
L7 Încercarea credinței 


Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?

Duminică:  1 Corinteni 10 Luni: Galateni 4 Marți: Isaia 41 Miercuri: Iacov 1


Joi: 2 Tesaloniceni 1 Vineri: Evrei 11 Sâmbătă: Evrei 12 

Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am 
rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, 

să întăreşti pe fraţii tăi. Luca 22:31-32


	 Dumnezeu Tatăl se prezintă prin Sfintele Scripturi, locuiește în inima noastră prin 
Dumnezeu Cuvântul și ne călăuzește pe drumul credinței prin Dumnezeu Duhul Sfânt. 
Copiii lui Dumnezeu din vechime îl recunoșteau pe Dumnezeu prin faptele și atributele 
sale (Gen. 16:13-14), copiii lui Dumnezeu de astăzi au acces neîngrădit în Sfânta Sfintelor 
prin credința mântuitoare. 


1. Perspectiva creștină corectă - 2 Cor 4:17-18 Căci întristările noastre uşoare de o 
clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne 
uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice. 


Ochelarii necredinței văd necazurile și încercările ca acțiuni ale celui rău, ochii 
credinței văd adevărul că Dumnezeu este suveran și în control peste istoria omului 
și a umanității.   


• Avalanșa de informații distorsionează imaginea corectă prin ochelarii necredinței. 
Pentru bunăstarea ta spirituală și pentru vedea Calea și binefacerile divine dă-ți jos 
ochelarii necredinței! 


• Doamne, deschide ochii noștri, asemena lui Ghehazi (2 Împărați 6:17), să vadă 
prezența și măreția Ta ca să primim curaj pe calea credinței spre Împărăție.  


2. Beneficiile credinței - Iacov 1:2-4 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi 
prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează 
răbdare…


Uitați-vă la încercări ca la un privilegiu oferit de Dumnezeu cu scopul de a produce 
creștere și maturizare în umblarea cu El. Bucuria în mijlocul necazului este 
curcubeul promisiunilor lui Dumnezeu pe calea creștinului. 


•  În mijlocul pandemiei ridică ochii spre cer și privește la curcubeul protecției divine. 

• Mulțumește Domnului pentru ocrotirea ta și a familiei tale în aceste vremuri de 

încercare.


3. Siguranța biruinței - 1 Cor 10:13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită 
cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi 
peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca 
s-o puteţi răbda.


Niciodată nu suntem părăsiți și uitați de Cel ce este Făcătorul și Tatăl nostru 
ceresc. 


• Încredeți-vă în promisiunile și prezența Domnului la vreme de necaz. 

• Scrieți în inimile voastre și ale copiilor voștri adevărul: „Nu te teme, căci Eu sunt cu 

tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin 
în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Is. 41:10)




4. Împlinirea promisiunilor divine - Evrei 11:39-40 Toţi aceştia, măcar că au fost 
lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că 
Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire 
fără noi.


Chiar atunci când aparent Dumnezeu tace El nu ne lasă singuri. Toate 
evenimentele, plăcute și neplăcute, deschid ochii credinței pentru a vedea adevărul 
promisiunilor Sale eterne. 


• Oamenii credinței ne încurajează să continuăm parcursul lor de încredere 
nestrămutată în Cel ce zice: „Eu sunt cu tine…”. Alegeți să umblați pe baza credinței 
în viața de zi cu zi. 


• Cereți lui Dumnezeu să întărească credința voastră în fiecare zi, ca să puteți ține piept 
vrăjmașului și să vă bucurați de victoria în Cristos!


Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, şi nu de nenorocire,  

ca să vă dau un viitor şi o nădejde.  
Ieremia 29:11  


