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Ai primit mărturia că eşti plăcut lui Dumnezeu? 
 

(Evrei 11:1-6) 
 

Introducere:  

 Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape .... şi cea mai mare nevoie este să 

primeşti încă de aici mărturia din partea Lui că eşti plăcut Lui. Nu o simplă 

deducţie logică (posibil corectă) bazată pe adevăr, ci o mărturie vie bazată 

pe adevăr. 

 Mărturia Lui se primeşte în cadrul unui proces care implică timp şi paşi 

concreţi. 

 Creionarea contextului pasajului - vezi Evrei 10:35-39 

De aceea: 

1. Trebuie să începem cu Dumnezeu 

a. Avem nevoie de un punct de pornire, de un început cu Dumnezeu 

b. La început Dumnezeu.... Trebuie să recunoaştem întâietatea în toate şi 

faptul că El iniţiază şi El energizează totul. 

c. El are primul cuvânt, atât în realitatea obiectivă (creaţia - cerurile, 

cosmosul, îngerii, oamenii) cât şi în realitatea subiectivă (pocăinţa, 

credinţa, naşterea din nou). Dar El nu vrea să treacă de voinţa ta, de 

libertatea de alegere 

d. Trebuie un început iniţial ... iar acest început trebuie reînnoit zilnic 

e. Învaţă de la creaţie! Ea ne vorbeşte de: 

i. Slava, puterea şi iubirea lui Dumnezeu (existenţă în Sine şi 

manifestată faţă de noi - Ps 19, Isaia 40, Luca 19:10) 

ii. Direcţia pe care o ia creaţia (omul, îngerii) când nu începe iar şi iar 

cu Dumnezeu 

iii. Despre ce poate face Dumnezeu când este lăsat să înceapă din nou El 

- o nouă creaţie, un om nou. 

iv. Iubirea lui Dumnezeu: ne ia conlucrători cu Dumnezeu, ne şi 

răsplăteşte  
 

2. Trebuie să intrăm în relaţie cu D-zeu şi să o păstrăm curată 

a. Evrei 11:4 O intrare iniţială, apoi o intrare continuă în prezenţa Lui pe 

baza jertfei (Cazul Iov: el îi spune lui Dumnezeu: „Tu ştii că sunt 

curat...”. Cum se explică asta? R: pe baza revelaţiei de care a beneficiat, 

el a făcut tot ce a trebuit.... Şi noi la fel 1 Ioan 1:9) 

b. Cum a primit Abel mărturia că este plăcut? 

c. Noi avem o intrare liberă... prin jertfa lui Hristos. Prin îmbrăcarea în 

Hristos avem mărturia că suntem după voia Lui (pacea, bucuria, puterea) 

 

3. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu 

a. Enoh a primit mărturia că este plăcut Lui 

b. Când îţi place ceva doreşti să îl ai  - Dumnezeu l-a luat pe Enoh.... 

c. Mărturia că este plăcut (că lui Dumnezeu îi place de el):  

i. God a venit la el jos 

ii. I-a devenit prieten 

iii. I-a descoperit lucruri intime, ascunse (vezi Iuda 1:14-15 „Şi pentru 

ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: 

„Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă 

o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei 

nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip 

nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit 

împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”) 

iv. L-a luat în cer 

v. Pentru noi, care este mărturia? Rom 5:5 Însă nădejdea aceasta nu 

înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile 

noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Lui Dumnezeu îi place 

de noi: 1 Cor 8:2-3 „Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a 

cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubeşte cineva pe 

Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.”). Când te încrezi în EL 

atunci El te place (Evrei 11:6) - acea credinţa care duce la 

ascultarea şi împlinirea Voii Lui. 
 

4. Trebuie să ne încredem în El în orice vreme  

 

a. Credinţa este răspunsul nostru şi plăcerea lui Dumnezeu 

b. Depindem de vorbirea lui D-zeu - dar D-zeu a vorbit! - Evrei 1:1-2 

(de la creaţie şi până la Isus, Dumnezeu întrupat) şi Ioan 1:14-18 

c. Depindem de lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt 

 

Încheiere:  

a. Evrei 10:35-39 

b. Dumnezeu împlineşte, binecuvintează şi răsplăteşte pe acela care se 

alipeşte de El şi umblă cu El - iar mărturia Lui bună despre omul 

acela nu întârzie să apară. 


