Pericolul pierderii Cuvântului lui
Dumnezeu
2Cron.34:1-33
Cornel Ghiță 27/5/2013
Iosia, unul din cei mai buni împărați ai lui Iuda, a început să domnească la vârsta de 8 ani.
Biblia ne spune că la vârsta de 16 ani a început să-L caute pe Domnul și la vârsta de 20 ani,
tânărul împărat Iosia a început o reformă națională care a fost declanșată în urma găsirii
Cărții Legii.
Când poporul adunat de Iosia, a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei au realizat cât de
mult s-au îndepărtat de Domnul, s-au smerit și s-au pocăit de păcatele lor. Au distrus orice
lucru care aparținea închinării Baalilor și Astarteelor sau oricărui alt idol. Au adus jertfe și sau închinat numai adevăratului Dumnezeu la Templu. Toate acestea s-au întâmplat pentru
că a fost redescoperită Cartea Legii.
Este atât de dureros ca un om sau un popor, să nu aibă Cuvântul lui Dumnezeu, dar chiar
mai dureros este să fi avut Cuvântul dar să ajungă să-l piardă.

1. Cum pot oamenii pierde astăzi Cuvântul lui Dumnezeu ?
a. Prin neglijarea Cuvântului.
Biblia poate să fie pe noptieră sau în bibliotecă și totuși să o neglijezi. Să treacă zile,
săptămâni, poate luni, și să nu o citești.
Ilust. Ronald Regan : „Biblia este singura carte în care avem răspunsurile la toate problemele
cu care ne confruntăm astăzi, doar dacă am citi-o și dacă am crede-o.”

b. Biblia poate fi pierdută prin înlocuirea ei cu altceva.
Domnul Isus a spus fariseilor „ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina
voastră.” Mc.7:9.
Biblia poate fi substituită de unii cu ziare, cărți, reviste, televizor, sau chiar cărți creștine.
Amy Carmichael :„niciodată să nu lași alte cărți, chiar cărți bune să înlocuiască Biblia. Bea
apă de la izvor, nu din râuri sau din bălți.”
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c. Biblia o poți pierde când iei doar anumite porțiuni din ea, care-ți plac și
pe celelate le ignori.
Așa se ajunge la cele mai mari erezii. „Orice text scos din context, poate fi un pretext pentru
orice erezie”.

d. Biblia poate fi pierdută atunci când nu o împlinești.
Când un om are lumina și nu o folosește, este ca și cum nu ar avea-o.

2. Ce rămâne când pierzi Biblia ?
Sunt mulți oameni care în mod voit sau nu, sunt departe de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar
dacă un om este departe de Biblie și nu a auzit niciodată Cuvântul Sfânt, sunt câteva
adevăruri fundamentale care rămân.

a. Dumnezeu rămâne.
Nu Biblia îl crează pe Dumnezeu. Biblia ni-L descoperă pe Dumnezeu, ne spune despre
Dumnezeu.

b. Păcatul rămâne.
Biblia ne spune despre păcat. Biblia este oglinda în care poți să-ți vezi sufletul, în care poți
să-ți vezi murdăria și păcatul. Dacă ești murdar și nu te uiți în oglindă, asta nu înseamnă că
nu ești murdar, că murdăria dispare.

c. Viața după moarte rămâne. Pedeapsa veșnică în iad pentru toți cei
care nu au crezut în Evanghelie, rămâne.
Dacă pierzi Biblia, pierzi lumina prin care poți să-L vezi pe Dumnezeu, prin care poți să vezi
dragostea Lui, pierzi posibilitatea de a primi mântuirea pe care Dumnezeu o oferă în dar și
care poate fi primită prin credință.
Sunt atât de mulți oameni în jurul nostru, care sunt în întuneric, în ceea ce privește
cunoașterea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Este responsabilitatea noastră să facem tot
ceea ce putem pentru a le da Biblia, pentru a le face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu.
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