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Dumnezeu nu este liberal
Textul de bază: Josua 24: 14 - 24

Întroducere:
Cuvântul cel mai greșit interpretat în lumea creștină este „liberal“ sau
„tolerant“
• Cuvântul tolerant vine din latină și înseamnă:
• A tolera, a suporta, a răbda, a admite, a accepta
A fi „tolerant“ sau „liberal“ pretinde dela noi
• De a accepta poziția și părerea altuia
• De a renunța la poziția sau convingerea ta proprie
Dacă vorbim de tolenanța Lui Dunmezeu atunci putem vorbi numai de
nemărginita Lui dragoste și milă față de creația Lui.
Ce spune Sfînta Scriptura despre acest Dumnezeu?

Dumnezeu este exclusiv!
Dumnezeu nu acceptă alți dumnezei
Exodul (Eșirea) 20: 2 - 3

„Eu sânt Domnul, Dumnezeul tău . . . Să nu ai alți dumnezei afară de
Mine.“
Dumnezeu nu este tolerant
• Dumnezeu ne descrie poziția Fiului în următorul verset:
Faptele Apostolilor 4: 12

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“
• Vorba mult auzită „Toate drumurile duc la Roma“, care vrea să explice că
„oricare drum, pe care-l iei, tot la Dumnezeu te duce“, este greșit.
• El promite o satisfație pământească
• Un drum ușuratic care cuprinde toate bucuriile vieții
• Dar ele duc la întuneric și la pierzarea vecinică
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Dumnezeu cere dela noi o decizie personală
Sau ești pentru, sau ești împotriva acestui Dumnezeu veșinic
• Sfînta Scriptură cere dela noi o credință profundă în Dumnezeu
• Dumnezeu nu admite nici o îndoială și nici o toleranță
Dumnezeu are pretenții de la poporul Său
1 Samuel 7: 3

„Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din
mijlocul vostru dumnezeii străini și Astarteele . . .“
• De a scoate din mijlocul casei altarul unui dumnezeu străin necesită o
acțiune vizibilă pentru toți din jur
• Nu ajunge să accepți această pretenție Dumnezeiască
Dumnezeu cere dela fiecare în parte un „nu“ activ
Deuteronom 7: 5

„Să le surpați altarele, să le sfărămați stâlpii idolești, să le tăiați pomii
închinați dumnezeilor lor și să le ardeți în foc chipurile lor cioplite.“
• Dar nu ajunge opoziție față de alți dumnezei, dacă în casa și în viața
noastră nu se oglindește Voia lui Dumnezeu
Genesa 35: 2

„Scoateți dumnezeii străini care sânt în mijlocul vostru, curățiți-vă, și
schimbați-vă hainele.“
În Vechiul Testament exista numai o singură posibilitate
• Încrederea în Dumnezeul Atotputernic
• Și sfințirea personală prin îndeplinirea legiilor primite de Dumnezeu
• Dar Noul Testament ne arată o nouă posibilitate:

Există numai un singur drum spre Dumnezeu
Sfînta Scriptură ne arată unicul drum, dar și unica posibilitate
Ioan 14: 6

(Isus spune:) „Eu sânt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.“
• „prin Mine“ nu înseamnă „însoțit“ sau „în preajma lui Isus“
a4ro01d4

© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk

3

• Isus pretinde: „Prin suferințele suportate pentru fiecare din voi“, prin
„jertfa Mea de pe Golgota“, numai astfel puteți avea acces la Tatăl
Ceresc
Ioan 17: 3

„Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus
Cristos, pe care L-ai trimis Tu.“
Isus pretinde unica atotputere în cer și pe pământ
• După îndeplinirea jertfei de pe Golgota, Domnului nostru Isus Cristos au
fost date toate puteriile cerești
Matei 28: 18 (Isus după învierea)

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis: „Toată puterea Mi-a
fost dată în cer și pe pământ.“
• putere care trebuia să se reflecte în toate religiile creștine
Dar Biblia nu predică toleranță față de alte religii, ci pocăința celor fără
Dumnezeu
• Un exemplu aproape uitat din viața lui Isus era, când vroia să intre într-o
casă străină
Marcu 14: 13 - 15

„El (Isus) a trimis pe doi din ucenicii Săi, și Le-a zis: „Duceți-vă în
cetate; acolo aveți să întălniți un om ducând un ulcior cu apă: mergeți
după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei: „Învățătorul zice:
„Unde este odaia pentru oaspeți, în care să mănânc Paștele cu ucenicii
Mei?“
• colaborare cu Isus încă nu este o decizie personală pentru Isus
• Nu toți care se ocupă cu acest Isus au aceleași gînduri
Faptele Apostolilor 24: 24 - 26

„După câteva zile , a venit Felix cu nevasta-sa Drusila, care era Iudeică;
a chemat pe Pavel, și l-a ascultat despre credința în Cristos Isus. Dar, pe
când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre
judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astădată, du-te; când voi mai
avea prilej, te voi chema.“ Totodată el trăgea nădejdea că Pavel are să-i
dea bani; de aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu
el.“
Biblia ne învață să mergem la cel ce caută pe Isus
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Biblia cere dela noi ca să fim pregătiți pentru o astfel de chemare
Biblia cere să-i dăm un răspuns la întrebările puse
Biblia cere dela noi un mesaj plin de dragoste, dar plin de adevăr
Încă odată versetele citite:
Faptele Apostolilor 24: 24

„Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și
despre judecata viitoare, Felix, s-a îngrozit.“
• Noi putem discuta despre Biblie, dar nu suntem tolerați dacă e vorba de
adevăruri biblice

Mai este timp de Har
Sentința lui Dumnezeu nu se adresează împotriva păcătosului ci împotriva
păcatului
Ioan 12: 44 - 47 și 49 - 50

„Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce
M-a trimis pe Mine. Și cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis
pe Mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede
în Mine, să nu rămână în întunerec. Dacă aude cineva cuvintele Mele și
nu le păzește, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să
mântuiesc lumea.
Căci Eu n-am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimes, El însuș
Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că
porunca Lui este viața vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le
spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.“
2 Timotei 4: 1 - 3 (Apostolul Pavel câtre Timotei)

Te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Cristos Isus, care
are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa:
propovăduiește Cuvântul stăruiește asupra lui la timp și ne la timp,
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni
vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi
vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după
poftele lor.

Într-adevăr: Dumnezeu nu este liberal, dar are libertatea să te
salveze din păcatele tale. Și lucrul acesta vrea să facă chiar azi.
Amin
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