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Poporul lui Dumnezeu 
Textul de bază: 1 Petru 2: 6-10 

 

Popor după înţelesul juridic de astăzi 
 
Un popor poate fi (după Enciclopedia din anul 2008) 
• Toţi cei ce locuiesc şi sunt stabiliţi într-un stat, sau o ţară 
• Toţi dintr-o regiune de cultură caracteristică şi specifică 
• Toţi care vorbesc aceeaşi limbă 
 
Un popor este un grup de oameni cu semne caracteristice 
• Locul unde s-a stabilit 
• Portul şi obiceiurile de trai 
• Limba şi cultura comună 
• Toate semnele sunt vizibile pentru cei din jur 

 

„Popor” dupa înţelesul Vechiului Testament 
 
Dumnezeu Îşi alege un popor 
• Iniţiativa porneşte de la Dumnezeu 
• Alegera a fost a Lui 

Exodul 19:3-6 
Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: 
,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacov, şi să spui copiilor lui Israel: ,,Aţi văzut ce 
am făcut Egiptului, şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici 
la Mine. Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul 
Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; 
Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sânt cuvintele pe 
cari le vei spune copiilor lui Israel.” 

• Dumnezeu face o promisiune 
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Geneza 17:8 
Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca 
străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire vecinică; şi 
Eu voi fi Dumnezeul lor. 

• Dar acest popor încă nu era sfânt 
1 Samuel 12:22 
Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, 
căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. 

• Nu trebuia să fi născut în poporul lui Dumnezeu 
• Dar trebuia sa porţi semnul că faci parte din acest popor 
• Dumnezeu a pretins şi pretinde un semn care nu se poate corecta înapoi 

Geneza 17:10 şi 24-25 
Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa 
ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. 
... Avraam era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, când a fost tăiat 
împrejur în carnea prepuţului său. Fiul său Ismael era în vârstă de 
treisprezece ani, când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 

• Idea aceasta o practică şi satana în zilele din urmă 
• El va tetova, va arde, ca un semn de propietate la un animal 

Apocakipsa 13:1 şi 16-17 Evanghelistul Ioan pe insula Patmos. 
Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară 
cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi 
pe capete avea nume de hulă. ... Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi 
săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe 
frunte,  şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul 
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. 

• Un popor aflat în grija lui Dumnezeu 
Psalmii 100:3 
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui sântem: noi sântem 
poporul Lui şi turma păşunei Lui. 

• Dumnezeu cere şi ascultarea 
Exodul 19:5 
Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi 
fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu. 

• Dar poporul ales de Domnul s-a împotrivit 
Ieremia 13: 10 şi 14-15 
Poporul acesta este un popor rău: nu vrea să asculte cuvintele Mele, 
urmează pornirile inimii lui, şi merge după alţi dumnezei, ca să le slujească 
şi să se închine înaintea lor; de aceea va ajunge întocmai ca brîul acesta, 
care nu mai este bun de nimic! Îi voi sfărâma pe unii de alţii, pe părinţi şi 
pe fii laolaltă, zice Domnul. ,Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă 
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voi îndura de ei, nimic nu Mă va împedeca să-i nimicesc.” ,,Ascultaţi şi 
luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbeşte!” 

• Mijlocirea prin profeţi nu a adus ascultarea poporului ales 
• Poporul ales a ignorat cuvintele transmise prin profeţi 
• Chiar le-au urmărit şi le-au ucis 

 

 „Popor” dupa înţelesul Noului Testament 
 

Legătura între Dumnezeu şi poporul Lui a fost întreruptă 
• Păcatul lumii trebuia învins 

Romani 5:12 
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin 
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toţi au păcătuit... 

• Legătura omenească prin mare preot şi prin profeţi a fost desfinţată 
Galateni 5:6 
Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au 
vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. 

• Tata era nevoit să jertfească pe Fiul Său iubit 
• De acuma nu mai există o altă legătură cu Tatal decât prin Isus Cristos (fara a) 

Ioan 14:6 
Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine.” 
Ioan 3:36 
Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va 
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. 

• Un popor curat, un om nou născut 
Ioan 3:5-7 Isus vorbeşte cu Nicodim 
Isus i-a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva 
din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este 
născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira 
că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou. 

• Un popor nou sub o conducere nouă 
Ezechiel 36:26 
Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul 
vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.  Voi pune Duhul Meu 
în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi 
legile Mele. 
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Tit 2:14 
El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice 
fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă 
pentru fapte bune. 

• Salvarea rezervată poporului ales se extinde pentru toţi care cred în El 
Ioan 5:24 
Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în 
Celce M-a trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din 
moarte la viaţă. 
Apocalipsa 5:9 
Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: ,,Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i 
rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi 
de orice neam. 

• Viitorul nostru este în mâinile Domnului 
Apocalipsa 21:3 
Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, 
şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 
 

Dumnezeu te aşteaptă! 
• Cine sunt acei, care fac parte din acest popor? 

Ioan 1:12 
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 

• El ne-a strămutat în Împărăţia Fiului 
Coloseni 1: 12-14 
Mulţămind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea 
sfinţilor, în lumină. 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. 

• Şi strămutarea aceasta a costat sângele Domnului nostru Isus Cristos 
Matei 26:28 
Căci acesta este sîngele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă 
pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. 
1 Petru 2.24 
El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind 
morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi. 

Amin 


