Genesa - Lecţia 11
Procesul modelării credinţei lui Avraam
Gen. 12-22
Dacă vrei ca Dumnezeu să-ţi facă un nume, trebuie să stai alipit de El
prin credinţă
Suntem la finalul studiului vieţii lui Avraam. Dorinţa cu care ne apropiem de Scriptura este:
„să îl cunoaştem pe Dumnezeu pentru a-L putea face cunoscut prin viaţa noastră”. De aceea,
în recapitularea vieţii lui Avraam, am dori să ne gândim la ce am învăţat despre Dumnezeu,
despre relaţia noastră cu El şi despre aşteptările Sale de la noi.
Mai jos veţi găsi 13 principii extrase din cele 15 evenimente din viaţa lui Avraam, relatate în
Genesa. Gândeşte-te la evenimentul specific din viaţa lui Avraam, care îţi vine în minte
atunci când citeşti fiecare principiu. Notează referinţa Biblică sub fiecare enunţ.
1. Plămădirea credinţei trebuie să înceapă cu pocăinţa.
2. Relaţia cu Dumnezeu ruptă de necredinţă şi neascultare trebuie grabnic refăcută!
3. Ai curajul ascultării de Dumnezeu chiar cu preţul renunţării la evidente avantaje
materiale.
4. Aşteaptă binecuvântarea din mâna lui Dumnezeu nu din mâna împăratului Sodomei
5. Acceptă ca planul lui Dumnezeu în viaţa ta să se împlinească după calendarul hotărât
de EL

6. Pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu, alege mijloacele Lui, nu mijloacele tale!
7. Priveşte relaţia cu Dumnezeu ca pe o umblare cu Dumnezeu, nu doar ca pe o
întâlnire sporadică cu El!
8. Pune-ţi încrederea în resursele şi puterea lui Dumnezeu, nu în resursele şi puterea
ta!

9. Nu-L ispiti pe Dumnezeu, ci învaţă să te încrezi în Cuvântul Lui!
10. Rămâi lângă Dumnezeu indiferent care ar fi preţul de plătit!
11. Stai liniştit în planul lui Dumnezeu şi nu te compara cu alţii
12. Rămâi lângă Domnul, chiar dacă nu ai primit ceea ce ţi-a fost făgăduit
13. Nu păstra binecuvântările doar pentru tine, transmite-le şi copiilor tăi!

Provocare:
Meditează la fiecare principiu, punându-l în dreptul vieţii tale şi a relaţiei tale cu Dumnezeu.
Ce vrea Dumnezeu să te înveţe cu privire la credinţa ta? Cum foloseşte El evenimentele din
viaţa ta pentru a îţi purifica credinţa?
Discută cu cei din grupul tău despre aceste principii şi modul în care se leagă ele de viaţa ta.

