L12 Promisiune și împlinire
Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Iosua 1 Luni: Ps. 19 Marți: Matei 4:1-11 Miercuri: 1 Cor 15
Joi: Judecători 7 Vineri: Matei 25 Sâmbătă: Apoc. 19
Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor
şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. Apoc. 12:11
1. Promisiunea Prezenței - Matei 28:18-20 „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ…
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
Viața creștină poate fi trăită doar prin puterea divină și această putere ne este dată prin
prezența lui Cristos în viața noastră de zi cu zi.
Pâinea
pe care o dădea Dumnezeu poporului în pustie trebuia strânsă în fiecare dimineață (Ex.
•
16:21). Noi când ne hrănim zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu? Pune deoparte un timp regulat
de hrănire a sufletului!
• Oprește-te „de o sută de ori pe zi” și trimite un gând de mulțumire, laudă și mijlocire către
Dumnezeu.
2. Promisiunea victoriei - 2 Cor 2:14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma
cunoştinţei Lui.
Căci cel neprihănit de şapte ori cade şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.
(Prov. 24:16)
• Puterea păcatului a fost frântă pe crucea lui Cristos. Noi suntem victorioși prin mărturisire și
acceptarea soluției Lui pentru păcat. Vino cu îndrăzneală înaintea Lui!
• În Cristos avem tot ceea ce ne trebuie pentru trăirea unei vieți frumoase (2 Pet. 1:3-4). Puterea
lui Dumnezeu se vede în viața noastră când unim credința cu fapta, fapt cu cunoștința… (2
Pet. 1:5-10).
3. Promisiunea învierii morților - Filip. 3:10-11 Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi
părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip,
dacă voi putea, la învierea din morţi.
Isus Cristos este primul care a deschis ușa vieții veșnice (1 Cor 15:20-23) nu numai pentru
El ci pentru toți cei ce-i vor călca pe urme.
• Creștinul nu mai este stăpânit de frica de moarte fiindcă avem promisiunea învierii. Nu te
teme!
• Prioritățile vieții de pe pământ trebuie să fie aliniate cu veșnicia. Să cântărim viața noastră și
să căutăm cu precădere acele lucruri care adună bogăție veșnică! Poate ai nevoie să schimbi
anumite priorități?
4. S-a împlinit! Biserica Lui s-a pregătit - Apoc 19:6-7 Am auzit ceva ca glasul unei mari
mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând: „Aleluia! Pentru că
Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește! Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I
dăm slavă, pentru că nunta Mielului a sosit, iar mireasa Lui s-a pregătit.
Din totdeauna planul lui Dumnezeu pentru om a fost să trăiască în comuniune permanentă
cu coroana creațiunii Sale. Punctul culminant al istoriei omenirii este Nunta Mielului.
Să
ne
bucurăm că suntem parte din Mireasă dar să nu uităm că trebuie să veghem până în
•
momentul în care El va reveni (Mat. 25:13). Vegheați și nu vă jucați!!!
• Dumnezeu este suveran absolut peste neamuri și istorie. Nimeni și nimic nu poate deraia
planul Său (Fapt 4:27-28). Putem trăi cu încredere deplină chiar și în această perioadă de
pandemie!
Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în
pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi…
Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh
să fie cu voi cu toţi! Amin. 2 Cor:13:11,14

