De ce oamenii dau vina pe Dumnezeu?
Iov 10:1-14
OBIECTIVUL:
Pentru a vedea mai multe motive pentru care oamenii dau vina pe Dumnezeu si pentru a-i
incuraja pe toti sa-L laude pe Dumnezeu in loc sa-L blameze pentru toate relele din lume.
INTRODUCERE:
1. Citeste: Iov 10: 1-14
2. Despre Text:
a. Iov este un om neprihanit, dar lui Satana nu-i place asta. Satana il provoaca pe
Dumnezeu pentru a vedea daca el il poate face pe Iov sa-l blesteme pe Dumnezeu.
Dumnezeu permite lui Satan sa faca ce el doreste sa-l ispiteasca, astfel incat Iov sa-l
blesteme pe Dumnezeu.
b. Prietenii lui Iov vin pentru a-l consola, dar nu fac decat sa spuna ca Dumnezeu l-a
pedepsit. In tot acest timp Iov nu spune niciodata ca a pacatuit, insa el nu atribuie
starea sa lui Satan ci il invinovateste pe Dumnezeu.
c. Iov da vina pe Dumnezeu pentru problemele sale.
3. Sunt oamenii diferiti astazi? Cand vin necazurile, pe cine invinovatesc oamenii de obicei? Pe
Dumnezeu!
DISCUȚII: Oamenii dau vina pe Dumnezeu pentru ca ...
I. Ei nu stiu ca este altcineva de vina.
1. Satana este si a fost dintotdeauna adversarul omului. Cuvantul "Satan" inseamna
adversar, potrivnic, acuzator.
2. Isus a spus despre Satan in Ioan 8:44 - El a fost ucigas de la inceput ... pentru ca el
este un mincinos si tatal minciunii.
3. Noi trebuie sa-i stam impotriva pentru ca el ne pandeste, 1 Pet. 5: 8,9 - "potrivnicul
vostru diavolul..."
4. Satana este in cele din urma responsabil pentru tot raul care este in aceasta lume, nu
Dumnezeu.
II. Oamenii nu doresc sa fie responsabili pentru crearea propriilor lor probleme.
1. Avortul, divortul, crima si furtul, toate au un lucru in comun. Ele sunt modurile in
care oamenii incearca sa scape de responsabilitatea pe care o au pentru propria lor
situatie.
2. Adevarul este ca fiecare suntem responsabili pentru calitatea propriei noastre vieti.
3. Gal. 6: 7,8 - ce un om a semanat, aceea va si secera (legea compensatiei).
4. Ne putem asuma responsabilitatea pentru propriile noastre probleme recunoscand ca
de multe ori noi suntem de vina , sau putem nega si da vina pe Dumnezeu.
III. Dumnezeu este o tinta usoara.
1. Se pare ca atunci cand ne aflam in dificultate cautam intotdeauna sa dam vina pe
altcineva.
2. Dumnezeu este suveran, asa ca in cele din urma ... El este de vina.
3. Mai mult, Dumnezeu nu se cearta cu noi, cel putin, nu imediat.
4. Cei care gandesc in acest mod uita de indelunga rabdare a lui Dumnezeu.
5. 2 Pet. 3: 9-12 - "ci este indelung rabdator fata de noi ..."
6. Dumnezeu nu ne raspunde imediat, dar intr-o zi El ne va raspunde.
7. Fapte 17: 30,31 - "El a randuit o zi ... El va judeca lumea in dreptate ..."
IV. Unii oameni nu cred in vointa proprie (libertatea de a alege), asa ca, Dumnezeu
este de vina.
1. Ei cred ca Dumnezeu a stabilit in mod specific totul, gandul, vorba, fapta (calvinism)
2. Deci, Dumnezeu este responsabil pentru alegerile tuturor oamenilor.
3. Adevarul este ca oamenii au libertatea de a alege intre bine si rau.

4. Deut. 30:19 - El a pus inaintea lui Israel viata si moartea, binecuvantarea si blestemul
5. Iosua 24:15 - "alegeti astazi cui veti sluji ..."
6. Mat. 7: 13,14 - "Intrati pe poarta cea stramta ..."
V. Din moment ce Dumnezeu a creat totul, El este responsabil pentru tot, inclusiv
pentru lucrurile rele care mi se intampla.
1. Dumnezeu a creat tot ceea ce este (Gen. 1: 1).
2. Dar cineva a schimbat unele dintre aceste lucruri in scopuri rele - Satan.
3. Tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost bun. A se vedea Gen. 1: 1-25.
4. Chiar si omul a fost creat bun si fara pacat, dar omul a pacatuit si a distrus tot ceea ce
Dumnezeu a creat si asta datorita alegerilor lui proaste (Ecle. 7:29)
5. Dumnezeu este responsabil pentru toate lucrurile bune care sunt in lume (Iacov 1:17)
6. El nu este responsabil pentru rau.
7. Omul este responsabil pentru propriul sau comportament (Rom. 2: 6-11)
CONCLUZIE:
1. De ce oamenii dau vina pe Dumnezeu? Pentru ca…
a. Ei nu stiu ca este altcineva de vina.
b. Ei nu doresc sa-si asume responsabilitatea pentru crearea propriile lor probleme.
c. Dumnezeu este o tinta usoara.
d. Unii nu cred in vointa proprie (libertatea de a alege), asa ca Dumnezeu este
responsabil.
e. Din moment ce Dumnezeu este Creatorul, El este responsabil pentru tot.
2. Increde-te in Dumnezeu! (Psa. 13:5-6; 28:7; 31:14)

