:11

Apoi Dumnezeu a zis: "Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi
roditori, cari să facă rod după soiul lor şi cari să aibă în ei sămânţa lor pe
pământ. " Şi aşa o fost.

Dumnezeu are grijă de creaţia Lui, dar nu de pământul acesta
• Garantează recoltă cât va exista pământul
• dar nu garantează existenţa veşnică a pământului
Isaia 51:6
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Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca
un fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină, şi locuitorii lui vor
muri ca nişte muşte; dar mântuirea Mea va dăinui in veci, şi neprihănirea
Mea nu va avea sfârşit.
Geneza 8:22

Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura,
vara şi iarna, ziua şi noaptea!

Dumnezeu este bun cu copii Lui
Dumnezeu este bun, pentru că ne iubeşte
• Dragostea lui Dumnezeu este nemărginită
• Ea se manifestă prin jertfa Domnului nostru Isus Cristos
Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede În El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Dumnezeu este bun, pentrucă ştie ce avem nevoie
• Dorinţele noastre sunt cunoscute lui Dumnezeu
• Nevoile noastre nu corespund întotdeauna cu dorinţele noastre
Matei 6:8

Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca
să-I cereţi voi.

Dumnezeu este bun, pentrucă ne ajută
• Dacă trăim după cuvântul lui Dumnezeu, El ne ajută
Faptele Apostolilor 26 :22

Dar, mulţămită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua
aceasta; şi am mărturisit Înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă
depărtez cu nimic dela ce au spus proorocii şi Moise că are să se întâmple;

Dumnezeu este bun pentrucă ne călăuzeşte
• Cei ce cred în El vor fi conduşi de Duhul Sfânt
Faptele Apostolilor 5 :32
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Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu
celor ce ascultă de El. "

Dumnezeu este bun, pentrucă nu ne uită
Maleahi 3 : 16

Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a
luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a
fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele
Lui.

Bunătatea lui Dumnezeu trebuie mărturisită
Poporul lui Dumnezeu dă mărturie de bunătatea lui Dumnezeu
• Semne vizuale, care conduc poporul lui Dumnezeu
Daniel 4 :2

Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele si minunile. pe cari le-a făcut Dumnezeul
cel Prea Înalt fată de mine.

Poporul lui Dumnezeu dă mărturie de salvarea lui
Exodul 14:31: 15:1-2

Israel a văzut mâna puternică, pe care o îndreptase Domnul Împotriva
Egiptenilor. Şi poporul s-a temut de Domnul, şi a crezut În Domnul şi În
robul Său Moise. Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului
cântarea aceasta. Ei au zis: " Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava:
A năpustit in mare pe cal şi pe călăreţ. Domnul este tăria mea şi temeiul
cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl
voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.
• Această laudă a fost auzită de popoarele din jur
Iosua 2:9-11 (Curva Rahav către cei doi spioni militari trimişi de Israelieni)

Şi Rahav le-a zis: "Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat
groaza de voi, şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră. Fiindcă am
auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră
apele mării Roşii, şi am auzit ce aţi făcut celor doi împăraţi ai Amoriţilor
dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og, pe cari i-aţi nimicit cu desăvârşire. De
când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima, şi toţi ne-am pierdut
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nădejdea înaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu
sus în ceruri şi Jos pe pământ.

Dumnezeu este bun cu cei credincioși
• Este sarcina noastră de a mărturisi faptele Lui
• Nu convingerile noastre teologice
• "Ce a făcut El în sufletul meu"!!! Asta contează.
Psalmul 66:16

Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El
sufletului meu.

Dumnezeu este bun, pentru că ne dă mântuirea
• Psalmistul descrie mântuirea cu gura
Psalmul 71 :15

Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
• Noi, care suntem salvaţi prin Domnul nostru Isus Cristos vestim mântuirea cu
inima
Coloseni 1:13-14

El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor.
2 Timotei 4:8

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în "ziua
aceea", Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor
ce vor fi iubit venirea Lui.
Amin
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