L8 Știu în cine mă încred
Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Ps. 119:1-24 Luni: Ps. 119:25-48 Marți: Ps. 119:49-72 Miercuri: Ps. 119:73-96
Joi: Ps. 119:97-120 Vineri: Ps. 119:121-144 Sâmbătă: Ps. 119:145-176
Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine.
Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.
Ps. 143:8
1.

Dumnezeu, Stânca Adevărului, este fundația vieților noastre - Numeri 23,19 Dumnezeu nu este un
om, ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare
nu va împlini?
Într-o lume în continuă schimbare în care aproape nimic nu este sigur avem un punct de referință
care nu se clatină: Dumnezeu și promisiunile Sale.
• Universul informațiilor din jurul nostru ne asaltează cu nenumărate perspective, care mai de care mai
întunecate și mincinoase. Alege să-ți bazezi viața și deciziile pe izvorul adevărului, pe Isus Cristos care
este Calea, Adevărul și Viața.
• Furtuna pandemiei aduce zgomot și instabilitate. Dumnezeu este Stânca de neclintit, fundația pe care n-o
poate mișca nimeni și nimic. Isus Cristos a potolit furtuna, cere-i să umple viața ta de pace, chiar în
mijlocul furtunii.

2.

Ascultarea: semnul adevăraților ucenici - Ioan 8:31-32 „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în
adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
Sfintele Scripturi, Cuvântul insuflat de Duhul Sfânt, conțin toate promisiunile lui Dumnezeu în ce
privește umblarea noastră pe calea credinței.
• În timp ce citim zilnic Biblia să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească și să ne călăuzească specific
pentru a trăi adevărul.
• Doamne, ajută-ne să găsim plăcerea și desfătarea în Cuvântul Tău, pentru a umbla voioși pe Cale.

3.

Mângâiere în mijlocul întristărilor - Plângeri 3:21-23 Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă
face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se
înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!
Chiar dacă trăim în mijlocul unei lumi în care ni se impune distanțarea socială avem întotdeauna
lângă noi pe Cel ce stă lipit de inima noastră!
• Să nu uităm nicio clipă că Dumnezeu a fost, este și va fi cu noi. Să ne aducem aminte acele momente din
viața noastră când bunătatea și îndurarea Domnului s-au manifestat cu putere în ciuda împrejurărilor
negative.
• Să alegem să aducem jertfa laudei: Dumnezeu este vrednic de închinare!

4. Oameni vs. Dumnezeu - noi îl alegem pe El - Psalmii 56:3-4 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în
Tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic. Ce
pot să-mi facă nişte oameni?
În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica… (1 Ioan 4:18). Dumnezeu este
dragoste și ne cheamă să trăim în prezența dragostei Sale pentru a nu mai fi supuși fricii și
îngrijorărilor.
• Când ne năpădește teama haidem să ne ancorăm în Cel de nezdruncinat. Să ne încredințăm viața, familia
și comunitatea Bisericii în mâinile Lui.
• Dragostea lui Dumnezeu își găsește bucuria în Adevăr. Să scoatem minciuna din viețile noastre și să
lăsăm pe Cel ce este Adevărul să trăiască în noi și prin noi.

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici
lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să
ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 8:38-39

