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Cine l-a ”creat” pe Dumnezeu?
Ieremia 10:1-15

INTRODUCERE
1. Dacă Dumnezeu a făcut totul, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Această întrebare i-a intrigat pe
oameni - de la copii mici la filozofi - încă din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.
2. Acestă ”intrigă” le-a oferit adversarilor religiei una dintre cele mai puternice arme împotriva
Creștinismului. Ei vin și întreabă: ”Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa,
sau a fost invers”?
3. Cunoscutul general italian, Giuseppe Garibaldi a zis: “Omul l-a creat pe Dumnezeu, nu
Dumnezeu pe om.”
4. Această teorie l-a determinat pe om, încă din cele mai vechi timpuri, să-și facă propriul
”dumnezeu” deși i s-a poruncit să nu facă acest lucru, Exod 20:3-4
5. Cartea lui Ieremia ne introduce într-o adevărată ”fabrică” de idoli, Ier 10:2-5
6. Cum arată acest ”dumnezeu” creat de oameni?
DISCUȚIE
I.
ESTE DOAR DRAGOSTE
A. Dumnezeu este dragoste, 1Ioan 4:8
B. Dar, El este un Dumnezeu gelos, Deu 6:14-15
C. Dumnezeu este drept în judecata Lui, Rom 2:6-11; 11:22
II.

III.

ACCEPTĂ TOATE CREDINȚELE
A. Este o singură credință, Efes 4:5
B. Unii se vor lepăda de credință, 1Tim 4:1-4
C. Trebuie să luptăm pentru credință, Iuda 3-4
NU VA PEDEPSI PE NIMENI
A. Dumnezeu poruncește să ne pocăim, Fapte 17:30-31
B. Păcatul voit va fi pedepsit, Evr 10:26-31
C. Dumnezeu judecă chiar și pe copiii Lui, 1Pet 4:17-19

CONCLUZIE
1. Cine a construit această casă? Evident că a fost făcută de o persoană inteligentă! Evr 3:4
2. Cine a făcut copacii? Florile? Păsările? Animalele? Pământul? Stelele, soarele, luna? Cine te-a
făcut pe tine? Cineva care este mai mare și mai inteligent decât toate acestea.
3. Oare nu am devenit atât de obișnuiți și am ajuns să ne simțim atât de confortabil cu idolii
acestei lumi? Nu cumva am ajuns să fim de acord cu modul de gândire al lumii acesteia,
încât să ajungem și noi să ne închinăm, mai degrabă lucrurilor din lume, decât Celui ce a
creat-o?
4. Măreția Lui impune respect, Ier 10:6-7
5. ” Domnul (Yehôvâh) însă este adevăratul Dumnezeu. El este Dumnezeul cel Viu…”
Ier 10:10 (NTR)
6. Omul trebuie să caute să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu, cel care se descoperă pe
Sine însuși prin intermediul Scripturilor, 1Ioan 2:3-5

