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Păzit şi ocrotit în noul an calendar
Textul de bază: Psalmul 139: 1-24

Introducere
 Noi stăm la începutul unui an nou
 Nimeni nu ştie ce se va întămpla
 Calendarul nostru de planificare este archiplin
 Dar stim noi, dacă-l putem îndeplini?

Iacov 4:13-15
Ascultaţi, acum, voi cari ziceţi: ,,Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare 
cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom câştiga!” Şi nu 
ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât
un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să 
ziceţi: ,,Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare 
lucru.”

 Viaţa de azi dar nici viaţa de mâine nu este sigură
 Dacă privim situaţia încordată în oriental apropiat ne apusă frica

Psalmul 139: 1-24

Inconjurat de Dumnezeu

Nu există un loc fără Dumnezeu
 David descrie mărimea lui Dumnezeu

Psalmul 139:7
Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa 
Ta?

 Prezenţa lui Dumnezeu este pretutinde
Psalmul 139:8-12
Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa 
morţilor, iată-Te şi acolo; Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să 
locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta 
mă va apuca. Dacă voi zice: ,,Cel puţin întunerecul mă va acoperi,- şi se va
face noapte lumina dimprejurul meu!“ Iată că nici chiar întunerecul nu este
întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca 
lumina.

 Trebue să recunoaştem că nu ne simţim bine într-o astfel de situaţie
Psalmul 139:1-4
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Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi 
când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă
culc, şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi 
Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

 Lucrul acesta este pentru noi de necrezut
 Dar vrem să vedem ce bincuvântat poate să fie, dacă Dumnezeu este cu noi

Ocrotit de Dumnezeu

Binecuvântat prin prezenţa lui Dumnezeu
 Noi ne putem simţi ocrotiţi de prietenii sau de familia noastră
 dar nu putem fi înţeles de ei
 Ei nu cunosc frica sau durerea sufletului nostru în cazul bolii, in cazul 

morţii,
 Şi astfel, ei nu ne pot ajuta
 Şi aici pătrunde Dumnezeu cu dragostea Lui în viaţa noastră:

Psalmul 62: 8
Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! 
Dumnezeu este adăpostul nostru.

 Dumnezeu este singurul care te poate înţelege
 Pentru-că el pătrunde în adâncul inimii tale:

Psalmul 139: 11-12
Dacă voi zice: ,,Cel puţin întunerecul mă va acoperi,- şi se va face noapte 
lumina dimprejurul meu!“ Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos 
pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina.

Psalmul 139:5
Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mâna peste mine.

 Dumnezeu cunoaşte tainele inimii noastre
Psalmul 44: 20-21
Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru, şi ne-am fi întins mâinile 
spre un dumnezeu străin,  n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care 
cunoaşte tainele inimii?

Păzit de Dumnezeu

Prezenţa lui Dumnezeu trebuie să se oglindeze în deciziile noastre
 Prezenţa lui Dumnezeu ne păzeşte de paşi greşiţi
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Genesa 39:7-9 Iosif despre nevasta lui Potifar
După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe 
Iosif, şi a zis: ,,Culcă-te cu mine!” El n-a voit, şi a zis nevestei stăpânului 
său: ,,Vezi că stăpînul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casă, şi mi-a 
dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decît mine în casa aceasta, şi 
nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentrucă eşti nevasta lui. Cum aş putea 
să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”

 Cum sunt deciziile noastre în viaţa de toate zilele?
 Pot eu să fiu convins, că Dumnezeu conduce paşii mei?
 Dacă ne simţim observaţi, avem noi curajul să facem ceva nedrept?

1 Corinteni 10:13
Nu v-a ajuns nici o 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.

 Dacă ne lăsăm cercetaţi de Dumnezeu devenim maturi în credinţă

Condus de Dumnezeu

 Dumnezeu ne dă un însoţitor, dacă nu cunoaştem drumul
2 Împăraţi 6:19
Elisei le-a zis: ,,Nu este aceasta calea, şi nu este aceasta cetatea; veniţi 
după mine, şi vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Şi i-a dus la Samaria

 Dumnezeu ne arată scopul vieţii noastre, ne dă un ţel
Filipeni 3:14
Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce 
este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, 
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

 Dumnezeu ne arată, cum să trăim sub conducerea Lui
 Acuma câteva secole, credincioşii înaintau cu arma în mână pentru 

cucerirea popoarelor şi aşa zisă răspâdire a Evangheliei
 Şi astăzi mai începem războaie cu Biblia în mână şi cu binecuvântarea 

bisericilor mondiale
Filipeni 4:5
Blândeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape!
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Binecuvântat de Dumnezeu

Pentru binecuvântarea lui Dumnezeu ne trebuie un ghid
 După cine să ne ţinem?
 După opinia publică?
 După aprecierea celor din jur?
 După cugetul nostru? Este el curat prin Sângele lui Isus?

Tit 1:15
Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, 
nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.

Binecuvântarea vine dela Dumnezeu
 Psalmistul cere conducere prin Duhul Sfânt

Psalmul 51: 10-12
    Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi 

statornic! Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel 
Sfânt. Dă-mi iarăş bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de 
bunăvoinţă.

 Şi nouă ne promite Dumnezeu această binecuvântare
Efeseni 1:3
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care 
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos.

 Dar pentru aceasta trebuie sa facem ceva:
Matei 7: 24-25
De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi 
asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, 
au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-
a prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stâncă.

 Dumnezeu vrea să fie această stâncă
1 Samuel 2:2
Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este 
stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.

Amin
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