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Serviciul divin după Sfânta Scriptură
Textul de bază: Psalmii 139: 1-12; 23-24

Întroducere:
Cuvântul se compune din două înțelesuri „serviciul“ și „divin“
• Întrebarea este: Cine servește pe cine?
• Ce rol jucăm noi în această relație?
• „A servi“, mai este actual în zilele noastre?
Numai Biblia ne poate da un răspuns
• Există două feluri de servicii: Vechiul și Noul Testament

Serviciul divin după Vechiul Testament
2 Samuel 15: 8

„Căci robul tău a făcut o juruință, când locuiam la Gheșur în Siria; și
am zis: „Dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste
Domnului.“
Dumnezeu i-a dat omului o posibilitate de a vorbi cu Atotputernicul
• Scopul Serviciului era „de a da cinste“ lui Dumnezeu pentru ajutorul și
pentru salvarea primită
• Încă nu era posibilă o legătură directă cu Dumnezeu
• Numai prin intermediul Marelui Proet în templu
• Dar poporul nu s-a ținut de aceste legi dumnezeiești
• Ei și-au făcut zei după gustul lor, fără Dumnezeul cel Viu
Jeremia 8:5 - 6a

„Pentruce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate
rătăciri, stăruiesc în înșelătorie, și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu?“
„Căci Eu sunt cu luate aminte, și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui;
niciunul nu se căiește de răutatea lui, și nu zice: „Ce am făcut?“
Dar Dumnezeu cere o condiție premergătoare
• Inima ta trebuie să fie curată față de legile Dumnezeiești
• Inima și gândurile tale trebuie să fie curate
• Nu ai voie să-ți faci un Dumnezeu pe placul tău, care să-l înlocuiască pe
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Dumnezeul cel viu
Ieremia 10: 2 - 5

„Așa vorbește Domnul: „Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor,
și nu vă temeți de semnele cerului, pentrucă neamulile se tem de ele. Căci
obiceiurile popoarelor sunt deșerte. Taie un lemn din pădure; mâna
meșterului îl lucrează cu securea; îl înpodobește cu argint șu aur, și ei îl
țintuiesc cu cuie și ciocane, ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca
o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți, și nu vorbesc, sunt duș
de alții, pentrucă nu pot să meargă.“ „Nu vă temeți de ei, căci nu pot să
facă niciun rău, și nu sânt în stare să facă niciun bine.“
Dumnezeu nu se lasă batjocorit
• El ia măsuri drastice și în poporul Lui
Ieremia 19: 6 și 8

„De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai
numi Tofet, nici Valea Ben-Himon, ci se va numi Valea Măcelului“ „Voi
face din cetatea aceasta o groază și o batjocură; așa că toți ceice vor
trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuera, când vor vedea toate rănile
ei.“
Aici nu este vorbă de timp de har
• Nici timp pentru iertarea păcatelor
• Și de nici un fel de târguială cu Dumnezeul Veșinic
Dar Dumnezeu oferă poporului Său o nouă posibilitate
2 Cronici 7: 14

„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se
va ruga, și va căuta Fața Mea, și se va abate dela căile lui rele, - îi voi
asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul . . .“
• Această ofertă este pentru poporul lui Dumnezeu din vechiul Testament
• Dar cum este cu noi?
• Dacă susținem că suntem creștini, ne lăsăm noi atinși de acest Isus
Cristos, salvator?
• Cum poate să schimbe Isus viața noastră, dacă nu-i admitem?

Serviciul divin după Noul Testament
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Și în Noul Testament Dumnezeu cere un „Serviciu divin“
• Și aici pretinde Dumnezeu ceva din partea poporului Său
• Dar ajutorul Lui are o altă putere:
Evrei 9: 8 - 12

„Prin aceasta, Duhul Sfânt arată că drumul în Locul prea sfânt, nu era
încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o
asemănare pentru vremurile de acum, când se duc daruri și jertfe, cari nu
pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la desăvâșirea cerută de
cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele
privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălătur, până la o vreme de
îndreptare. Dar Cristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a
trecut prin cortul acela mai mare și mai desărvășit, care nu este făcut de
mâini, adică nu este din zidirea aceasta; și a intrat, odată pentru
totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuș
sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.“
Romani 12. 1 - 2

„Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va
fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului
veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre, ca să
puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și
desărvârșită.“
Dumnezeu a trimis un mijlocitor; pe fiul Său Isus Cristos
• El este singura cale spre Dumnezeu
Ioan 14: 6

„Isus a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.“
• El este singura unitate de măsură în credința noastră
Iacov 1. 26

„Dacă crede cineva că este religios, și nu-și înfrânează limba, ci își
înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică.“
Dar Biblia ne avertizează și de priorități greșite în bisericile noastre
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2 Tesaloniceni 2: 4 - 5

„Potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește „Dumnezeu“,
sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă
spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
Apostolul Pavel ne descrie și ce se va întămpla cu ei
• Nimicirea lor nu va fi cu trăznet și tunet, cum doresc unii dintre noi
• Omul se pune în mijlocul gândirii
• Omul se distruge singur, despărțindu-se de Dumnezeu
• Omul va căuta să fie acela, care posedă toate puterile lumii
Romani 1: 24

„De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele
inimilor lor; așa că își necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în
minciună adevărul lui Dumnezeu, și au slujit și s-au închinat făpturii în
locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.“
Dar Domnul are un alt plan: cu tine și cu mine
• El vrea să-I stăm la dispoziție aici pe pământ
• Să sărbătorim „slujbe duhovnicești“ sub conducerea Lui
• El, Făcătorul stă în centrul atenției și a laudei noastre
• El vrea să conducă viața noastră nu numai duminică, sau în timpul slujbei
divine
• El vrea să fie Domn în viața noastră de toate zilele
• El vrea să fie Mântuitorul și Salvatorul nostru
• El vrea, ca viața noastră întreagă să devină „o slujbă duhovnicească“
Intrebarea este: Vrem și noi?
Ioan 20:31

„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeți că Isus este
Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în numele Lui.“
Amin
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