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Se poate vedea invizibilul

Textul de memorat: „Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru
că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” (Evrei 11:27)

Duminică, 14 august – Generozitatea Tatălui nostru

1. Romani 8:28-39; 28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
29.  Căci  pe aceia  pe care  i-a  cunoscut  mai  dinainte,  i-a  şi  hotărât  mai  dinainte  să  fie  asemenea
chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
30. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi
socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi
împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată,
împreună cu El, toate lucrurile?
33.  Cine  va  ridica  pâră  împotriva  aleşilor  lui  Dumnezeu?  Dumnezeu  este  Acela  care-i  socoteşte
neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult,  El a şi înviat,  stă la dreapta lui Dumnezeu şi
mijloceşte pentru noi!
35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de
tăiat.”
37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici
lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Luni, 15 august – În numele lui Isus

Ioan 14:1-14; (textul de mai jos)

2. Ioan 14:1-14; 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc
un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo
unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
4. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”
5. „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?”
6. Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte;
şi L-aţi şi văzut.”
8. „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”
9. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a
văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?
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10. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de
la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
11. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.
12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă
va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;
13. şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Ioan 14:1-14; (textul de mai sus)

Marţi, 16 august – Puterea învierii

3. Efeseni 1:18-23; 18. şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui,
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei
Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta
Sa, în locurile cereşti,
21. mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice
nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

Miercuri, 17 august – Toate îngrijorările noastre

4. 1 Petru 5:7; Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

Psalmii 55:22; Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată
să se clatine cel neprihănit.

Matei 6:25-33; 25. De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca
sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult
decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
26. Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare;
şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
27. Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
28. Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii  de pe
câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29. totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată
în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31.  Nu vă  îngrijoraţi,  dar,  zicând:  „Ce  vom mânca?”  sau:  „Ce vom bea?”  sau:  „Cu ce  ne  vom
îmbrăca?”
32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de
ele.
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.

Joi, 18 august – Credinţă şi când Dumnezeu nu se vede

5. Isaia 40:27-31; 27. Pentru ce zici  tu, Iacove, pentru ce zici  tu, Israele:  „Soarta mea este ascunsă
dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu”?
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28. Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte,
nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
29. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
30. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
31. dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc;
umblă, şi nu ostenesc.
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