Lecția 5 - Semnele vremurilor
Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Ps. 33 Luni: Matei 24 Marți: Romani 1 Miercuri: 2 Tim. 3
Joi: Ieremia 29 Vineri: 1 Tes. 5 Sâmbătă: Isaia 55
Dintre isahariți – cei care înțelegeau vremurile, astfel încât Israel să știe ce
trebuie să facă… (1 Cron 12:32, BVA)
1. Dumnezeu are un plan veșnic - Mica 4:12 Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu-I înţeleg planurile,
nu ştiu că i-a strâns ca pe nişte snopi în arie.
Din veșnicie Dumnezeu are un plan pentru întreaga omenire și pentru fiecare persoană în parte. El
este Stăpân peste istorie dar nu ne jefuiește de dreptul a ne alătura sau nu planurilor Sale.
• Te-ai gândit că toate lucrurile din jurul tău sunt parte din planul veșnic al lui Dumnezeu? Cum te
raportezi la planul Său în circumstanțele actuale?
• Oprește-te acum, meditează și mulțumește lui Dumnezeu pentru că are un viitor și o nădejde pentru
tine (Ier. 29:11) în planul Său veșnic, chiar dacă împrejurările sunt potrivnice.
2. Dumnezeu nu este surprins - Matei 24:7-8 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie,
împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste
lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
Semnele vremurilor din urmă, evenimentele prin care trece omenirea și tu personal sunt cunoscute
și prevăzute de planul Său încă din veșnicie. Trăim vremuri cuprinse în profețiile Sfintelor Scripturi.
• Cum poți trăi cu liniște și încredere în Dumnezeu în mijlocul pandemiei?
• …fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă… (Col. 2:7) Pe ce se sprijină inima ta în vreme de
suferință și teamă generalizată?

3. Trăim vremuri întunecate - 2 Tim 3:1-5 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci
oamenii vor fi… Depărtează-te de oamenii aceştia.
Biblia ne avertizează că majoritatea oamenilor se vor îndepărta tot mai mult de Dumnezeu
și se vor raporta cu necredință și îndoială la planurile Sale.
• Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră… (1 Tes. 4:3) în schimb dușmanul sufletelor noastre
ne conduce spre păcat și murdărie. Alege sfințenia!
• Trăiește zilnic în lumina lui Dumnezeu prin Cuvânt și rugăciune (1 Ioan 1:5-9).
4. Să fim fii și fiice ale Luminii! Isaia 25:1 Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi
înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au
împlinit cu credincioşie.
În vremuri de pandemie putem să ridicăm mâna spre cer în semn de adorare și închinare
sau putem ridica pumnul spre cer ca semn al necredinței și dezonorării lui Dumnezeu.
• Credincioșia lui Dumnezeu ne provoacă să răspundem cu încredere planurilor Sale. Alege să
umbli cu credință în fiecare aspect al vieții tale.
• În rugăciunea ta de astăzi găsește trei motive pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru grija și
bunătatea Sa față de tine și cei ai tăi.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi
voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui
Dumnezeu… 1 Pet. 3:11-12a

