Lecția 2 - Dumnezeu și viața mea

Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Isaia 50 Luni: Iona 1 Marți: Iona 2 Miercuri: Iona 3
Joi: Iona 4 Vineri: Fapte 27 Sâmbătă: Fapte 28
Cât despre voi, chiar și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate! (Matei 10:30)
În fiecare dimineață Dumnezeu vorbește. Îl asculți? Dacă nu întreabă-te unde este problema? În
mod cert nu la El! Fă liniște în viața ta, învață să asculți și nădăjduiește că vei auzi vocea Lui. El nu tace și
vrea să-ți comunice adevăruri sfințitoare pentru destinul tău veșnic. Caută-L în fiecare zi și-ți va răspunde,
fiindcă dorește întotdeauna să ți se descopere. Principala modalitate în care El vorbește și astăzi în mod
direct este Cuvântul Său. Pe de altă parte părtășia creștină, evenimentele vieții cotidiene, rugăciunea și
comunicarea cu semenii sunt alte modalități pe care El le folosește în favoarea noastră. De aceea, caută-L,
încrede-te în El și trăiește o viață în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturi.
1. Isaia 50:4 Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de
întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineață, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.
Isus Cristos, însuși Fiul lui Dumnezeu, căuta fața Tatălui în fiecare dimineață. Dacă pentru El lucrul
acesta era esențial cum ar trebui să fie pentru noi?
Cere-i
Tatălui tău ceresc să-ți facă sufletul însetat și flămând după prezența și sfatul Său.
•
• Roagă-te împreună cu psalmistul: Cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe
tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu; când voi veni și voi vedea
fața lui Dumnezeu? (Ps. 42:2-3 VBRC)
2. Iona 2:7 Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns
până la Tine, în Templul Tău cel sfânt.
În urma neascultării, profetul Iona, din pântecele peștelui, se roagă cu pocăință și primește îndurare
de la Domnul. Astfel Iona se întâlnește cu Dumnezeul celei de-a doua șanse.
• În planul Său pentru tine Dumnezeu știe cine ești și ce poți. Încrede-te în El, ascultă-L, împlinește-I voia
și vei avea parte de binecuvântare.
• Ți-a vorbit Dumnezeu ceva specific și încă nu I-ai răspuns? Ce te oprește? Cum vei acționa când îți va
vorbi din nou?
3. Fapte 27:23-24 Căci, în noaptea aceasta, un înger al Dumnezeului căruia îi aparțin și pe care îl slujesc
mi-a apărut și mi-a zis «Nu te teme, Pavele! Tu trebuie să apari în fața cezarului. Și iată că Dumnezeu ți ia dăruit pe toți cei care călătoresc cu tine». (VBRC)
Spre deosebire de Iona, apostolul Pavel se înscrie cu credincioșie în planul lui Dumnezeu. Chiar
atunci când evenimentele sunt potrivnice (naufragiu, mușcătura viperei) apostolul Pavel dovedește
credincioșie prin ascultare. Atitudinea apostolului aduce binecuvântare pentru sine și cei din jurul
său.
• Atunci când rămâi în ascultare de Dumnezeu și te înscrii în planul Său, resursele și soluțiile Sale sunt
nelimitate. Chiar și îngerii Lui sunt lângă tine pentru a te asista.
• Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har care să
ne ajute la timpul potrivit. (Evrei 4:16)
4. Luca 7:30 Însă fariseii și experții Legii au respins planul lui Dumnezeu pentru ei înșiși…
Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți veni să vă rugați Mie, iar Eu vă
voi asculta. (Ieremia 29:11-12).
• Dumnezeu nu ne forțează să împlinim planul Său bun și desăvârșit. Chiar dacă este suveran peste
omenire, Dumnezeu nu anulează libertatea omului de a alege. Însă dorința Lui este să refacă părtășia
dintre El și om.
• Încrede-te și răspunde credincioșiei nestrămutate a lui Dumnezeu cu credincioșia ta față de planul Său
pentru viața ta. Prin neascultare ieși din sfera planului divin iar prin dorința de a împlini voia Sa
binecuvântările promise vor umple viața ta și te vor transforma în izvor de binecuvântare pentru cei din
jurul tău.

