„Merele” Edenului
Geneza 3:1-5
INTRODUCERE:
1. Sunt sigur ca cei mai multi dintre voi ati recunoscut speculatia facuta in titlul acestei predici.
2. Biblia nu spune ce fel de fruct au mancat Adam si Eva in gradina Edenului, dar daca vei cere
unei persoana sa-si exprime opinia, iti va spune, un mar.
3. De fapt, exista mai multe lucruri care se considera a fi mentionate in Biblie, dar ele nu sunt
acolo.
DISCUTII:
I. Moralitatea salveaza
1. Multi simt ca daca esti o persoana buna vei merge in cer.
2. O astfel de gandire este doar un alt "mar din Eden".
a. (Fapte 10-11) Corneliu.
b. (Ioan 14:6) Isus este singura cale catre Tatal.
c. (Fapte 4:12) Nu exista mantuire in nimeni altul decat in Isus.
3. Moralitatea este de dorit, dar ea nu este pentru ispasirea pacatelor noastre.
II. Sunt semne ce indica intoarcerea iminenta a lui Isus
1. In mod constant auzim oamenii vorbind despre semnele timpului.
2. (Mat. 24:1-51).
a. In acest pasaj se vorbeste despre doua veniri.
b. Distrugerea Ierusalimului (vers. 4-35).
c. Sfarsitul lumii (vers. 36-51).
3. Nu va exista nici un semn care sa prevesteasca revenirea lui Isus (2 Pet. 3:10;
1 Tes. 5:1-4).
4. Desi venirea Domnului este un eveniment cert, nu exista nici un pasaj biblic care sa
ne spune ca acesta va fi precedat de anumite semne ale timpului.
III. O biserica este la fel de buna ca oricare alta
1. Multi oameni cred ca nu este important al carei biserica esti membru; Dumnezeu
iubeste si binecuvanteaza toate bisericile.
2. Nu trebuie sa fim considerati farisei si obtuzi daca negam aceasta credinta falsa.
a. (Mat. 16:18; Efes. 2:16; 4:4-6) Isus a zidit o biserica.
b. (1 Cor. 1:10-13) Diviziunea este condamnata.
3. Daca o biserica este buna sau rea, asta poate fi judecat numai dupa standardul lui
Dumnezeu, care este Cuvantul Sau (Ioan 12:48).
CONCLUZIE:
1. Acestea sunt doar cateva dintre multele "mere ale Edenului".
2. Aceasta lectie serveste ca un avertisment pentru cei care accepta, „asa cred eu” al omului si
neaga, „asa vorbeste Domnul” (1 Pet. 4:11).
3. Toti trebuie sa lucram la dezvoltarea si maturizarea noastra spirituala, in studiu, in credinta,
in proclamarea si apararea Cuvantului lui Dumnezeu (1 Pet. 3:15; 2 Pet. 3:17-18).

