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Noi credem în Dumnezeu
Textul de bază: 1 Ioan 5: 1 - 12

Introducere:
• "Dumnezeu" este mai mult decât numele unei ființe preaînalte.
• „Dumnezeu“ din Biblia noastră este un Dumnezeu care vrea să intre într-o
legătură personală cu fiecare în parte.
• Pentru o relație reciprocă este nevoie să cunoști partenerul.
• Dumnezeul nostru ne cunoaște.
• EL ne cunoaște foarte bine.
• Dar cum putem noi să facem cunoștintă cu EL ?
Care sunt posibilitățile care ne stau la dispoziție?
• Ştiința, cu toate neajunsurile ei?
• Imaginația și fantezia noastră fără margini?
• Tradiția strămoșilor noștri?
• Cunoașteți o altă posibilitate echivalentă?
Să deschidem Biblia:
Dumnezeu, creatorul universului
Romani 1: 20:

În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică și dumnezeirea
Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele
în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot desvinovăți;
• Dumnezeu se dovedește prin creația Sa
• Dumnezeu se dovedește deja înainte de facerea lumii
• Dumnezeu pretinde o băgare de seamă și nu superficială
Dumnezeu, creatorul omului
Faptele Apostolilor 17: 26:

El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața
pământului; le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor.
• Dumnezeu se interesează de noi
• Dumnezeu decide lungimea vieții și hotarul locuinței
• Dumnezeu nu a creat omul și L-a lăsat singur în întunericul lumii
a4ro02n1

© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk

2

Dumnezeu, creatorul firii omenești
Romani 2:13 - 15:

Pentrucă nu cei ce aud Legea, sânt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei
ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. Când Neamurile, măcar
că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, cari n-au o lege, își
sânt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor;
fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, cari
sau se învinovățesc sau se desvinovățesc între ele.
• Viața omului nu-I este indiferentă
• În creaţia omului Dumnezeu a stabilit și firea omenească
• Omul este singura creație dumnezeiască care are un cuget

Cum se prezintă Dumnezeu în Cuvântul Său?
Ca un Dumnezeu creator
Genesa 1: 1:

La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pămntul.
• Dumnezeu este creatorul universului
• În anul 1995 savanţii au descoperit o galaxie la marginea universului nostru
cunoscut. Distanța este de 11 miliarde ani-lumină de la planeta noastră
• Prin telescopia TECK savanții au descoperit o galaxie a cărei lumină necesită
13 milliarde ani pâna când ajunge la noi
• Creația lui Dumnezeu nu este numai ceea ce putem vedea cu ochii noștrii
• Ați știut că există peste 23 000 feluri de viermi ?
Ca un Dumnezeu drept
Psalmul 7:9:

Ah! pune odată capăt răutății celor răi, și întărește pe cel neprihănit, Tu, care
cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte!
• Dumnezeu va judeca creația Lui
• Dumnezeu va despărți binele de rău
• Dumnezeu va nimici răul
Ca un Împărat veşnic
Exodul 15: 18:

ªi Domnul va împărăți în veac și în veci de veci.
• Domnia omului pe acest pământ este limitată
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• Omul caută să stăpânească creaţia, dar nu reuşeşte
• Dar Domnia lui Dumnezeu are valoare vecinică
Ca un Tată Atotștiuitor
Deuteronom 32: 6:

Pe Domnul îl răsplătiți astfel! Popor nechibzuit și fără înțelepciune! Nu este
El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit, și ți-a dat ființă?
• Dumnezeu cunoaște omul pe acest pământ
• Dumnezeu vrea să fie Tatăl tău
• Dumnezeu cere ca să-L recunoaștem ca Tată
Ca un Dumnezeu plin de dragoste
2 Corinteni 13: 14:
Harul Domnului Isus Hristos, și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea
Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți! Amin.
• Prin Isus Cristos a dovedit Dumnezeu dragostea Lui față de noi
• El nu arată numai dragoste, ci este Dragoste
• Dumnezeu ne înputernicește prin Duhul Său Sfânt

Cum întâmpină Dumnezeul cel viu pe om ?
Dumnezeu ne întinde o mână de salvare
Ioan 3: 16:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.
• Dumnezeu ne-a întins o mână de salvare
• El a dat ce a avut mai scump: pe fiul Său Isus Cristos
• Motivul? Dumnezeu dorește salvarea noastră
Dumnezeu iartă păcatele omului
Psalmii 103: 8:

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate.
• Dumnezeu se arată ca un Domn îndurător
• Dumnezeu se arată ca un Domn îndelung răbdător
• Dumnezeu se arată ca un Domn bogat în bunătate
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Dumnezeu dorește să fim mesagerii acestui mesaj
2 Corinteni 5: 20:

Noi dar, sântem trimeși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar
îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcați-vă cu
Dumnezeu!
• Dumnezeu vrea ca această veste să fie propovăduită de noi
• Dumnezeu vrea ca această ofertă să fie publicată de noi
• Dumnezeu vrea ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu

Isus mobilizează toată creația pentru glorificarea Tatălui
Ceresc
Isus întrebuințează oameni îndepărtați de El, pentru a-L servi
Matei 9: 9

De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând
la vamă. Şi i-a zis: ,,Vino după Mine“. Omul acela s-a sculat, şi a mers după
El.
• Apropierea Lui de oameni schimbă viața fiecăriua
Isus întrebuițează locuri pustii, pentru ca mesajul Dumnezeiesc să fie vorbit
Matei 14: 13 și 19

Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se
ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul
acesta, au ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos. Apoi a poruncit
noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a
ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar
ei le-au împărţit noroadelor.
• Isus sfințește locul, arătând mărirea Cerească a Tatălui
• Un loc fără Templu, nesființit, dar binecuvântat de Domnul
Isus nu cheamă în colaborare pe cei care se înghesuie înainte
• Isus îi întâlnește la locul de muncă sau acasă, pentru că acolo are nevoie de
martori și colaboratori
Amin

a4ro02n1

© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk

