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Introducere ‐ Un cuvânt pentru părinți și tutori
Cred că problema de ce mulți sunt confuzi cu privire la caracterul lui
Dumnezeu constă în înțelegerea și modul în care citesc studiază
Scripturile. Biblia trebuie citită literalmente? Absolut! Cu toate acestea,
vă rugăm să se ia act de faptul că este întreaga Biblie care trebuie luată în
considerare, nu doar un verset. Un verset poate spune ceva într‐un fel,
dar un alt verset, vorbind despre același subiect, îl poate spune puțin
diferit. Când putem colecta și compara multe locuri din Scriptură care
vorbesc despre un anumit subiect, atunci vom ști că avem adevărul.
Învățarea copiilor noștri să citească și să studieze Biblia este de o
importanță vitală. Mulți copii cresc citind și auzind mesaje amestecate
despre Dumnezeu. Apoi, când au crescut, încep să citească în Biblie
povești care par să‐L confirme pe Dumnezeu ca un tiran răzbunător care
ucide miliarde de oameni pentru că ei nu fac ceea ce spune El. Acest lucru
le poate duce adesea în ateism.
Există o mișcare uriașă peste tot în această lume cu privire la această
problemă, care trebuie să fie clară înainte de venirea din nou a lui Isus.
Mulți oameni vin la o înțelegere mai corectă a adevăratului caracter al lui
Dumnezeu. Ca rezultat, a existat o cerere mare pentru ca acest adevăr
minunat să fie scris și explicat pentru copiii noștri. Acesta este motivul
pentru care acest volum a fost produs. Mă rog sincer ca, nu numai copiii
vor fi binecuvântați , dar tu (părintele sau tutorele) ve‐ți fi binecuvântați
citind pentru cei dragi. Dacă doriți o înțelegere mai profundă a acestor
lucruri, vă rugăm să lu‐ați în considerare vizitarea site‐ul nostru la:
tataliubirii.info
Mă rog ca acest mic volum să fie un instrument excelent pentru a‐l ajuta
pe copilul dumneavoastră să dezvolte o dragoste adâncă, înrădăcinată
pentru Tatăl lor ceresc, care are grijă profundă de ei și i‐a creat pentru un
scop măreț.
Kevin J. Mullins
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Ce ar face Isus?
Când te gândești la caracterul
lui Isus, ce cuvinte î‐ti vin în
minte? Bunătate? Iubire?
Blând? Iertător? Ce zici, de
compasiune?
Acum gândiți‐vă la câteva
cuvinte care îl descriu pe
Dumnezeu, Tatăl nostru din
cer. Cuvintele astea sunt
diferite sau la fel? Crezi că
Dumnezeu acționează diferit
față de Fiul Său Isus?
Într‐o zi, unul dintre prietenii lui Isus, pe nume Filip, L‐a
rugat să le arate cum acționează Tatăl. Aceasta este ceea ce
Isus a răspuns:
Am fost cu tine atât de mult timp, și încă nu mă cunosc, Philip?
Cine m-a văzut m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum poți
spune, "Arată-ne Tatăl"? ~ Ioan 14:9.
Acesta este un adevăr foarte important Isus ne‐a spus. Tatăl
nostru ceresc nu acționează diferit față de Isus. De fapt,
acesta este motivul pentru care Isus a venit în această lume.
El a venit să ne arate exact cum se comportă Tatăl nostru.
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Într‐o noapte, în timp ce Isus se ruga, El i‐a spus acest lucru
Tatălui Său:
Te-am glorificat pe pământ. Am terminat lucrarea pe care
Mi-ai dat-o să o fac. ~ Ioan 17:4.
Ce a vrut să spună Isus când a spus că L‐a "glorificat" pe Tatăl
Său? Înseamnă că El ne‐a arătat cum acționează Tatăl
nostru. Tot ce a spus Isus și a făcut l‐a "glorificat" pe Tatăl
Său.
Ai văzut aceste patru litere scrise astfel ‐CAFI? Aceste litere
sunt un mod scurt de a ne pune o întrebare. Știi care e
întrebarea? Întrebarea este: Ce Ar Face Isus?
Mulți oameni pun această
întrebare atunci când au nevoie
sa facă o decizie foarte
importantă.
Ce ar trebui să faci dacă cineva
nu este bun cu tine? In această
situație, mulți oameni pun
această întrebare ‐ Ce ar face
Isus?
