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Să avem încredere în Dumnezeul nostru 
(Psalmul 68:1-6) 

 

Introducere: 
 Vremuri grele ….. avem nevoie de echipare pe măsură 
 Cea mai mare nevoie este nevoia de ochi deschişi (Ghedeon: nu mai vedea nimic….; Iov: 

Dumnezeu l-a suit pe un plan superior şi i-a arătat cum funcţionează lumea. Iov a văzut!) 

 Suntem nerăbdători ca Dumnezeu să acţioneze, şi descurajaţi că El nu o face, sau că nu o 
face cum vrem noi …. “EL îmi dă cu ţîrîita”   

 Nu-L mai vedem lucrând (Ieremia 14:9) 

 
Ce trebuie să vedem? Ce putem vedea? 
 

1. Dumnezeu şade/stă pe tron: domneşte; conduce (Ps 68:1a, 103:19) 

Cum o face? Ce face? 
 

a. Asigură funcţionarea legilor naturale (Ps 93:1) 
 

b. Judecă (Ps 96:10) 
Exemple:  

(1) Potopul - Psalm 29:10 Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul 
împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie. 
(2) Ezechiel - Tir, Sidon, Amon, Edom, Egipt 
(3) Germania nazistă, Comunismul, cazuri particulare, familiale (Anania şi Safira, etc) 
(4) Potirele mâniei finale - Apoc 15 şi 16 

 

c. Stabileşte şi dimensionează gradul de ispitire, de încercare şi 
oferă resurse suficiente (Iov 1:6-9) 
 

2. Dumnezeu se scoală: acţionează cu putere 
 

a. În ritmul Lui, după planul Lui: Avraam, Moise, David, Pavel 
 

b. În mod direct, prompt, pe neaşteptate (Ps 68:7-10, 76:7-9) 
Nebucadneţar, Beltşaţar, Ceauşescu) 
 

c. În maniera Lui - de o frumuseţe şi înţelepciune covârşitoare:  
i. Isus Hristos 

ii. Închiderea tuturor sub păcat (Romani 11: evreii şi neamurile) 

 

3. Dumnezeu vorbeşte: dă viaţă, mântuieşte, împuterniceşte  (Ps 68:11, 
Matei 8:8) 

 
Dumnezeu a vorbit şi vorbeşte (Lui Ghedeon: „du-te...”; ucenicilor: „Duceţi-vă....; tuturor: 
„pocăiţi-vă....!, credeţi! Ioan 15:7) 
 
Încheiere: 

 

Implicaţii 1: Încredere, pace linişte. Unii cred că Domnul nu mai face nimic pentru ei. Matei 
6:33 (o încredere care duce la ascultare şi focalizare pe misiune) 
 

Implicaţii 2: Închinare cu bucurie (Ps 68:2-4) şi cu smerenie (nu eu, nu mijloacele mele, ci 
Tu în felul Tău) 
 

Implicaţii 3: Predare şi misiune 

 


