
DORINȚA DE A FI CU DUMNEZEU ! 
„O credință moartă...o credință vie ”!            08.11.2008  
Credința mea este luată la întrebări de către Cuvânt prin Iacov. Credința fără 
fapte este zadarnică,este moartă. 
La o ședință a demonilor,s-a discutat cum să se procedeze ca oamenii să fie 
înșelați. Au fost multe propuneri, dar la urmă s-au înfățișat câțiva care îi 
întrecea pe ceilalți.Unul a spus:„să le spunem că nu a fost nici o înviere”,dar 
șeful le-a spus că momântul gol este o dovadă prea puternică ca să fie 
înșelați.Un al doilea s-a înfățișat spunând că Isus a fost doar om, și nu  
Om-Dumnezeu.Nici părerea acestuia nu a fost luată în seamă ,deși dealtfel 
erau soluții bune și care dădeau încă rezulatate, dar șeful voia ceva inedit.Un al 
treilea s-a prezentat spunând că le va spune că nu mai este viață după 
moarte.Nici acesta nu a fost în grația șefului. 
Într-un colț, sta unul solid, puternic, care se ridică și plin de sfială zise:”eu cred 
că dacă le șoptim să se ducă la Biserică , să creadă tot ce li se spune, să se 
boteze, dar să nu se schimbe în realitate cu nimic vom birui”.De data aceasta 
șeful a fost mulțumit, l-a trimis și acest demon lucrează încă și astăzi, și face 
ravagii printre așa zișii credincioși. 
2 Cor.5:17” Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au 
dus..” 
Efeseni 4:25-32 „cine fura să nu mai fure , ci mai degrabă să..” 
Galateni 4:19„ copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua 
Hristos chip în voi”. 
Este credința ta vie sau moartă ? 
Credința curvei Rahav a fost vie.Ea s-a temut de Dumnezeu, și-a deschis casa 
pentru iscoadele evreiești,și când toată cetatea a fost dărâmată casa ei a rămas 
în picioare. Evrei 11:30,31 
Dacă ai doar fapte și nu ai credința în sângele Lui Isus du-te la sutașul Corneliu 
și întreabă-l :”frate Cornel de ce nu au fost faptele tale suficiente pentru 
mântuire?” 
   

    PSALM 15 
Ce condiții trebuie să împlinesc ca să fiu cu Dumnezeu și aici și dincolo în 
veșnicie ? 
Psalmul 14 îl prezintă pe omul nebun, omul ce-l scoate pe Dumnezeu din 
calculele lui. Psalmul 15 prezintă tipologia omului care dorește să fie într-o 
relație corectă, plăcută Domnului. 
Observăm 2 locuri, 2 idei : 

- În cort.Cortul – imaginea pelerinului, instabil, temporar.Patriarhii erau 
străini și călători, și deși erau foarte înstăriți, și ar fi putut să își 



construiască case durabile nu o făceau. Au trăit în corturi, transmițând 
un mesaj clar:- doreau o patrie mai bună.Evrei 11:13-16.Ce mesaj 
transmitem noi cu casele noastre? Cui vrem să ne laudăm,lui Dumnezeu, 
sau oamenilor?! Noi adesea ne imaginăm cerul și lucrurile din cer ca cele 
de pe pământ, uitând că situația este de fapt exact invers. 

- Pe munte: ideea de stabilitate în relația noastră cu Dumnezeu , relație ce 
începe aici și nu se va termina niciodată, va fi veșnică. 

Răspunsul : 
”Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia Lui Dumnezeu, și spune adevărul 
din inimă”.Cel cu caracter demn, cinstit.Nu fariseul, ci vameșul din Luca 18:9. 
Pozitiv: Dumnezeu vrea o umblare în neprihănire = un animal fără cusur, 
cercetat minuțios, și de către cel ce-l aducea ca jertfă, dar și de către preot. 
De-abia după ce era cercetat era primit,doar dacă era fără prihană,fără pată. 
 Umblă=picioarele, sănătoase, fără cusur; 
 face= mâinile, satisfacție pentru lucrarea Lui Dumnezeu.Matei 3:8 ”faceți 