Ce ar face Isus dacă cineva nu ar fi bun cu El? Ar vrea să
rănească acea persoană? Ar spune el lucruri rele înapoi? Ar
vrea să se lupte cu ei? Știai că au fost multe momente când
oamenii nu erau foarte buni cu Isus? Cred că ar trebui să ne
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uităm la două din aceste povești, astfel încât să putem afla
cu adevărat răspunsul la întrebarea noastră ‐ Ce ar face Isus?

Iubește vrăjmașii tăi
Erau mulți conducători religioși cărora nu le plăceau lucrurile
pe care Isus le învăța pe oameni. Ei au fost foarte supărați că
o mulțime de oameni se duceau la Isus pentru a obține
răspunsuri la întrebările lor despre Dumnezeu și caracterul
Său. Acești lideri au vrut ca oamenii să meargă la ei pentru
toate răspunsurile. Trebuiau să găsească o cale să scape de
Isus. Au alcătuit un plan pentru a‐l aresta pe Isus.
Într‐o noapte, în timp
ce Isus era cu cei mai
buni prieteni ai Săi,
unii
dintre
acești
conducători și câțiva
soldați romani au venit
să‐L ia pe Isus. Unul
dintre prietenii lui Isus, pe nume Petru, s‐a supărat foarte
tare din cauza asta, așa că a scos o sabie și a tăiat una din
urechile oamenilor! Auci! Ce crezi că i‐a spus Isus lui Petru?
Crezi că el a spus, "Bună treabă Petru!"? A fost Isus fericit că
prietenul Său a încercat să‐L ajute în acest fel? Nu, el nu a
fost.
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Omul a cărui ureche a fost tăiată se numea Malcus. Când Isus
a văzut că Malcus a fost trist și rănit, El și‐a întins mâna și a
atins locul în care urechea lui fost tăiată și la vindecat. Isus i‐
a dat lui Malcus o ureche nou‐nouță! Să citim această
poveste din Biblie:
Când prietenii lui Isus au văzut ce urma să se întâmple, ei au
întrebat: "Doamne, ar trebui să-i atacăm cu o sabie?" Petru a
scos apoi o sabie și l-a lovit pe Malcus, slujitorul marelui preot,
tăindu-i urechea dreaptă. Isus i-a spus lui Petru: "Gata cu asta.
Put sabia deoparte. Apoi a atins urechea slujitorului și a
vindecat-o. ~ Luca 22:49-51; Ioan 18:10.
O! Chiar dacă acești oameni au fost acolo pentru a‐L aresta,
Isus a fost încă bun cu ei. Malcus a încercat să‐l rănească pe
Isus, dar Isus l‐a vindecat și l‐a ajutat pe Malcus.
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Isus știe că nu este normal pentru noi să fim buni cu cei
care sunt nemiloși. De aceea trebuie să‐i cerem ajutorul
lui Isus. Când cineva este nepoliticos cu tine, încearcă să
te rogi ca Isus să intre în inima ta, astfel încât să‐i poți
trata pe alții așa cum El îi tratează pe alții. Citiți cu atenție
ce spune Isus mai jos:
Ai auzit oameni spunând, "Iubește-ți prietenii, dar urăște-ți
dușmanii." ~ Matei 5:43.
Ooo! Să ne oprim aici pentru o secundă. Ai mai auzit oameni
spunând asta? Poate că nu i‐ai auzit pe oameni spunând
asta, dar cam așa se comportă mulți oameni.. .
Este ușor să iubești pe
cineva care este prietenul
tău, dar nu este atât de
ușor să iubești pe cineva
care este dușmanul tău,
cineva care încearcă
întotdeauna să ne facă
rău. Te poți gândi la
cineva care nu e foarte
bun cu tine? Poate că persoana a râs de tine, sau te‐a
împins.
Să continuăm să citim și să vedem ce spune Isus despre cum
trebuie să tratăm oamenii care acționează rău uneori:
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Dar îți spun să-ți iubești dușmanii și să te rogi pentru oricine
e rău cu tine. Atunci te vei purta ca Tatăl tău din cer.
~ Matei 5:44-45.
Nu e uimitor? Isus ne spune să ne iubim dușmanii și să ne
rugăm pentru oricine este rău cu noi. Chiar dacă sunt răi cu
noi, trebuie să‐i iubim indiferent ce fac sau spun.
“"Dar de ce ar trebui să ne rugăm
pentru ei?" ați putea întreba, "Ei nu
sunt cei care au nevoie de ajutor." E
o întrebare grozavă. Se pare cu
siguranță ca cel care este împins și
râs de el are nevoie de cel mai mult
ajutor. Dar gândește‐te altfel. Dacă
cineva râde de tine pentru că ai
făcut o greșeală, tot ce trebuie să
faci este să‐i ignori și să pleci.
