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Noi oglindim splendoarea lui Dumnezeu
Textul de bază: 2 Corinteni 4: 1 - 15

Întroducere:
Pentru a putea lumina ne trebuie un izvor de lumină
• După durata și intensitatea acestui izvor de lumină, stabilim calitatea, dar
și necesitatea ei
2 Corinteni 4: 6

„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întunerec“, ne-a
luminat inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoștinței
slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos.“
• Dar noi nu putem produce această lumină
Cine sunt cei, cari reflectează această splendoare Dumnezeească mai
departe?
Marcu 16: 15 (Isus spune ucenicilor)

„Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.“
• Isus trimete numai cei ce cred în El, cu acest mesaj în lume

O oglindă curată produce raze curate
O oglindă poate tulbura strălucirea razelor
Matei 5: 16

•
•
•
•

„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.“
Scopul strălucirii noastre este spre Slava Lui Dumnezeu
Iar dacă strălucim este pentru noi, ne mândrim noi cu Slava Lui
Numai o putere divină poate arăta spre un Dumnezeu divin
Foarte mulți susțin că lucrează sub conducerea Duhului Sfânt, dar ceeace
arată prin viața lor, sunt gânduri și interese omenești
Romani 12: 1

„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 duhovniceastcă.“
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Dumnezeu întrebuințează inima omului ca oglindă
2 Corinteni 3: 3

„Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori
ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște
table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.“
• Oglindirea Slavei lui Dumnezeu poate realiza numai acela, în care Duhul
Sfânt a avut posibilitatea să scrie mesajul
Efeseni 5: 14 - 17

„Deșteaptă-te tu, care dormi, scoalăte din morți, și Cristos te va lumina.
Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți,
ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea
nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.“
• Inima noastră trebuie să strălucească voia Domnului
• Dar și viața noastră trebuie să corespundă acestei chemări
• Cine nu se lasă întrebuințat de Dumnezeu, nici nu va străluci

O experiență pozitivă cu Dumnezeu este baza
Numai cine a petrecut clipe binecuvântate sub conducerea lui Dumnezeu,
poate să-L laude din toată inimă
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.
• întălnire binecuvântată cu Dumnezeu produce o inimă mulțumitoare
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.
Isus ne reamintește de binecuvântările sub conducerea Lui
Ioan 14: 26

„Dar mângăitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în
Numele meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce
v'am spus Eu.“
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Coloseni 1: 13 - 14

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunerecului, și ne-a strămutat în
Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin
sângele Lui, iertarea păcatelor.“
O inimă nemulțumitoare calculează și judecă greșit
Matei 19: 27

„Atunci Petru a luat cuvântul și a zis (lui Isus): „Iată că noi am lăsat tot,
și Te-am urmat; ce răsplată vom avea?“
•
•
•
•

Ce răsplată așteptăm noi pentru jertfa noastă în Biserică?
Ne mulțumim noi cu promisiunea, că în cer v-om fi răsplătiți?
Ce gândim noi în inima noastră, dacă ne simțim neînțeles de Dumnezeu?
Nu suntem noi acel, care ridică pumnul împotriva altuia?

O învățătură curată plină de Duh Sfânt
Isus cere dela noi transmiterea Cuvântului Sfânt
• Ucenicii au fost chemați să propovăduiească un lucru, pe care nici ei încă
nu pricepuseră:
Faptele Apostolilor 1: 10 - 11 (Înălțarea Domnului Isus)

„Și cum stăteau ei (ucenicii) cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia
El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb, și au zis: „Bărbați
Galileeni, de stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer
din mijlocul vostru, va veni în acelaș fel cum L-ați văzut mergând la cer.“
• Cuvântul lui Dumnezeu nu constă numai din cele înțelese de noi
• Nici experiențele noastre biblice nu contează
• Nici temele noastre preferate, despre care ne place să discutăm și să ținem
discursuri
• Dragostea lui Dumnezeu față de cel pierdut, este tema de bază, care
trebuie s-o dăm mai departe
Mesajul primit trebuie propovăduit cu toată autoritatea divină
2 Timotei 4: 2

„Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp,
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mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blîndețea și învățătura.“
• Duhul Sfânt este singurul care ne poate arăta, când și cum să dăm
mărturie depre dragostea lui Dumnezeu
1 Corinteni 1: 18

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.“
• Știind că puterea lui Dumnezeu este cu noi, și binecuvântarea Lui va fi cu
noi

O oglindire cu valoare vecinică
Cuvântul lui Dumnezeu este un ajutor pentru cel care-L ascultă
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.“
• Viața vecinică, cel mai mare dar primit dela mântuitorul nostru Isus
Cristos
• A fi copilul Lui înseamnă, că ai un Tată în ceruri
Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată
Marcu 13: 31

„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.“
• Mai mare garanție pentru noi nu există pe acest pământ

Pentru a fi o oglindă, nu trebuie să te silești.
Lasă-te curățit de Duhul Sfânt
și vei străluci spre Slava Tatălui Ceresc.

Amin
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