Lecția 6 - Mesaje și judecăți divine
Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Isaia 45 Luni: Luca 12:1-34 Marți: Luca 12:35-59 Miercuri: Genesa 19:1-28
Joi: Evrei 9 Vineri: 2 Corinteni 5 Sâmbătă: 2 Petru 1
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu
eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. Ps. 23:4
1. Dumnezeu se uită cu bunăvoință spre tine - Isaia 45:4 Din dragoste pentru robul
Meu Iacov şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu
bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă cunoşti.
Dumnezeu Creatorul a dorit dintotdeauna binele omului și chiar atunci când am
ales să-i întoarcem spatele și să păcătuim El a rămas credincios, a planificat și a
lucrat neobosit pentru răscumpărarea omenirii.
• …Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii
făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.- Romani 9:6-8 Poporul lui Dumnezeu nu este
format doar din descendenții fizici ai lui Avraam ci din toți cei care prin credință au
intrat în familia Lui. Mulțumește lui Dumnezeu că ai fost înfiat în familia sa prin credința
în Isus Cristos.
• Chiar în mijlocul perioadei de Covid-19 bunăvoința lui Dumnezeu este vizibilă peste
viața noastră. Recunoști protecția lui Dumnezeu peste tine și ai tăi?
2. Poți alege să fii credincios sau necredincios - Ieremia 2,19 Tu singur te pedepseşti

cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta şi vei şti şi vei vedea ce rău şi
amar este să părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să n-ai nicio frică de Mine”, zice
Domnul Dumnezeul oştirilor.
Credincioșia lui Dumnezeu este un atribut neschimbător, o constantă care nu
variază niciodată, dar poporul lui Dumnezeu adesea s-a îndepărtat de El și a suferit
consecințele necredincioșiei lui.
• Uneori tăcerea lui Dumnezeu sau răspunsul negativ la rugăciunile nostre este perceput
ca necredincioșie față de noi. Acceptă faptul că El lucrează întotdeauna spre binele
tău, conform perspectivei Lui care este atotcunoscătoare.
• Este o poziție înțeleaptă și câștigătoare să vii cu închinare înaintea lui Dumnezeu chiar
atunci când circumstanțele sunt tragice. Adu-ți aminte de robul lui Dumnezeu, Iov,
care a recunoscut suveranitatea Lui Dumnezeu peste viața lui (Iov 1:21-22)
3. Avertismentul lui Cristos pentru a avea o judecată sănătoasă - Luca 12:56
Făţarnicilor, faţa pământului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o
deosebiţi?
Societatea din jurul nostru se află într-o perioadă în care redefinește sexualitatea
umană, familia și alte concepte sau valori fundamentale. În mijlocul evanghelicilor
au pătruns lupi răpitori care învață și ne îndeamnă stăruitor să facem compromisul
și să acceptăm puncte de vedere nebiblice. În ce ne privește pe noi dorim să
rămânem înrădăcinați în Cristos și valori biblice (Col. 2:7).
Există
riscul ca renunțând la bătălia pentru „puncte minore” să ne trezim porniți pe o
•
pantă pe care nu ne mai putem opri. Atunci când poporul acceptă compromisul,
consecințele sunt dezastruoase: Gen. 18:20 Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva
Sodomei şi Gomorei s-a mărit şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.”

• De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu
evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni… În adevăr, în
chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi
Mântuitorului nostru Isus Hristos. (1 Pet. 1:5-11).
4. Alegerile au consecințe veșnice - 2 Corintieni 5,10 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata
după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
Înșelăciunea care vine peste omenire ne învață că nu mai există absoluturi, că
binele și răul sunt relative și că ceea ce contează este să faci ce-ți place. Dar
Sfintele Sscripturi afirmă cu tărie că există standarde divine și vom da socoteală
înaintea Lui pentru modul în care am ținut socoteală de ele.
• 1 Pet. 1:17 Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după
faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre.
• Rom 14:12 Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui
Dumnezeu. Dumnezeu nu are favoriți. Toți ne vom înfățișa înaintea Lui pentru a fi
evaluați pentru alegerile pe care le-am făcut. Să-i cerem Duhului Sfânt să ne dea
înțelepciunea și cunoștința necesară pentru fiecare decizie.
• Când trăim conform standardelor biblice vor fi costuri care trebuie plătite dar pentru
Împăratul și împărăția Lui merită! Pune pe taler costurile de acum comparat cu
răsplățile viitoare.

Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum
e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor
face ca lâna.
Isaia 1:18