Sau poate ai putea încerca chiar să râzi despre asta împreuna
cu ei. Când vor vedea că nu te deranjează, de cele mai multe
ori se vor opri.
Băiatul sau fata care este râd de tine și sunt răi este foarte
dificil uneori să fie buni.
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Poate că cineva in casa lor este întotdeauna rău cu ei și
acesta este singurul mod în care știu să acționeze. Dacă te
gândești cu adevărat la asta, cel care este rău este cel care
are nevoie de mai mult ajutor.
Cu cât persoana acționează mai rău, cu atât acea persoană
are mai multă nevoie de Isus pentru a o ajuta. Deci, da,
roagă‐te pentru ei. Rugați‐vă pentru ei pentru că îi iubiți și să
aveți grijă de ei, chiar dacă sunt răi cu voi.

Știai că...
Cel mai bun mod de a
învinge inamicii este de
ai face prietenii tăi?
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I‐a iubit Isus pe cei care erau răi cu El? S‐a rugat pentru ei?
Da! După ce Isus a fost arestat de acei oameni, ei au râs de
El. Ei au scuipat pe El. I‐au prins chiar mâinile și picioarele pe
o cruce! S‐a rugat Isus pentru ei? Da, a făcut‐o:
Când au venit într-un loc numit
Calvar, l-au bătut în cuie pe
Isus pe o cruce... Isus s-a
rugat apoi:"Tată, iartă-i pe
acești oameni! Ei nu știu ce fac."
~ Luca 23:33-34.

Isus era la doar câteva ore inainte de a muri pe acea cruce și
totuși Știa că acei oameni care erau răi cu El erau cei care
aveau cu adevărat nevoie de ajutor, așa că s‐a rugat pentru
ei. Isus știa că Tatăl Său îl va readuce la viață. Isus a avut
încredere în Tatăl Său. El s‐a rugat ca alții să aibă de
asemenea încredere în El..
Dar cei care au fost răi nu l‐au iubit pe Isus sau pe Tatăl Său.
N‐au vrut să aibă de‐a face cu mesajul lor de dragoste. Isus
s‐a simțit trist pentru ei. El știa că Tatăl Său i‐a iertat deja pe
toți, chiar și pe acești oameni care erau răi cu El. El s‐a rugat
ca ei să accepte iertarea lui Dumnezeu și să experimenteze
fericirea de a fi un copil al lui Dumnezeu, care ne iubește
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indiferent de ceea ce am greșit.. Ori de câte ori vă simțiți trist
că faceți ceva greșit, amintiți‐vă cuvintele Tatălui vostru din
cer.
Te iubesc cu o dragoste veșnică. Așa că
voi continua să-ți arăt bunătatea mea.
Ieremia 31:3.
Dragostea lui Dumnezeu pentru tine
este "veșnică". Acest lucru înseamnă
că dragostea Lui pentru tine nu se va
termina niciodată.
Deci, vă rog să nu ratați cel mai important lucru Isus a spus
mai devreme în partea de sus a paginii 10. El a spus, când ne
iubim dușmanii și ne rugăm pentru ei, "atunci te vei purta
(Vei Fi) ca Tatăl tău din cer." Deci, putem vedea că
Dumnezeu Însuși își iubește dușmanii. El încă îi iubește pe cei
care nu‐L iubesc înapoi. Isus a continuat să spună:
Dacă ești bun doar cu cineva care este bun cu tine, va fi Dumnezeu
mulțumit de tine pentru asta? Chiar și cei care nu iubesc pe
Dumnezeu sunt buni cu oamenii care sunt buni cu ei ... Deci,
iubește-ti vrăjmașii tăi și să fii bun cu ei ... și veți fi copii ai lui
Dumnezeu în cer pentru că El este bun chiar și cu oamenii care
sunt nerecunoscători și răi. Așa că fii tandru, iubitor și buni, așa
cum tatăl vostru este, de asemenea, tandru, iubitor și bun.
~ Luca 6:33,35,36.
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Ai văzut ce a spus Isus aici? El a spus că Dumnezeu este
întotdeauna "bun chiar și cu oamenii care sunt
nerecunoscători și răi.”
