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Dumnezeu caută părtăşia cu omul 
Textul de bază: Genesa 18:1-33  

 

Dumnezeu este interesat de viaţa omului pe pământ 
 

• Dumnezeu vine la Avraam  

• Expresia “Domnul” vine dela cuvântul “Jahve” şi este aşa de sfânt încât nici 

un evreu nu îl ia în gură 
Genesa 18:1 

Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa 
cortului, în timpul zădufului zilei. 

 

• Avram şade înaintea cortului în timpul cel mai cald a zilei  
Genesa 18:2-5 

Avraam a ridicat ochii, şi s-a uitat: şi iată că trei bărbaţi stăteau în 
picioare lângă el. (O altă traducere vorbeşe aici de un străin cu doi 
însoţitori). Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, dela uşa cortului, şi s-a 
plecat până la pământ. Apoi a zis: ,,Doamne, dacă am căpătat trecere în 
ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. Îngăduie să se aducă 
puţină apă, ca să vi se spele picioarele; şi odihniţi-vă subt copacul acesta. 
Am să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeţi la inimă, şi după 
aceea vă veţi vedea de drum; căci pentru aceasta treceţi pe lângă robul 
vostru.” ,,Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei. 
 

Toată biblia este plină de dovezi că Dumnezeu este prezent în 

mijlocul nostru 
• La fel ca părinţii, care supraveghează copilul nou născut 

• Dumnezeu S-a interesat de Adam şi Eva încă înaintea căderii lor în păcat 

• Şi atunci când oraşele Sodoma şi Gomora s-au întort împotriva Lui 
Genesa 18:21 

Deaceea Mă voi pogorî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după 
zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” 
 

• La construirea turnului Babel când omul a vrut să fie ca Dumnezeu nu a fost 

altfel 
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Genesa 11:5 

Domnul S-a pogorât să vadă cetatea şi turnul, pe care-l zideau fiii 
oamenilor. 
 

• Dumnezeu este interesat ca creaţia Lui să trăiască în pace şi binecuvântare 

• Pentru aceasta a şi trimis pe Fiul Său pe acest pământ 

• Pentru-ca toţi, care cred în El să fie salvaţi 

• Dar Isus, Fiul Lui Dumnezeu mai vine odată 

• Atunci Va veni ca Domn şi Judecător 

• Numic nu-I rămâne ascuns 
Eclesiastul 8:11 

Pentrucă nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva 
faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă 
rău. 
Ezechiel 18:4 

Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, 
tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va 
muri. 
 

• Este o onoare deosebită dacă putem susţine că aparţinem cuiva 

• Şi acela acela este Dumnezeu nostru Veşnic prin Domnul nostru Isus Cristos 
Ioan 14:23 

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul 
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu 
el. 
 

• Aceasta este avantajul nostru faţă de Avraam: Dumnezeu trăieşte în noi prin 

Duhul Său Sfânt 
Galateni 4:6 

Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său, 
care strigă: ,,Ava”, adică: ,,Tată!” 
 

Dumnezeu ne face cunoscut gândurile Lui 
 

• După ce Avraam a dat de mâncare la străini, aceştia au spus motivul pentru 

care au venit 

• Reacţia lui Sara era foarte logică dar şi foarte pământească 
Genesa 18:12 şi 14 

Sara a râs în sine, zicând: ,,Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? 
Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân.” Este oare ceva prea greu 
pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi 
Sara va avea un fiu.” 
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• Dumnezeu nu vrea să lase pe Avraam în neştire 

• Tot aşa nicipe noi, care suntem copii Lui 

• Dumnezeu nu caută numai părtăşie ci şi conversaţie reciprocă cu noi 
Genesa 18:17-18 

Atunci Domnul a zis: ,,Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?... Căci 
Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi 
binecuvântate toate neamurile pământului. 
 

• Şi profetul Amos sublinează încă odată această atitudine a lui Dumnezeu 
Amos 3:7 

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa 
slujitorilor Săi prooroci. 
 

• Tot aşa şi Noul Testament dovedeşte această atitudine a lui Dumnezeu 
Ioan 15.15 Isus spune ucenicilor: 

Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-
am numit prieteni, pentru-că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl 
Meu. 
 

• Din cauza aceasta noi, care suntem Copii ai Domnului nostru Isus Cristos 

putem privi cu o siguranţă nemărginită în viitorul nostru 

• Frica lumii nu ne poate atinge, pentru-că-L avem pe El 
1 Corinteni 2:12 

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să 
putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 
 

Oare, se poate târgui cu Dumnezeu? 
 

• Abraam şi-a dat seama că atunci când Dumnzeu se interesează personal de 

situaţia dezastroasă în Sodoma şi Gomora atunci şi sentinţa va fi foarte grea 
Genesa 18:23-26 

Avraam s-a apropiat, şi a zis: ,,Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună 
cu cel rău?” Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi 
vei nimici oare şi pe ei, şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cinci 
zeci de oameni buni, cari sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună 
cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine 
aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare 
dreptate?” Şi Domnul a zis: ,,Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni 
buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” 
 

• Dumnezeu a admis lui Avraam să pretindă dreptate 
Genesa 18:32 
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Avraam s-a apropiat, şi a zis: ,,Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună 
cu cel rău?” 
 

• Dumnezeu cunoaştea inima dar şi izvorul cerinţelor lui Avraam 
 

Avraam nu s-a rugat pentru avantajele lui ci pentru alţii 
• Care sunt motivele noastre când venim la Domnul? 

• Cu cine sau cu ce comparăm noi cerinţele noastre adresate către Cer? 

• Noul Testament ne îndeamnă cum să venim la Isus 
1 Petru 5:6 

Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El 
să vă înalţe. 
 

• Noul Testament ne îndeamnă şi pentru ce să venim la Isus 
1 Petru 5:7 

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de 
voi. 
 

•  Şi promisiunea aceasta o putem pretinde în viaţa noastră pământească 

• Ca copil a Lui Dumnezeu  Tatăl din Cer vrea să Ne conducă 

• Convorbirea prin rugăciune cu Tatăl ceresc este cea mai strânsă legătură 

posibilă 

• Isus explică situaţia această ucenicilor: 
Luca 11:5-13 

Apoi le-a mai zis: ,,Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el la 
miezul nopţii, şi-i zice: ,Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la 
mine de pe drum un prieten al meu, şi n-am ce-i pune înainte;` şi dacă 
dinlăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ,Nu mă turbura; acum 
uşa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau 
pâini`, - vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentrucă-i este 
prieten, totuş, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va 
da tot ce-i trebuie. Deaceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi 
veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine 
caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.  
Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o 
piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, 
dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să 
daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri 
va da Duhul Sfânt celor ce Î-L cer!” 
 

                                        Amin 


