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Închinarea care Îl cinsteşte pe Dumnezeu 
(Maleahi 1:6-14) 

 
Când Dumnezeu ni se descoperă ca Tată şi ca Stăpân, El aşteaptă de la noi: 

1. Să avem reverență  faţă de eternitatea, puterea, înțelepciunea și 
autoritatea sa, pentru simplul fapt că depindem de EL minut cu 
minut.  

2. Să avem o siguranţă şi o pace copilărească în mila Lui și în 
purtarea Sa de grija pentru noi. 

3. În alte cuvinte: să-L cinstim  (1 Samuel 2:30b - Căci voi cinsti pe 
cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi) 

 
• Noi, astăzi, suntem preoţi 
• Preoții de atunci au disprețuit Numele lui Dumnezeu prin modul în 

care au gestionat jertfele din Templu - în fapt, calea şi cadrul 
apropierii de El, precum şi rolul de indicator spre lucrarea lui Hristos. 

• Dar noi, cum îl cinstim pe Dumnezeu? Cum ne închinăm înaintea 
Lui? 

 
1. Originea închinării uşuratice  
 

• Originea închinării uşuratice vine din falimentul de a vedea măreția 
dragostei Dumnezeului Suveran, din incapacitatea de a simți măreția 
iubirii Lui şi de a înţelege măreția unui Tată minunat. 

 
Cum este Dumnezeu? 

 

1. Domnul oștirilor (de 7 ori în cele 9 versete din text) 
2. Dumnezeu nu are nevoie de jertfe (v. 10, Ps 50:7-15, Fapte Ap 17:25)  
3. Dumnezeu este onorat între popoare  v. 11  
 

Dar cum se ajunge aici? 
 

V 7   Îl necinstești pe Dumnezeu oferindu-i mai puțin decât ce ai 
mai bun. 

• Tu Îi dai lui Dumnezeu resturile, nu cele dintâi roade. 
• Vii prea obosit la închinare ptr că te-ai uitat Sâmbătă noaptea la TV 
• Vii nepregătit pentru închinare sau mai târziu 
• Nu te scoli dimineaţa pentru timpul de părtăşie 

V 13  "Ce mai osteneală"  
• Suntem plictisiţi de Dumnezeu.  

• Când vei deveni atât de orb încât Creatorul, Stăpânul şi Tatăl devine 
plictisitor, atunci un singur lucru mai rămâne: iubirea de lume.  

• Dacă nu vedem măreția lui Dumnezeu, atunci toate lucrurile care pot 
fi cumpărate cu bani vor deveni foarte interesante. Vei aduce ca jertfă 
oi bolnave și cu picioare rupte, pentru că cea grasă se vinde bine. 

• Sau vei „fura” o oaie pentru a o aduce ca jertfă ca să nu te coste 
nimic…. 

 
2. Esența închinării nepotrivite 
 
Esența este activitatea religioasă fără valoare şi care nu ilustrează valorile 
unei Persoane măreţe - Dumnezeu.  
 
 
3. Închinarea adevărată şi plăcută Domnului  
 
Care este natura închinării care-L cinsteşte pe Dumnezeu? Închinarea care 
face trei lucruri: 
 

1. Are în spate o viaţă care îi dă lui Dumnezeu ce este mai bun - Îi dăm 
primele roade, pârga, nu resturile. 

2. Exprimă sentimentul de valoare și măreție a lui Dumnezeu - Vine 
dintr-o inimă în care Dumnezeu este prețuit mai presus de toate. 

3. Urmărește să promoveze în alţii același sens spiritual al valorii și 
frumuseții imense a lui Dumnezeu - își propune să inspire aceeași 
pasiune centrată pe Dumnezeu în inimile celor din adunare. 

 
 

CONCLUZII 
 
Ce Îl onorează pe Dumnezeu? 

• Noi Îl onorăm pe Dumnezeu cel mai mult atunci când Îi dăm ce avem 
mai bun 

• Noi Îl onorăm pe Dumnezeu cel mai mult atunci când îi dăm primele 
roade, pârga, nu resturile 

 
Ce spune/cere Dumnezeu? 

• Pocăinţă (v9) 
• Încetarea închinării păcătoase (v10) 
• Îndreptare (implicită) 

 


