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Petru ce trăieşti?
Textul de bază: Psalmul 139:1-24

Întoducere












“Trăieşte-ţi viaţa, beneficiasă-ţi ziua” dar cum?
Doar avem posobilităţi nelimitate - Dar aşa nu este
Dela existenţa calculatoarelor se dubleasă cunoştiinţele omului în numai 2 ani
Şi totuşi încă nu putem răspunde pentru ce trăim
Prim WebCam putem comunica vizibil cu toţi misionari din lumea întreagă
Şi totuşi sunt anul acesta cele mai multe divorţuri
În anii trecuţi soţiile au avut o viaţă foarte grea: le-a lipsit maşina de spalat
rufe, apă caldă curgătoare, frigider etc.
Astăzi, soţiile au de toate, şi sunt cele mai fericite femei din lume
Noi ştim totul, cunoaştem totul şi avem de toate, şi tot nu ne ajunge
Pentru îndeplinitea dorinţelor noastre vrem şi mai mult
Dar trebuie să existe o altă cale spre fericirea diplină:

Să descoperim făcătorul, Creatorul nostru
Cine stabileşte scopul vieţii pe acest pământ?












Dacă cumpărăm un articol şi el nu funcţionează: întrebăm procucătorul
Sau studiăm din nou ghidul de întrebuinţare
Poate că am făcut nişte mişcări greşite
Dar dece nu întrebăm într-o astfel de situaţie pe Creatorul nostru?
Pentru aceasta ne-a dat Dumnezeu cartea aceasta, Biblia
Dumnezeu nu se pune în faţa noastră şi se prezintă
Dar Dumnezeu te cunoaşte, pentru-că are un plan cu tine
Aşa cum fiecare producător urmăreşte cu produsul său un anumit scop
Asa şi existenţa ta are un scop stabilit de Dumnezeu
“Numai dacă îndeplineşti acest scop, ai dreptul de viaţă”
Mulţi oameni nu au nici un răspuns la întrebarea: pentru ce trăieşti?

Biblia ne dă un răspuns
 Este cel mai valoros lucru ce poţi da copiilor tăi, dacă le spui pentru ce trăiesc
ei!
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Oare le spui ca să înveţe? Ca să căştige mai târziu mai mulţi bani?
Şi să-şi poată îndeplini visurile personale?
Spune copilului tău pentru ce este pe lume
Mulţi nu stiu dece, penru-că nu le-a spus nimeni
Sau era un copul nevrut?
Pentru făcătorul nostru, fiecare dintre noi suntem un copil dorit!!!
Psalmul 139:14

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi
ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
 Creaţia lui Dumnezeu este optimală pentru existenţa omului în ea

Dumnezeu este dragostea
 Dumnezeu te iubeşte
 El a creat totul pentru-că iubeşte omul pe acest pământ

Intensia creatorului
Intenţia lui Dumnezeu nu corăspunde cu intenţia omului
 Mulţi oameni îsi fac gânduri greşite depre acest creator
 Şi aşa ajung la un sfârşit catastrofal
 Dar ei nu se reamintesc ca să întrebe direct pe creatorul
Geneza 1: 27-28

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a
binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi
pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările
cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
 Noi suntem creat pentru părtăşie cu Dumnezeu
 Noi nu-L putem vedea, dar putem vedea creaţia lui
 Dumnezeu iubeşte creaţia Sa, multilaritatea ei, culorile, lumina, dar şi viaţa in
ea
 În primavară, când ies florile şi se aud albinele = creaţia Sa

Intenţia lui Dumnezeu este pentru noi oameni
 Biblia este ca o scrisoare de dragoste a creatorului
 Dumnezeu a jertfit pe fiul Său pentru salvarea noastră
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Care este motorul vieţii noastre?
Ură, pentru o jignire: Am să le arăt eu!
Sau simţul că nu eşti apreciat, în familie sau in societate
Sau visul dela bunăstare: Maşină, căsuţa la marginea oraşului?
Ne merge atunci mai bine???
Dumnezeu vede că avem o problemă

Dumnezeu vede că avem frică de viitor






Şi frica aceasta vrea să ne-o ea
El iniţează un „Program de schimb” pentru viaţa noastră
El schimbă frica noastră cu dragostea Lui
Şi dragostea aceasta o poţi afla şi astăzi, chiar aici
Dumnezeu îţi ia frica şi îţi dă dragostea Lui, programul Lui de schimb.

Cine repară paguba?
Eu sunt tatăl vostru





Copii au încredere în înţelepciunea tatălui
Ei aduc jucăriile stricate la el, pentrucă el le poate repara
Şi Tatăl nostru în ceruri poate repara toate
Noi trebuie să aducem numai toate schijele la el !
Matei 5:48
Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

 Numai dacă credem ca un copil, el ne poate arăta, că ne este Tată
Ioan 16:6 Isus spune:

,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine!”
 Ajutorul binecuvânta începe cu o analiză a situaţiei tale
Psalmul 139: 9-10

Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
 Rugăciunile părinţilor şi celor ce te iubesc te conjoară ca un gard
 Ele te apără, dar şi te păzesc de paşi greşiţi

Unde eşti tu?
 Dumnezeu care a ştiut unde se află Adam, L-a întrebat „unde eşti?”
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 Prin întrebarea aceasta L-a provocat să descrie singur situaţia lui pierdută: „Mam ascus pentru-că sunt gol.”
 Şi Dumnezeu i-a spus: ştiu, dar am un plan cu tine
Ezechiel 11:19

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor
inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne.
 Dintr-o inimă de piatră nu poate răsări viaţă vie
 Cu patra avem o problemă, care o poate rezolva numai făcătorul
 El îţi oferă un schimb: o inimă de piatră pentru o inimă vie

Să fim una cu Creatorul

















Isus a venit pe acest pământ pentru tine şi pentru mine
El vrea să aibă părtăşie cu copii Lui
În Evagh. după Ioan găsim primisiunile:
Cine crede în mine... nu va pieri
Cine crede în mine... va trăi
Cine crede în mine... nu va vedea judecata
Cine crede în mine... va trece dela moarte la viaţa vecnică
Cine crede în mine... ni-i va mai fi sete
Cine crede în mine... va vedea lumina vieţii
Cine crede în mine... nu va muri nicodată
Cine crede în mine... va vedea odată pe Mântuitorul său
Isus spune ... pentru tine am fost condamnat şi crucificat
Şi atunci ne întoarcem în ocupaşiile noaster zilnice, dar altcum
Deacum înainte suntem îngrijiţi şi păziţi de Tatăl nostru
Întrebarea este numai: Vrei şi tu?
Dacă Dumnezeu te cheamă aşteaptă şi un răspuns dela tine.
Luca 6: 47-49

Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude
cuvintele Mele, şi le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă,
a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de
ape, şi s-a năpustit şivoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine,
pentrucă era zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă cu un
om, care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şivoiul
asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.
Amin
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