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



Psalmul 95 

Rolul CUVINTULUI in inchinare
‘o, de ati asculta azi glasul Lui’



Ps.95

INCHINAREA 

v.1 emotii

v.8 gindire

vointa v.6



inchinarea este RASPUNSUL nostru dat prin 
ASCULTAREA de Cuvintul Lui

v.6-10b



scopul RASCUMPARARII a fost INCHINAREA

Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negresit cu tine; si iata care va fi pentru tine semnul ca 
Eu te-am trimes: dupa ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji (inchina) lui 

Dumnezeu pe muntele acesta.
Exod 3.12



Exod 20.1-17/Psalmul 95.7-11 

LEGEA este data in contextul/vederea INCHINARII
INCHINAREA implica ASCULTAREA de Legea lui 

Dumnezeu



IMPLICATII ale NEGLIJARII Cuvintului lui Dumnezeu

#1.
opinii/convingeri.
-opiniile sunt schimbatoare; convingerile te determina sa te 
schimbi
-nu mai stim care este voia lui Dumnezeu in situatii specifice.
-Fapte 2.42’...ei staruiau in invatatura apostolilor’



IMPLICATII ale NEGLIJARII Cuvintului lui Dumnezeu

#2.
vulnerabili la invataturi false (erezii)
-sincretismul actual
-1Timotei 4.13-14 ‘ia seama la invatatura pe care o dai’
-Apocalipsa 2.14,15’ Hristos este deranjat de invatatura lui 
Balaam si a Nicolaitilor prezenta in Biserica din Pergam
-2Timotei 4.4 ‘invataturi dupa poftele lor...’



IMPLICATII ale NEGLIJARII Cuvintului lui Dumnezeu

#3.
pacatul prospera 
-conditiile favorabile inmultirii pacatului in viata ‘credinciosului’
-Psalm 119.11 ‘string Cuvintul Tau in inima mea ca sa nu pacatuiesc’
-2Timotei 3.16,17 ‘Scriptura este de folos sa: invete, mustre, 
indrepte...’



Citi stiti ca faceti lucruri care sunt in contradictie cu 
Scriptura?

Citi dintre voi, credeti ca inchinarea voastra este valida in 
acest caz inaintea lui Dumnezeu?

Isaia 1.10-15; 29.13; Ezechiel 33.31; Matei 15.8
‘poporul acesta ma cinsteste numai cu buzele DAR INIMA este departe de Mine’



REFLECTARE personala

Care sunt situatiile  in care sti ca Scriptura te invata sa actionezi 
diferit decit o faci acum?

In ce situatii sau probleme pe care le, ai nu sti perspectiva biblica 
asupra lor pentru a actiona in armonie cu voia lui Dumnezeu?

Citeste Biblia in mod regulat. Foloseste un plan de citire pe un an 
de zile. https://biblia.resursecrestine.ro/download/citirea_bibliei_intr-un_an_a4-www.
resursecrestine.ro.pdf



REFLECTARE in BiC’uri

identificati si comentati raspunsurile lui David la cele 3 intrebari 
pe care le ridica (si raspunde) in Psalmul 95
1. ce este inchinarea? 
2. de ce sa te inchini?
3. cum sa te inchini?

cum ati descrie pozitia/raportarea corecta/adecvata a unui 
crestin fata de Scriptura? (evalueaza-te din prisma concluziilor grupului)


