
Sfint, Sfint, Sfint este Domnul
spre o intelegere a inchinarii in duh si adevar



Confuzii cu privire la inchinare
#1. Geneza 4.3-87 Confuzia lui Cain.
Exprimarea exterioara / atitudinea interioara (inima) Gen 4.4b/Gen4.5,7

#2. Exod 32.1-6 Confuzia lui Aron si a poporului evreu.
Senzatii tari-emotii-spectaculos /adevar-voia lui Dumnezeu  

#3. 1Samuel 15.1-35 Confuzia lui Saul.
Interes personal-faima/ascultare

#4. Isaia 58.1-14 Confuzia generatiei profetului Isaia.
pe placul meu/pe placul lui Dumnezeu



Confuzii cu privire la inchinare

drumul de la inchinarea prin Cuvint la inchinarea prin/ca arta (a) muzicii



Romani 12.1

Va indemn dar, fratilor, pentru indurarile lui Dumnezeu, sa aduceti 
trupurile voastre ca o jertfa vie, sfinta si placuta lui Dumnezeu. 

Aceasta va fi din partea voastra o INCHINARE DUHOVNICEASCA! 



CE determina INCHINAREA ? 
Romani 12.1 ‘...pentru indurarile lui Dumnezeu...’ (Romani 1-11)
★ dragostea Lui
★ harul lui Dumnezeu
★ bunatatea lui Dumnezeu
★ iertarea  lui Dumnezeu
★ neprihanirea lui Dumnezeu
★ pacea lui Dumnezeu
★ bucuria mintuirii
★ sfintirea
★ invierea 



CE determina INCHINAREA ? 
Romani 11.33-36
‘O, adincul bogatiei, intelepciunii si stiintei lui Dumnezeu! Cit de nepatrunse sunt 
judecatile Lui, si cit de neintelese sunt caile Lui! In adevar, „cine a cunoscut gindul 
Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva intii, ca sa aiba de primit 
inapoi?“ Din El, prin El, si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa fie slava in veci! 
Amin.



CE determina INCHINAREA ? 
1 Timotei 1.13-17 
★ (v.13-16) indurarile lui Dumnezeu
★ (v.17) doxologie
A Imparatului veciniciilor, a nemuritorului, nevazutului si singurului Dumnezeu, sa 
fie cinstea si slava in vecii vecilor! Amin.

Pt. ca cunosti indurarile lui Dumnezeu
Pt. ca intelegi indurarile lui Dumnezeu te inchini!



CUM ma INCHIN ? 
Psalmul 116.12
‘Cum voi rasplati Domnului toate binefacerile Lui fata de mine ?

Romani 12.1
‘aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfinta si placuta lui Dumnezeu’

RASPUNSUL pe masura INDURARILOR lui Dumnezeu este  sa te oferi ca JERTFA VIE!



CUM ma INCHIN ca ‘jertfa vie’? 

Romani 12.2
‘sa nu va conformati chipului veacului acestuia, ci sa va transformati prin innoirea 
mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si 
desavirsita’

demonstrind voia lui Dumnezeu in viata mea!



CUM pot sa demonstrez voia lui Dumnezeu’? 

Romani 12.2
‘sa nu va conformati chipului veacului acestuia, ci sa va transformati prin innoirea 
mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si 
desavirsita’

demonstrind voia lui Dumnezeu prin innoirea mintii!



CUM pot sa demonstrez voia lui Dumnezeu’? 

Romani 12.2
‘sa nu va conformati chipului veacului acestuia, ci sa va transformati prin innoirea 
mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si 
desavirsita’

prin procesul TRANSFORMARII (devenirii) mele...



Astfel de inchinatori (fii), doreste Tatal!
Numai daca esti fiu al Tatalui, inchinarea ta este adevarata!

Numai daca demonstrezi voia lui Dumnezeu in viata ta esti un 
inchinator autentic.



Intrebari de reflectare - Ioan 4.20; Romani 12.1-2
Demonstrind voia lui Dumnezeu prin TRANSFORMAREA vietii

Romani 12-16
Care sunt TRANSFORMARILE descrise de Apostolul Pavel in paragraful din Romani 
de la cap.12-16

Identifica domeniile in care ai nevoie de schimbare in baza reflectarii asupra 
capitolelor 12-16 din Romani. (impartaseste cu familia/grupul)  

Identifica tiparele de gindire din viata ta care sunt conforme acestei lumi si nu  
voii lui Dumnezeu in baza paragrafului din Romani 12-16 

Pentru a experimenta o inchinare autentica cititi Romani 1-11


