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O conferință cerească
Textul de bază: 1 Împărați 22. 6 - 26

Întroducere:
Scopul creației lui Dumnezeu era părtășia cu ea, cu omul „de seama Lui“
• Dar după căderea omului în păcat, I-a rămas numai părtășia cu îngerii Lui
• Și așa arată Vechiul Testament această colaborare:
• Dumnezeu se sfătuiește cu îngerii Lui, cum să se rezolve o problemă
pământească:
o Vers. 20: Dumnezeu nu a comandat, ci a întreabat
o Vers. 20: Mulți au avut o părere, dar nimeni n-a vrut s-o realizeze
o Vers. 21: Un singur înger s-a mișcat din loc și a zis: . . .
o Vers. 22: Dumnezeu controlează planul îngerului, dacă este bine
gândit
o Vers. 22: Dumnezeu nu a modificat propunerea, ci a confirmat-o
o Vers. 34 - 36 Dumnezeu L-a întărit în executarea acestui plan
o Dar: Dumnezeu nu a admis o corectare ulterioară, după aprecierea
personală

Dacă ne-am sfătuit cu Dumnezeu, nu avem voie să
modificăm planul nostru din proprie inițiativă
Dacă vorbim cu Dumnezeu, trebuie să și ascultăm ce ne spune El
Matei 6, 7 - 8

„Ci tu, când te rogi, intră în odaia ta, încuie-ți ușa, și roagă-te Tatălui
tău, care este în ascuns; și Tatăl tău , care vede în ascuns, îți va răsplăti.
Când vă rugați , să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se
pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați."
Dacă vorbim cu Dumnezeu, ne reamintește de prioritățile rugăciunii
Matei 6, 9 - 11

"Și așa să vă rugați:
Tatăl nostru din ceruri !
Ajută, ca toți de pe acest pământ, să Te slăvească !
Vino și instalează-ți împărăția Ta pe acest pământ !
Voia Ta să se îndeplinească nu numai în ceruri ci și între noi !
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Dă-ne Tu, ce avem astăzi nevoie !"
Nu problemele voastre, ci preamărirea Lui Dumnezeu au prioritate în
convorbirile noastre cu Dumnezeu
• Noi nu suntem un oarecare, ci suntem copiii Lui Dumnezeu
1 Corinteni 6: 3

"Nu știți că noi vom judeca pe îngeri ? Cu cât mai mult lucrurile vieții
acesteia ?"
Evrei 12: 22 - 25a

"Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu,
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea de sărbătoare a
îngerilor, de biserica celor dintâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de
Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți
desăvârșiți, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele
stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca
nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește."
• Nu era visul omului de a fi desăvârșit?
Efeseni 2: 5 - 8

". . . eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu
Cristos ( prin har sunteți mântuiți ). El ne-a înviat împreună, și ne-a dus
să ședem împreună în locurile cerești, în Cristos Isus, ca să arate în
veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui,
față de noi în Cristos Isus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință .
."

De acum înainte suntem Ființe Cerești
Rugați-vă Domnului pentru o conducere concretă
Romani 8, 26 - 27

" Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu știm cum să ne rugăm.
Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce
cercetează inimile, știe care este năzuința Duhului; pentrucă El
mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu."
Fiți de acelaș gând în lucrarea Domnului dar și în rugăciunea
Matei 18: 19
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„Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare,
le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.“
Dumnezeu este prezent la înfăptuirea planului
Matei 18, 20

" Acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în
mijlocul lor."
Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze
Deutonom 30, 16

" Îți poruncesc azi să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe
căile Lui, și să nu părăsești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca
să trăiești și să te înmulțești, și ca Domnul, Dumnezeul tău să te
binecuvinteze . . . ".
Dumnezeu vrea să ne ocrotească
Matei 10, 16- 20

" Eu vă trimet ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca
șerpii, dar fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni ; căci vă vor
da în judecata soboarelor, și vă vor bate în sinagogile lor, din pricina
Mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți
ca mărturie înaintea lor și înaintea neamulrilor. Dar când vă vor da în
mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune; căci
ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți
vorbi, ci Duhul tatălui vostru va vorbi în voi."
Dumnezeu ne dă înțelepciunea necesară, dar și putere divină
Faptele Apostolilor 4: 7 - 13

" Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor, și i-au întrebat: Cu ce putere,
sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta ?" Atunci Petru, plin de
Duhul Sfânt, le-a zis: " Mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel.
Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine unui
om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți, s-o știe
tot norodul lui Israel ! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe
deplin sănătos, în numele lui Isus Hristor din Nazaret, pe care voi L-ați
răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. El este " piatra
lăpădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului." În
nimeni altul nu este mântuire : căci nu este sub cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți."
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Dumnezeu vrea să ne răsplătească totul - de o mie de ori
Matei 16: 27

" Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi ; și
atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui."
Dumnezeu nu vrea ca să fim amăgiți, El vrea să ne mângăie
2 Corinteni 1, 4 - 5

" . . . ne mângăie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mângăierea
cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu, să putem mângăia pe
ceice se află în vreun necaz."
Dumnezeu ne-a dat un mesaj unic în lumea aceasta:
Matei 28, 20

"Și învățați-i să păzească tot ce v- am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi
în toate zilele, până la sfârșitul veacului, Amin."
Dumnezeu ne atrage atenția, că venirea Lui este aproape
Matei 24: 11 - 14

„Se vor scula mulți prooroci mincinoși, și vor înșela pe mulți. Și din
pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar
cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a
Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie
tuturori neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.“
•
•
•
•
•
•

Lui Dumnezeu nu-i este indiferent ce se întâmplă pe acest pământ.
El nu vrea să se consulte cu îngerii, ci cu copiii Lui răscumpărați.
El așteaptă propuneri bine gândite și un plan concret.
Dar așteaptă de la noi să-l și ducem la îndeplinire.
Decizia definitivă rămâne în mâinile Lui Dumnezeu.
Sarcina noastră este: Să ne ținem de ceea ce am propus și am promis lui
Dumnezeu
Atunci și El se va ține de promisiunile Lui
Amin
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