dar roade vrednice de pocăința voastră” (pe frontispiciul Bisericii ). 
 Spune adevărul din inimă.Pasionat pentru adevăr. Iacov 3:2 „dacă nu 
greșește cineva în vorbire este un om desăvârșit”.Matei 5:8 „ferice de cei cu 
inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu”. Gura vorbește din prisosul 
inimii. Se spune de unii că au inima bună,dar gura o au rea (Nebiblic). 
Psalmul 51 :5 „dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii”. 
Cuvântul ”adevăr” apare în Psalmul 15 pentru prima dată în cartea 
Psalmilor.Adevărul aici nu este undeva la suprfață, ci în adânc, bine 
înrădăcinat.Nu stau să mă gândesc când am o situație dacă să spun sau nu 
adevărul , ci, adevărul iese automat din gura mea, căci vine din inimă. 
Doamne arată-ne prin Cuvântul Tău cum suntem? Amin ?! 
Negativ : v.3 Nu clevetește cu limba lui – nu-și dă drumul la gură. 
Prov.10:19;11:12;14:9,10,11.A cleveti (gr)=a spiona 
 Nu face rău semenului său.Rău= a termina cu tot ce este bun,(gr)-
poneros=pornografie, depravare, desfrâu.Matei 5:28=o inimă murdară 
Nu aruncă ocara asupra aproapelui său=chiar printre copiii credincioșilor se 
aud uneori ocări,vorbe porcoase, porecle.Fiecare dă ce are! 
În războiul dintre Franța și Italia,la un moment dat era un moment de 
repaus.Atunci cei din tranșee s-au gândit la o glumă: au luat o cizmă pentru că 
Italia este în formă de cismă ,au umplut-o cu murdărie și au aruncat-o în 
tranșeele italiene.Francezii au luat cisma,au curățat-o și au umplut-o cu 
bomboane, după care le-au aruncat-o înapoi împreună cu un bilet”fiecare dă 
ce are”. 



El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit=Ideea= un argintar care 
topoind metalul scoate zgura din el, după care aruncă afară zgura cu 
dispreț.Dispreț pentru ceea ce murdărește metalul prețios. 
 Cum îi tratăm astăzi pe cei vrednic de disprețuit ? Cu dragoste , 
îngăduință, indiferență ? Cred că dacă vom face așa, multă zgură va fi  în 
familiile noastre, în adunările noastre. Nu cinsti pe cel vrednic de disprețuit, și 
nici nu disprețui pe cel vrednic de cinste. 
Romani 13.7 ”cine merită cinstea dați-i cinstea”. 
1 Sam.15 Amalec și Saul.Saul nu ascultă de Dumnezeu, dar dă o înfățișare 
religioasă neascultării lui.Samuel însă este de neclintit.Saul este mârșav și 
priviți ce spune:”cinstește-mă acum în fața bătrânilor”.Samuel se uită cu 
dispreț la Saul și nu este de acord cu el și dă să plece. Atunci Saul rupe 
manataua lui Samuel. Am putea spune:”frate Samuel, dar aspru mai ești, unde 
este dragostea frățească”?! 
Merita Saul cinstea ? 
1Tesaloniceni 5:12-14 ”să priviți bine, să prețuiți...dar și să mustrați pe cei ce..” 
El nu-și ia vorba înapoi=nu fuge de responsabilitate.Respectă-ți cuvântul dat 
indiferent dacă vei ieși în pagubă. 
El nu-și dă banii cu dobândă= nu este necinstit în afaceri. Își investește banii ca 
să ajute. Unul avea de o viață ghidonul strâmb la bicicletă, și-i acuza pe ceilalți 
că bicicletele lor sunt strîmbe. Omul lacom de câștig nu va sta la părtășie cu 
Domnul. Exod 22 .15 ”nu da banii cu dobândă, mai ales la fratele tău care este 
sărac”. 
Nu ia mită=mita strică inima, sucește mințile oamenilor, și abate pe om de la 
adevăr și dreptate. 
ASIGURARE ÎNCURAJATOARE 
-Cel ce se poartă așa-un om de caracter 
-Nu se va clătina niciodată - puternic, stabil, echilibrat indiferent de ce va veni 
peste el. 
Întrebarea finală este : unde putem găsi un așa om? Vrednic de respect,cinstit, 
demn.Pilat ne dă răspunsul :” Ecce Homo”! 
Evrei 10:19-25 
Prin El și tu și eu putem fi schimbați, astfel încât Domnul să ne invite și pe noi 
ca pe Moise altădată:”Vino și stai cu Mine pe munte și rămâi acolo.  
Exod 24:12.Amin. 
 


