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Călăuzit de mâna Lui Dumnezeu
Textul de bază: Apocalipsa 19:1-9

Întroducere:
• Dumnezeu a călăuzit poporul Său
Deuteronomul 32:12 -13

Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, şi nu era niciun dumnezeu
străin cu El. L-a suit pe înălţimile ţării, şi Israel a mâncat roadele
câmp ului, l-a dat să sugă miere din stâncă, untdelemnul care iese din
stânca cea mai tare.
• Dumnezeu călăuzeşte pe ai Săi personal
2 Samuel 22:33 David spune:

Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare, şi El mă călăuzeşte pe calea cea
dreaptă ....
• Dumnezeu vrea să mă călăuzească şi pe mine
Romani 8:14-15

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu. şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi
primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tatăl"
• Condiţia premergătoare:
• Tu trebuie să faci parte din poporul Său
• Tu trebuie să fi copilul Său

Dumnezeu ne arată un drum nou
Promisiunea unui drum nou
• Un drum necunoscut de noi
• Iluminat ţi pregătit de Dumnezeu
• In prezenţa lui Dumnezeu
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Isaia 42:16

Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, ii voi povăţui pe cărări
neştiute de ei; voi preface întunerecul în lumină, înaintea lor, şi locurile
strâmbe în locuri netede: iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi.

Promisiunea conducerii
• Nu ne arată numai direcţia, ci ne ia şi de mână
• Simţim apropierea Lui
• Ne putem sprijini de El
Psalmul 139:10

Şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.

Promisiunea eliberării
• Ne asigură libertatea
• Ne asigură pacea - în familie, în societatea noastră, dar şi în inima noastră
Luca 1:79

Ca să lumineze pe cei ce zac în întunerecul şi în umbra morţii, şi să ne
îndrepte picioarele pe calea păcii!"

Dumnezeu ne arată un prezent nou
Promisiunea siguranţei
• Ne garantează existenţa noastră
• Garantează bunăstarea noastră
• Ne va păzi zi şi noapte
Psalmul 23:2

El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă.

Promisiunea direcţionării
• Cei smeriţi vor umbla în dreptatea
• Ei vor fi exemplul pentru cei din jur
Psalmul 25:9

El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi
calea Sa.

Promisiunea adevărului
• Baza de trai a unei societăţi binecuvântate este adevărul
• El ne va descoperi tainele viitorului
• Numai cu o viziune binecuvântată poţi trăi un prezent binecuvântat
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Ioan 16:13

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul,' căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va
descoperi lucrurile viitoare.

Promisiunea învăţăturii
• Sub conducerea lui Dumnezeu putem învăţa ceva
• El ne învaţă, dar ne şi sfătuieşte
• Ne conduce cu privirea Lui
Psalmul 32:8

"Eu" zice Domnul, "te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o
urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta."

Dumnezeu ne arată un viitor nou
Promisiunea călăuzirii neîncetate
• Viitorul nostru are valoare vecinică
• Călăuza Lui depăşeşte viaţa de azi
• Călăuza pe acest pământ este identică cu călăuza în vecinicie
Psalmul 48:14

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru În veci de veci; El va fi
călăuza noastră până la moarte.

Promisiunea revederii în slavă
• Ca copil a lui Dumnezeu ai un viitor pregătit
• Vei fi cu Mântuitorul tău în slava Sa
• Nu vei fi un oarecare, ci unul, care este aşteptat
Psalmul 73:24

Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.

Promisiunea unei vecinicii cu Domnul
• Slava în cer
• Slava cu Tatăl ceresc
Ioan 17:24

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe
cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu;
fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

Promisiunea unei vieţi noi
• Fără lacrimi şi fătă dureri
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• Fără gelozie şi fără invidie
• Fără războaie şi fără catastrofe create de om
Apocalipsa 7:9-10

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o
numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de
orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi
Înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâni;
şi strigau cu glas tare, şi ziceau: "Mântuirea este a Dumnezeului nostru,
care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!"

Promisiunea: Dumnezeu va fi Dumnezeul nostru
Apocalipsa 21:1-4

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentrucă cerul dintâi şi
pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborânduse din cer dela Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o
mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea
din scaunul de domnie, şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El
va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va
fi Dumnezeul lor. EI va şterge orice lacrimă din ochii lor. şi moartea nu va
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile
dintâi au trecut.
Amin
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