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Ai tu nevoie de Dumnezeu?
Textul de bază: Luca 18: 9 - 14

Întroducere:
Isus ne vorbește în pilde
• Isus descrie o situație din viața de toate zilele
• Fariseul, un om învățat și Teolog, care se consideră mai bun decât lumea
înconjurătoare
• Vameșul, care știa, că nu are acces la societatea din jur și nici dreptul, de-a lua
parte la serviciile religioase ale poporului

Două întrebări:
• Avem nevoie de Dumnezeu pentru a fi un om bun?
• În ce diferă un „om bun“ de un creștin?

Pentru a fi om bun, nu ai nevoie de Dumnezeu
Ce înțelegem sub înțelesul: om bun, cuvincios, onorabil, cinstit?
•
•
•
•

dacă trăiești așa cum pretinde societatea înconjurătoare?
dacă ești socotit ca un exemplu pentru ceilalți?
dacă ști să te porți?
dacă ești milostiv, darnic și amabil?

Intrebarea: „Avem nevoie de Dumnezeu pentru a fi un om bun?“
provoacă în gândurile noastre o analiză greșită
•
•
•
•
•
•

Dumnezeu nu te va judecă „cum“ ai trecut prin viața aceasta
Dacă ar fi așa, atunci n-ar fi avut nevoie să-Și jertfească Fiul
Și ateistul Albert Schweizer a fost un „om bun“
În fiecare convingere politică există „oameni buni“
și în multe confesii religioase găsim „oameni buni“
Și Psalmistul se plânge, că celor fără Dumnezeu le merge mai bine
Psalmul 73: 3

„Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi.“
• Biblia descrie pe Farisei care se socoteau „oameni buni“ și chiar ei au
crucificat pe Isus.
• În pilda fiului pierdut (Luca 15) este vorba de doi frați.
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• Unul bun și unul, care a cheltuit toată averea în lume
• Și chiar cel cuminte, care era acasă, care muncea și asculta pe tată, nu
înțelegea dragostea tatălui său pentru un fiu pierdut

Ce așteaptă Dumnezeu dela noi oamenii?
Dumnezeu nu vrea să fie paznicul, ci Tatăl nostru
• Nu faptele noastre bune sânt importante pentru El
• Ci scopul vieții noastre pe acest pământ
• Scopul creației omului era „părtășia cu Dumnezeu“
Genesa 1: 26

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, asemănarea
Noastră; el să stăpânească . . .“
• Dumnezeu sublinează faptul acesta cu un legământ
Exodul 19: 5

„Dacă veți asculta glasul Meu, și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai
Mei.“
• Abea acuma este vorba și de faptele omului
Matei 5: 48

„Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este
desăvârșit.“
• Pretenția din Matei 5: 48 nu este o condiție premergătoare, ci rezultatul unui
trai sub conducerea Lui Dumnezeu

Poate să fie omul, numai din firea lui desăvârșit?
•
•
•
•
•
•

În societatea noastră găsim destui, care susțin lucrul acesta
„Eu nu am furat și nu am păcălit pe nimeni“
„Nu am amenințat sau am omorât pe nimeni“
„Eu respect legiile în vigoare și sânt cinstit“
Dar Biblia ne arată altceva:
Cine înțelege cuvintele Domnului din Matei 5 trebuie să recunoască că fără
salvare nu merge
Isaia 53: 6

„Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui.“
• Vina și paguba omului este mai adâncă
• Legătura omului cu Dumnezeul vecinic este întreruptă
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Cine nu se întoarce merge într-o direcție greșită
Toată osteneala omenească nu ajută
• Isus spune lucrul acesta câtre un teolog, un învățat, care trebuia să cunoască
voia lui Dumnezeu
Ioan 3: 3 (Isus câtre Nicodim)

„Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate
vedea Împărăția lui Dumnezeu.“
• Toate calitățile noastre morale nu ajută, poate să fie ele cât mai bune și
apreciabile
• Toate se îndepărtează de Dumnezeu și nu se apropie, cum credem noi
• Dacă am urcat într-un tren greșit, putem să fim omul cel mai bun, niciodată nu
ajungem la dorită țintă.
• Numai cine se decide să părăsească acest tren, are un viitor

Consecințele unei vieți fără Dumnezeu
Să nu credem că Dumnezeu judecă omul cât timp trăiește pe acest
pământ
Matei 5: 45

„ . . . El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă
ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.“
• Pedeapsa lui Dumnezeu este, că Se distanțează de el
• „Fără Dumnezeu“ înseamnă „fără speranță“, „fără viitor“
Efeseni 2: 12

„Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Cristos, fără drept de
cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără
Dumnezeu în lume.“
• Și chiar tânărul bogat, care cunoștea pretențiile societății pentru a fi considerat
ca „om bun“ trebuia să le învețe din nou
Matei 19: 20 - 21(Conversație între tânărul bogat și Isus)

„Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea; ce-mi mai
lipsește?“ „Dacă vrei să fi desăvărșit“, . . . vino, și urmează-Mă“.

Întrebarea noastră nu trebuie să sune: „Cum devin eu un om bun“
ci „Cum mă pot împăca cu Dumnezeu“?
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Fără Isus Cristos nu există înpăcare cu Dumnezeu
Biblia este singura, care ne poate da un răspuns concret:
Faptele Apostolilor 4: 12

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“
• Toate eforturile noastre sânt inutile
• Sau credeți că tratamentul la rinichi ajută unui bolnav de inimă?
Luca 5: 31 (Isus câtre Fariseii)

„Nu cei sănătoși au trebuință de doftor, ci cei bolnavi.“

Numai cei care sau decis „pentru“ Dumnezeu, pot beneficia și de
harul Său
2 Corinteni 4: 1

„Deaceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am
căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.“
• Puterea, de a trăi o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu o primim de sus
Tit 2: 11-12

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost
arătat, și ne învață . . .“

Studiul zilnic a Cuvântul lui Dumnezeu este baza creșterii
• El vrea să ne îndrume în așa fel, încât să putem trăi ca „oameni buni“ pe acest
pământ
• Dar nu după judecata oamenilor, ci după cum ne vede Domnul
• Și pentru aceasta trebuie să aplicăm următorul verset din Biblie:
Coloseni 3: 16

„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.
Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu
cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțămire în inima
voastră.“

Amin
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