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Viața noastră confirmă credința noastră 
Textul de bază: Psalmii 96: 1 - 8a și Exodul 15:1-19 

 

Întroducere: 
 
Cântați Domnului o cântare nouă 

• În fiecare zi, fiecare lună sau fiecare an? 
• Sau e vorba de o comandă nouă la scriitorii de texte religioase? 
• Trebuie să scrie ceva nou, unic, nedescris până în prezent? 
 

Este vorba de un conținut nou: „Dintr-un Dumnezeu a unui popor a 
devenit un Dumnezeu Tată“. 

• Biblia demonstrează lucrul acesta prin următorul text: 
Luca 2: 41 - 52 
„Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul 
Paștelor. Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după 
obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când 
se întorcea acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții Lui n-au 
băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de 
călătorie, și au mers cale de o zi, și L-au căutat printre rudele și 
cunoscuții lor. Dar nu L-au găsit, și s-au întors la Ierusalim să-L caute. 
După trei zile, L-au găsit în Templu, șezînd în mijlocul învățătorilor, 
acultându-i și punându-le întrebări. Toți, care-L auzeau, rămâneau uimiți 
de priceperea și răspunsurile Lui. când L-au văzut părinții Lui, au rămas 
înmărmuriți; și mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru ce Te-ai purtat așa cu 
noi? Iată că Tatăl Tău și eu te-am căutat cu îngrijorare.“ El le-a zis: 
„Dece M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui 
Meu?“ Dar ei n-au înțeles spusele Lui. Apoi S-a pogorât împreună cu ei, 
a venit la Nazaret, și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele 
acestea în inima ei. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot 
mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.“ 
 

Trei pregătiri îndelungate din viața părinților: 
• Cu povestirile lor despre Templul din Ierusalim pregăteau pe Isus pentru 

prima Lui întălnire cu Locașul Dumnezeului Sfânt 
• Cunoștiințele lor locale ale Templului înflăcărau dorința copilului, de a 

vizita și El odată acest Templu 
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• Ei nu vorbeau numai, ci și trăiau cele vorbite 
 

Viața corespundea cu vorbele 
 
Părinții vorbeau cu copilul lor încă în timpul copilăriei 

• Ei I-au explicat condițiile care trebuie îndeplinite, pentru a putea lua 
parte: după legea în vigoare: vârsta de 12 ani îndepliniți 

• I-au spus, că Sinagoga este singurul loc, unde poți învăța ceva despre 
Dumnezeul poporului Israel 

• Aici primești răspunsuri de mare valoare spirituală 
• Părinții vorbeau pozitiv despre cei, care stăteau în fruntea Sinagogii și 

predau 
• Fără să-i cunoască personal, Isus a primit o impresie bună despre cei din 

Sinagogă 
 

Povestirile lor, înflăcărau în inima copiluiui dorința fierbinte, de a vizita și 
El Templul din Ierusalim 

• Pentru fiecare copil era un mare lucru, să ia parte la o astfel de călătorie 
lungă cu sute de oameni 

• Copilul bine pregătit cunoștea foarte amănunțit interiorul Templului 
• Știa unde este Sinagoga, Centrul spiritual, locul unde se vorbește de 

Dumnezeu 
• Știa că această casă este locul unde poți întălni pe Dumnezeu 
• Știa că poporul din care face parte este poporul lui Dumnezeu 
 

Părinții practicau o viață credincioasă 
• Ei nu cunoșteau Templul  dintr-un ghid turistic 
• Ei au sacrificat mult, pentru a putea lua parte la acest eveniment 
• Călătoria lor nu era „odată în viață și atunci pot să mor“ 
• Când vorbeau ei de templu, vorbeau cu convingere sufletească 
• A lua parte la această călătorie, era o parte din viața lor 
• Fiecare călătorie era o înălțare sufletească 
• întărire în credința lor în Dumnezeul viu 
• Și atunci, când copilul a rămas în Sinagogă, nu au tras la răspundere pe 

cei din paza Templului 
• Atitudinea lor față de „Locașul lui Dumnezeu“ corespundea cu vorbele 

lor despre el: „sfânt în gând și sfânt în vorbe“ 
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• Ei au confirmat credința lor și în public cât și în societatea lor, atașîndu-se 
la cei, care erau pe acelaș drum 

 

„Biserica mea“, „Templul meu“ ! sau ?? 
 
Ce rol joacă viața mea în Biserica locală 

• Cine a găsit un „acasă“ în Isus Hristos, are și un „acasă“ într-o biserică 
Nou-Testamentală 

• Legat de Isus, înseamnă și legat de Biserica Lui 
Faptele Apostolilor 2: 42 
„Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea 
pâinii și în rugăciune.“ 
 

• „A stărui“ nu înseamnă a fi sezonier în colaborare 
• Biserica mea trebue să conteze pe prezența mea 
• Bucuriile, dar și dureriile Bisericii sunt și ale mele 

 
Părtășie pentru un copil a lui Dumnezeu înseamnă: 

• Părtășie cu Cuvântul lui Dumnezeu 
• Părtășie cu toți frați și surorile în Domnul 
• Părtășie în rugăciune 
• Părtășie în colaborare 
• Părtășie în durere și mângăiere 
• Părtășie în ajutor reciproc 

 

Biserica mea are un mesaj 
 

Noi nu trebuie să inventăm un mesaj nou pentru generația noastră 
• Noi avem un mesaj de valoare vecinică: 

1 Ioan 5. 11-13 
„Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața vecinică, și 
această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață; cine n-are pe 
Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți și voi, 
cari credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață vecinică.“ 
 

• Dar mesajul acesta are valoare pentru cei tineri și cei în vărstă 
• Este singurul și unicul drum spre iertarea păcatelor 
• Este singurul și unicul drum spre Tatăl 
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Noi trebuie să facem publică această ofertă unică 
• Cântați Domnului o cântare nouă 

Psalmii 96: 2 
„Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi 
mântuirea Lui.“ 
 

• Dar această cântare trebuie să vină dintr-o inimă curată 
Psalmii 139: 1 - 2 
„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și 
când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul.“ 

 
Noi avem o datorie față de cei din jurul nostru 

• „A povesti“ este egal cu „a mărturisi“ 
• Numai cel care a gustat din dragostea lui Dumnezeu poate s-o descrie 

Marcu 10: 50 - 52 
„Orbul și-a aruncat haina; a sărit, și a venit la Isus. Isus a luat cuvântul, 
și i-a zis. „Ce vrei să-ți fac?“ „Rabuni,“ I-a răspuns orbul, să capăt 
vederea.“ Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a mântuit.“ Îndată orbul 
și-a căpătat vederea, și a mers pe drum după Isus.“ 
 

• Este inutil să ne formulăm fraze frumoase religioase, poate învățate pe din 
afară - și atunci, când sunten solicitați - să tăcem! 
Psalmii 105: 1 - 2 
„Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui! Făceți cunoscut printre 
popoare isprăvile Lui! Cântați, cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre 
toate minunile Lui!“ 
 

Maria a povestit tânărului fiu depre minunile lui Dumnezeu și le-a 
confirmat în vorbe și în mărturii. 

 
Prin viața ei, cele spuse au fost binecuvântate în inima copilului. 

 
Pentru noi, această „Maria“ poate să fie un mare exemplu. 

 
Amin 


