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Eu sunt Dumnezeul vostru
Textul de bază: 1 Ioan 5. 1 - 12

Întroducere:
Două greșeli semnificative:
• Două țări prietene, cu hotar comun, au fost despărțite de niște munți
înalți, astfel, încât comerțul exterior avea de suferit în timpul iernii.
Pentru a ocoli această strâmtorare comercială, țările au decis să
construiască un tunel pentru linia ferată cu o lungime de 22 km. Fiecare
țară a început cu săpatul în partea ei. În momentul întâlnirii în mijlocul
muntelui și-au dat seama, că au greșit cu 1,5 m. La o lungime de 22 km
numai 1,5 m? De fapt un succes al tehnicii contemporane. Și totuși, care
era greșeala? Greșeala era, că fiecare țară a măsurat distanța până la
peretele tunelului dela șina dreaptă și nu dela mijlocul șinelor.
• La o conferință mondială pentru răspândirea Evangheliei participanții sau înțeles, că activitățiile, cât și colaborarea bisericilor creștine trebuie
activate pe plan mondial dar și pe plan local. La sfârșitul conferinței, ea a
fost declarată ca un succes și s-a publicat un memoriu în presa mondială.
Toți participanții au plecat cu mare entuziasm spre casele lor. Dar pe plan
local au început divergențele. Cât timp, participanții nu au fost activi,
adică, au stat liniștiți - unul lângă celălalt în sala conferinței - nu au avut
probleme. Dar acuma, când e vorba de o evanghelizare comună în aceeași
localitate, au început întrebările: „În care Biserică va merge acela, care se
va pocăi? Al cui va fi?“

Singurul ghid este Isus Cristos
În nimeni altul
• Biblia precizează fără nici o toleranță drumul spre Dumnezeu
Ioan 14:6

„Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine.“
• Cuvântul lui Dumnezeu, în toată întregimea, dar și cu toată puterea
Dumnezeiască precizează ghidul nostru în credință
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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 mântuiți.“
Numai cine acceptă această condiție, se poate numi copil al lui Dumnezeu
Ioan 1: 12 - 13

„Tuturor celor care L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sînge, nici
din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu.“

Religiozitatea noastră nu ajunge
Vizitarea regulată a serviciilor bisericești nu ajunge
• Obișnuința noastră preluată de la strămoșii noștri, că vizitarea slujbelor
religioase duce spre Dumnezeu, sunt contrarul celor scrise în Sfânta
Scriptură
Luca 18: 11 - 12 (rugăciunea Fariseului)

„Fariseul sta în picioare, și a început să se roage: „Dumnezeule, Îți
mulțămesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari
sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau
zeciuieala din toate veniturile mele.“
• Noi avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt, pentru a putea vorbi cu Tatăl
Ceresc
Ioan 4: 21 și 24 (Isus către Samariteanca)

„Vine vremea când nu ne va mai preocupa dacă trebuie să ne închinăm
aici ori în Templu. Căci nu contează unde ne închinăm, ci cum ne
închinăm - este închinarea noastră spirituală, adevărată? Căci
Dumnezeu este Duh și noi avem nevoie de ajutorul Lui ca să ne putem
închina așa cum trebuie.“
Credința în Dumnezeul cel viu nu se poate moșteni
• Poporul Israel era și este poporul ales de Dumnezeu. Și totuși Ioan
Botezătorul a cerut dela fiecare în parte o decizie
Matei 3: 8 - 9

„Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți
zice în voi înșivă: Avem ca tată pe Avraam!“
• Credința în Dumnezeul cel viu nu mai este limitată pentru poporul ales
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de Dumnezeu
Faptele Apostolilor 9: 15 (alegerea lui Saul)

„Dar Domnul i-a zis (lui Anania): „Dute, căci el este un vas, pe care lam ales, ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea
împăraților, și înaintea fiilor lui Israel.“

Decizia ta personală contează: da sau ba
Dumnezeu nu silește pe nimeni la acest pas
• Dumnezeu respectă decizia ta făcută pe acest pământ. Dar îți atrage
atenția că, consecințele trebuie să le suporți tu personal
Marcu 16: 16

„Cei care cred și se botezează vor fi mântuiți, dar cei care refuză să
creadă vor fi condamnați.“
• Dumnezeu nu ne amenință, ci ne avertizează
Tu personal decizi, unde vei fi odată: în rai sau în iad
• Decizia ta este remarcată și înregistrată în cer
Apocalipsa 20: 15

„Dacă numele cuiva nu a fost găsit în cartea vieții, acela a fost aruncat
în iazul de foc.“
A rosti „În Numele lui Dumnezeu“ nu ajunge
• În multe religii consacrarea vieții personale pentru o activitate religioasă
promite o anumită sfințire
Matei, 7: 22-23

„Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne! N-am făcut lucruri mari în
numele Tău? Atunci le voi spune: Niciodată nu v-am cunoscut.“
Faptele noastre bune nu sunt suficiente ca să ajungem în cer
• Simțurile noastre umanitare pentru cel în necaz nu este condiția, ci
rezultatul deciziei noastre pentru Isus Cristos
• În fiecare partid există „oameni buni“, dar fără Dumnezeu
Efeseni 2: 8-9

„Prin har ați fost mântuiți, prin credință. și aceasta nu vine dela voi; ci
este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.“

Dumnezeu nu acceptă alți zei
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Pe lîngă axul principal pus de Dumnezeu prin Fiul lui, nu mai poți pune un
alt ax paralel cu conținut religios
Exodul 32: 2 + 4

„Aron le-a răspus: „Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor
și fiicelor voastre, și aduceți-i la mine.“ El i-a luat din mânile lor, a bătut
aurul cu dalta, și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: „Israele! iată
dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului.“
• Experiența noastră în credință, convingerile noastre biblice și chiar
adevăruri biblice, dacă sunt manipulate după necesitatea și aprecierea
noastră, pot să fie un astfel de „vițel de aur“
Pedeapsa celor ce-și fac alți zei este decisă
Ieremia 13: 10 (Profetul Ieremia depre poporul ales de Dumnezeu)

„Poporul acesta este un popor rău: nu vrea să asculte cuvintele Mele,
urmează poruncile inimii lui, și merge după alți dumnezei ca să le
slujească și să se închine înaintea lor.“

Victoria este a Mielului
• Isus ne confirmă: Toți acei, care cred . . .
Ioan 3: 36

„Toți acei, care se încred în Fiul lui Dumnezeu, pentru a fi mântuiți, au
viața vecinică; dar cei care nu cred în El, nu va vedea niciodată raiul, ci
mânia lui Dumnezeu va rămâne asupra lor.“
• Și cuvintele acestea au valoare veșnică:
Apocalipsa 7: 9 - 10 (Vedenea lui Ioan)

„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 seminție, din orice norod și
de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și
înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâni; și
strigau cu glas tare, și ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru,
care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!“
Amin
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