Abel (un om drept al lui Dumnezeu)
INTRODUCERE:
A. Abel a fost un om cu convingeri puternice (Geneza 4: 1-8; Evrei 11: 1-4).
B. Convingerea este actul sau procesul de a avea (a-ți forma) o părere fermă asupra unui lucru.
A avea o credință puternică, certitudine, încredințare.
C. Marele patriarh Abel a avut o astfel de credință, credință care este demnă de imitat și care
trebui să caracterizeze pe orice copil al lui Dumnezeu.
DISCUȚIE:
I. Abel a avut credință
1. Abel a avut mărturia divină și a acționat conform acelei revelații divine - aceasta este
credința care mântuiește (Roman 10:17).
a. El a fost numit ”neprihănitul” Abel (Matei 23: 33-35).
b. Dumnezeu a adus mărturie că el era drept (neprihănit) (Evrei 11: 4).
2. Oamenii au căutat întotdeauna un răspuns la întrebarea de ce a fost acceptată jertfa
lui Abel și jertfa lui Cain a fost respinsă.
a. (Geneza 4: 7)
b. (1 Ioan 3: 11-13)
3. În contrast cu Abel, Cain a refuzat să ”umble prin credință”.
a. Faptele lui erau rele (1 Ioan 3: 11-13).
b. El a fost respins (Geneza 4: 4-5).
c. Religia lui a fost falsă (Iuda 8-11).
II. Credința l-a determinat pe Abel să aducă jertfe
1. El a fost găsit la altar aducând ca jertfă întâiul născut din turma lui (Geneza 4: 4).
2. Astăzi, ca și creștini, noi suntem preoți a lui Dumnezeu.
a. Noi "oferim jertfe duhovnicești" (1 Petru 2: 5).
b. Noi înșine trebuie să fim o "jertfă vie" (Romani 12: 1-2).
c. (Evrei 13: 15)
III. Credința l-a făcut pe Abel să sufere
1. Trăind prin credință Abel a plătit un preț.
a. Așa a fost întotdeauna (Luca 11: 47-51).
b. Hristos ne-a lăsat un exemplul (1 Petru 2: 21-24).
c. (2 Timotei 3: 12)
d. Trebuie să avem răbdare în suferință - Iacov 5: 7-11
IV. Credința lui Abel încă vorbește
1. (Evrei 11: 4)
a. Nu sunt relatate cuvintele lui Abel în Biblie, totuși că acest om ne vorbește și
spune: "Umbla-ți prin credință!"
b. Faptele celor drepți îi vor urma (Apocalipsa 14:13).
2. Când avem încredere în Dumnezeu și în Cuvântul Său cu adevărat aceasta va lăsa o
impresie de durată asupra celor care nu urmează Cuvântul.
a. (2 Timotei 1: 5)
b. (Proverbe 3: 5-6)
CONCLUZIE:
A. Credința ta te motivează să jertfești chiar și atunci când te confrunți cu suferința?
B. Când vei muri, va continua credința ta să vorbească copiilor și nepoților tăi, precum credința
lui Abel?

