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Înflăcărarea creștină -  e admisă? 
Textul de Bază: Psalmii 98:1-9 

 

Întroducere 
 

• Unul din principalele puncte de critică din viața unui creștin este felul lui 
de comportare în societate 

• Fața lui tristă nu exprimă bucuria unei vieți conduse de Mântuitorul 
personal 

• Prin aceasta: vorbele noastre nu corespund cu felul comportării  în viața 
de toate zilele 

• Este sarcina noastră să ne lăsăm schimbați de Domnul nostru Isus Hristos 
 

Avem un mesaj Dumnezeiesc 
 

Puterea Duhului Sfânt este baza acțiunii noastre 
• El precizează și raza noastră de acțiune 

Faptele Apostolilor 1: 8 
„Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, și- 
Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Judea, în Samaria, și până la 
marginile pământului.“ 

 
• Fiți martori, vestiți mai departe binucuvântările sub conducerea Lui. 
• Nemișcând și stând pe loc nu poți mărturisi 
• Viața ta nu poate reflecta destul, mărturiile tale vorbite contează  

Marcu 16: 15  
Apoi Le-a zis (Isus): "Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
Evanghelia la orice făptură." 

 
Avem un mesaj concret, nu pe ocolite, fără promisiuni false și dubioase, 
sau cu dublu înțeles 

Matei 28: 19-20a   
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamulrile, botezîndu-i în Numele 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-
am poruncit.“ 
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Avem un ghid indicator 
 

Aranjează-ți socotelile pământești și urmează-L pe Isus. 
Marcu 10: 21 (tânărul bogat) 
„Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit, și i-a zis: " Îți lipsește un lucru; dute și 
vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți 
crucea și urmează-Mă.“ 
 

• Prezența noastră trebuie să decidă stilul de conversație în societatea în 
care trăim 
Matei 5: 13 
„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce 
își va căpăta iarăș puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic.“  
 

• Noi trebiue să fim un punct de orientare pentru cei care caută. 
Matei 5: 14  
„Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, nu poate să 
rămână ascunsă.“ 

 

Avem reguli de comportare 
 

O întălnire cu Dumnezeu produce bucurie în inimă 
• Ea trebuie să fie vizibilă și auzibilă în societatea, în care trăim 

Neemia 12: 43 
„În ziua aceea s-au adus multe jertfe, și a fost mare bucurie, căci 
Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și 
femeiile și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau 
până departe.“ 

 
Scopul bucuriei este: să se înmulțească numărul celor care laudă pe 
Dumnezeu  

• Animați pe cei din mijlocul vostru să-L laude pe Domnul 
Deutonom 16: 11  
„Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-L va 
alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul 
tău și fiica ta, robul și roaba ta, Levitul care va fi în cetățile tale, și 
străinul, orfanul și văduva cari vor fi în mijlocul tău.“ 

 
Creația lui Dumnezeu, natura, este chemată să sprijine pe om în laudă  
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Psalmii 96: 11-13a 
„Să se bucure cerurile, și să se veselească pământul; să mugească marea 
cu tot ce cuprinde ea. Să trăsalte câmpia, cu tot ce e pe ea, toți copacii 
pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului. Căci El vine. . .“ 
   
Psalmii 98: 8-9 
„Să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea 
Domnului, Căci El vine . . .“ 
 

• Nunta mielului, o bucurie de valoare veșinică 
Apocalipsa lui Ioan 19: 7 
„Să ne bucurăm, să ne veselim, și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta 
Mielului; soția Lui s-a pregătit. 
 

• Inimă veselă este și o inimă mulțumitoare 
Psalmii 28: 7 
„Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sunt 
ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, și-L laud prin cântările 
mele.“ 
 

Laudă pe Domnul în afara celor patru pereți în care trăiești 
• Numai prin Sfânta Scriptura primim o inimă aprinsă pentru Evanghelie 

Psalmii 18: 49 
„Deaceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta despre slava 
numelui Tău.“ 

 
• Întâlnire personală cu Isus schimbă ritmul vieții tale 

Luca 24: 32-25 (ucenicii din localitatea Emaus)  
„Și au zis unul către altul: "Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe 
drum, și ne deschidea Scripturile?" S-au sculat chiar în ceasul acela, s- 
au întors în Ierusalim , și au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu 
ei, adunați la un loc, și zicând: "A înviat Domnul cu adevărat, și S- a 
arătat lui Simon." Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum, și cum L-au 
cunoscut la frângerea pâinii.“ 
 

• Societatea în care trăiești, are voie să știe, că ești copilul Lui Dumnezeu, 
și ce a schimbat El în viața ta. 
Luca 8: 39 (Isus către omul din care eșiseră dracii)  
"Întoarce-te acasă, și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu." El a plecat, 
și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcu-se Isus.“ 
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Avem o promisiune Dumnezeească 
 

Isus nu ne lasă singur pe acest pământ  
Matei 28: 20ff (ultimul verset Biblic din Matei) 
„Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pâna la sfârșitul veacului. 
Amin." 
 

Dar făgăduința aceasta nu are valoare fără prima parte a versetului: 
„Și învățati-i să păzească tot ce v-am poruncit. Atunci . . !“ 
 

• Dacă îndepliniți mesajul sunt cu voi: Părtășia cu Tatăl și cu Fiul: aici pe 
acest pământ 
1. Ioan 1: 3 
„Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să 
aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu fiul Său.“ 
 

• Dorința lui Isus este, să fim cu El în casa Tatălui 
Ioan 14: 2 
„În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. 
Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.“ 
Joan 14: 4 
„Știți unde mă duc, și știți și calea într-acolo.“ 
 

Și dacă cunoaștem calea, atunci de ce nu strălucim de bucurie? 
Neemia 8: 17 - 18 
„Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au 
locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua 
aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare 
veselie. Au citit din cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea dintâi 
zi până la cea din urmă: Au prăznuit sărbătoarea șapte zile, și a fost o 
adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit. 
 

A m i n 


