
Dragi frați și surori, vă salut cu Iubirea și în Numele Domnului nostru Iisus Hristos. 

Aș vrea să citesc astăzi două versete din Scriptură. Primul este 2 Petru 1:21 „Căci nicio prorocie n-a
fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt”. 

Iar cel de-al doilea verset al Scripturii este 2 Timotei 3:16 - aici avem aceste cuvinte: „Toată Scriptura
este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în
neprihănire”, Amin. 

Indiferent dacă știți sau nu, dar există 48 de profeții în Biblie despre Isus Hristos și fiecare dintre ele
s-a împlinit. Toate aceste profeții au fost anunțate cu aproximativ între 400 și 2000 de ani înainte de
nașterea Sa și niciuna dintre ele nu a fost uitată. Fiecare dintre aceste profeții a fost îndeplinită
perfect. Care credeți că este probabilitatea ca acest lucru să se fi întâmplat accidental, poate 1 din
10? Sau 1 din 100? Sau 1000? Sau 1 milion? Nu, de fapt, această cifră este mult mai mare, această
cifră este de la 1 la 10 157. Acesta este un număr incredibil de mare. Nu există chiar atât de mulți
atomi în Univers. 

Nu s-ar putea întâmpla ca cele 48 de evenimente descrise să se fi produs întâmplător în viața unei
persoane. Acest lucru ne indică un fapt foarte important, că Biblia ne spune adevărul. Profețiile
biblice - ele se împlinesc. Dumnezeu nu uită niciodată ce El spune. Dumnezeu își amintește
întotdeauna de toate. El va împlini cu siguranță ceea ce a spus despre tine în Cuvântul Său. Astăzi
vorbim în ce măsură putem avea încredere în Biblie, în ce măsură putem avea încredere în
Evanghelie, în ce măsură putem avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Și, chiar și pe baza a ceea
ce am spus deja astăzi, pot spune că putem avea 100% încredere în fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu,
pe care El îl vorbește despre noi. De asemenea, trebuie să îi învățăm pe alții să aibă încredere în
Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum poți face acest lucru, dacă nu prin exemplul tău personal? 

Vă invit astăzi să aveți încredere în Dumnezeul nostru, în faptele noastre, în acțiunile noastre, în
cuvintele noastre. Să ne rugăm: 

„Dumnezeul nostru, îți mulțumim că putem avea încredere în Cuvântul Tău, îți mulțumim că putem
învăța pe alții să aibă încredere în Cuvântul Tău, că ne putem baza întotdeauna pe Evanghelia Ta și
că ai spus despre noi doar ce este bine. Te rugăm să ne ajuți să întruchipăm acest lucru și mai mult
în viețile noastre, în cuvintele noastre, în faptele noastre, în tot ceea ce facem, Dumnezeule, în tot
ceea ce spunem, ajută-ne, Doamne, să ne arătăm încrederea în Tine și în Cuvântul Tău . 

Ne-am rugat în Numele lui Isus Hristos. Amin. 
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