
De ce sa merg la Casa Domnului?

Psalmul 84  

Introducere:  

Imi place mult si iubesc poporul Israel. Este poporul in jurul caruia se desfasoara istoria lumii; e poporul 
care isi are inceputul in Dumnezeu si chemarea Lui; e singurul popor, singura natiune care are pe drept 
cuvant libertatea de a se numi poporul lui Dumnezeu.  E poporul care starneste cea mai mare antipatie 
a celor din jur, dar e poporul cel mai fascinant de privit. Starneste antipatie datorita binecuvantarilor 
date de Dumnezeu, si e fascinant prin modul in care Dumnezeu lucreaza in ciuda impotrivirilor din afara. 

Lucrul cel mai important pentru un evreu este  --- Casa lui Dumnezeu.  

Ecclesiastes 5:1 Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, 
decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.

Psalmul 122  Ma bucur cand mi se zice:  Haidem la Casa Domnului… 

Psalmul 42 

Casa lui Dumnezeu era pentru un evreu locul trairilor depline cu Domnul! Era locul cu cea mai mare 
incarcatura emotionala si spirituala! Era locul fara de care nu se putea!  

De ce?  

De ce mergea evreul la Casa Domnului?

1. Exodul 25: 1-8   …si Eu voi locui in mijlocul lor…”    Evreul mergea la Casa Domnului ca sa se 
intalneasca cu Domnul!

Citeste si   Exodul 29: 42-46  

Evreul stia ca acolo este prezenta Domnului!    Deosebit este faptul ca Dumnezeu a hotarat lucrul 
acesta!           Dumnezeu a initiat aceasta apropiere de om, iar evreul plin de recunostinta pretuia Casa 
lui Dumnezeu!  



Psalms 27:8 Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Faţa Mea!” Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!

2. Evreul mergea la Casa Domnului ca-I aduca inchinare lui Dumnezeu  

Jertfele aduse zilnic pentru tot poporul, jertfele individuale aduse de oamenii din popor insemnau 
inchinare.  

Prin jertfa, evreul   recunostea      Domnul este Dumnezeu   --- nu ma inchin altuia  jertfa, cantarea…

Autoritatea Cuvantului lui Dumnezeu  --- fac ce imi cere El; implinesc 
legea Lui 

                                                              Nevoia de iertare    --- jertfele pt  pacat   

3. Evreul mergea la Casa Domnului ca sa primeasca calauzire 

La Casa Domnului evreul    -----------    se ruga:   

 Intreba pe Domnul!  

Judges 1:1 După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, şi au zis: „Cine dintre noi să 
se suie întâi împotriva Canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?”

Judges 20:23 Şi copiii lui Israel s-au suit, şi au plâns înaintea Domnului până seara; au întrebat pe 
Domnul, şi au zis: „Să mă mai sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin?” Domnul a răspuns: 
„Suiţi-vă împotriva lui.”

 Cerea de la Domnul

1 Samuel 1: 9-17     Ana isi varsa sufletul inaintea Domnului!  

Isaiah 56:7 îi voi aduce la muntele Meu cel Sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune.
Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de 
rugăciune pentru toate popoarele.”

Luke 18:10 „Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, şi altul vameş.

 Asculta si primea Cuvantul  Domnului  

Acolo erau dregatori  si judecatori   :   citeste  Deuteronom 17: 8-13   



Incheiere:    ce gasea evreul cand intra in Templu, in Casa Domnului?  

1 Cronici 23: 1-5   

Acolo erau:  

Levitii    - urmasii lui Levi 

Preotii – urmasii lui Aaron 

24 cete de cantareti – fiii lui Core, fiii lui Asaf … 

Usieri, vistieri 

Judecatori si dregatori    

POATE OBIECTEAZA UNII CA ASTAZI    CASA DOMNULUI NU MAI SUNT ZIDURILE, CI OAMENII… 

DA, ACESTIA VIN IMPREUNA IN ZIUA INCHINATA DOMNULUI SI …   CE FAC? 

DE CE AI VENIT AZI LA CASA DOMNULUI?    

 AI VENIT SA TE INTALNESTI CU DOMNUL?    Dar cum, tu nu-L ai pe DOmnul?  Ba da!  Atunci? 

Unul vine cu blandetea Domnului;     

Altul vine cu increderea in Domnul 

Altul vine cu bunatatea Domnului 

Altul vine cu sfintenia Domnului 

Altul vine cu iertarea Domnului …    IMAGINEA DESPRE DUMNEZEU ESTE COMPLETA PRIN   BISERICA!!!

 AI VENIT CA SA TE INCHINI DOMNULUI?      

Sa-I spui      Doamne Tu esti Singurul pe care Il urmez!  

                     Vorbeste-mi prin Cuvant! El este lege pentru mine! 



                   Iarta-ma de pacatele mele!      Primeste jertfa lui Isus in locul meu inca odata! 

 AI VENIT CA SA PRIMESTI CALAUZIRE?  

Ai intrebat pe Domnul?  

i-ai cerut DOmnului lumina in ceva anume? 

Ai primit Cuvant de la El?   

Doamne ajuta!  Doamne da izbanda!    Amin 
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