Glorifica-l pe Dumnezeu
Fil.1:20; 1 Pet. 4:11

INTRODUCERE:
1. Dumnezeu reprezinta realitatea centrala a universului, Rom. 11:36; Evrei 2:10
2. Fiecare om ar trebui sa traiasca pentru slava lui Dumnezeu.
3. Uneori oamenii intreaba, de ce este corect pentru Dumnezeu sa caute slava Lui, dar gresit
pentru noi sa cautam slava noastra?
4.Te-ai gandit sa-L glorifici pe El mai mult decat orice altceva?
DISCUTII:
I. Ce inseamna sa-l glorifici pe Dumnezeu?
1. Cuvantul gr. doxazo – a fi vrednic de cinste/atentie, a slavi, a onora
2. Deasemenea gr. megaluno – inalta stima, a elogia, a preamari, a lauda
3. Inseamna:
a. sa-L iubesti – Mat.22:37
b. sa ai incredere in El – Rom.4:20
c. sa-I multumesti – Psa. 50:23
d. sa-mplinesti voia Lui – Mat. 5:16
II. De ce sa-L glorifici pe Dumnezeu?
1. Este poruncit – 1 Cro. 16:28; Apoc. 4:11
2. Pentru ca El este sfant – Psa. 99:9; 1 Pet.1:15-16
3. Pentru ca El este bun – Psa. 115:1; Eze. 36:22
4. Pentru harul Sau – Rom. 3:24; Tit 2:11-13
III. Cum sa-L glorificam pe Dumnezeu?
1. Increde-te in El – Rom. 4:20
a. credinta in natura si cuvantul Lui, in invatatura Lui (logica, judecata etc.)
b. incredinteaza-I viata ta – 2 Cor.8:5; Rom. 6:13; 12:1; 14:7-9
c. este ce-L dintai in viata ta – Mat. 6:33; Pro. 3:9-10
2. Sufera pentru El – 1 Pet. 12-16
a. “...incercarea de foc...” – vs. 12
b. “...aveti parte de patimile lui Hristos...” – vs. 13,14 (Fapte 5:41; Mat. 5:10-12)
c. unii au patimit pana la moarte – Fapte 7:54-60 (Stefan)
3. Adu roada pentru El – Ioan 15:8
a. trebuie sa aducem roada – Gal. 5:22-26; Col. 1:9-10
b. “...cei dintai in fapte bune...” – Tit 3:14
c. rezultatul partasiei crestinului cu Hristos – Col. 3:12-17; Mat. 5:16
CONCLUZIE:
1. Crestinul trebuie sa caute sa fie si sa traiasca in sfintenie.
2. Incepem sa-L glorificam pe Dumnezeu atunci cand ne plecam genunchiul inaintea lui Hristos
si-L marturisim ca Domn – Fil. 2:9-11; Fapte 4:12; Ioan 14:6; 1 Ioan 5:11-12
3. “...Proslaviti, dar, pe Dumnezeu in trupul si in duhul vostru, care sunt ale lui...” – 1 Cor. 6:20