Mă rog să începeți să înțelegeți caracterul lui Dumnezeu un
pic mai bine decât ați făcut‐o înainte. Sunt mulți oameni care
spun lucruri greșite despre Dumnezeu. Se spune că El
rănește oameni care nu‐L iubesc înapoi. Acest tip de
învățătură îi face pe oameni să se teamă de Dumnezeu. Ei se
tem că El le va face rău dacă ei nu fac ceea ce spune El. Dar
am învățat că El este întotdeauna tandru, iubitor și bun chiar
și pentru cei care sunt nerecunoscători și răi cu El.

Te poți gândi la cineva care a
fost rău cu tine în ultima
vreme?
Înainte de a întoarce pagina,
de ce nu îngenunchem chiar
acum și să ne rugăm pentru
ei?
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Dumnezeu este dragoste
Unul dintre prietenii lui Isus se numea Ioan. El l‐a cunoscut
foarte bine pe Isus și a înțeles lucrurile pe care Isus le‐a spus
despre Tatăl Său din cer. Ioan a scris acest lucru despre
dragostea lui Dumnezeu:
Dragii mei prieteni, trebuie să ne iubim. Dragostea vine de la
Dumnezeu ... și Dumnezeu este dragoste. ~ 1 Ioan 4:7-8.
Ioan spune că "Dumnezeu este dragoste." Dragostea
adevărată vine de la Dumnezeu. Dacă vrem să‐i iubim pe alții
așa cum trebuie, trebuie să‐I permitem lui Dumnezeu să
trăiască în noi. El vine să trăiască în noi prin Duhul Său Sfânt
de dragoste. Când vom permite Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu să trăiască în noi, vom trăi așa cum trăiește El. Îi
vom iubi pe alții așa cum Îi iubește el pe alții.

Vă amintiți de la pagina 6 că Isus a spus că a terminat
lucrarea pe care Tatăl Său I‐a dat‐o să o facă? Îți amintești ce
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a fost munca aia? Așa e, El l‐a "glorificat" pe Tatăl Său. Când
citim despre toate lucrurile bune pe care le‐a făcut Isus,
trebuie să ne amintim că El ne ajută să vedem acționează
Tatăl nostru din cer întotdeauna. Cartea Psalmilor spune:
"Lucrurile de pe cer ne arată slava lui Dumnezeu" (Psalmul
19:1). Pavel scrie că, deși nu‐L putem vedea pe Dumnezeu,
"caracterul Său este clar văzut și înțeles de lucrurile pe care
le‐a făcut" (Romani 1:20). Ooo, nu numai noi, oamenii, dar
chiar și soarele, luna, stele, copaci, și animalele au fost
create pentru a acționa ca El.
Respirați foarte adânc chiar acum. Când
inspirăm, inspirăm oxigen. Știați că
copacii ne dau oxigenul pe care îl
inspirăm? Așa este, dar știați că și copacii
inspiră? Da, inspiră ceva numit dioxid de
Inspirăm
Oxigen
carbon. Cea ce este uimitor este că, după
ce inspirăm oxigen, suflăm dioxidul
de carbon. Așa pot copacii să respire.
Ei ne dau oxigen, iar noi le dăm dioxid
de carbon. Este un cerc mare de
daruire!Acesta este modul în care
Exspirăm
Dioxid de carbon
toată creația lui Dumnezeu ne arată
cum este El. El este un Tată iubitor care ne dă întotdeauna
ceea ce avem nevoie. Nu e reconfortant să știi acest lucru?
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Acest cerc al dăruirii în toată
creația lui Dumnezeu se numește
Legea Lui. Este Legea vieții și a
iubirii. Dumnezeu nu ne‐a dat
Legea Sa ca să ne conducă și să
ne facă să facem ceea ce spune
El. Nu. Legea Lui este acolo
pentru protecția noastră pentru că El ne iubește.
Dumnezeu ne‐a creat și astfel El este singurul care știe ce
este mai bine pentru noi. Dacă ar fi să nu mai respirăm, asta
ar încălca Legea vieții lui Dumnezeu și am muri. Dumnezeu
nu este cel care cauzează moartea atunci când încalci Legea
Sa. Dumnezeu nu te disciplinează în acest fel. Acest lucru nu
este modul în care Legea lui Dumnezeu funcționează.
De exemplu: Să ne prefacem că tu și un prieten vă jucați la
tine acasă. E o zi foarte caldă, așa că mama ta pune un
ventilator mare. Apoi spui prietenului tău să nu‐și bage
degetele în ventilator sau va fi rănit. De ce i‐ai spus
prietenului tău asta? Mai jos sunt două motive. Încercuiți‐l
pe cel corect.
1. I‐ai spus prietenului tău să nu‐și bage degetele în
ventilator pentru că ai vrut să‐i fii superior lui și dacă o
face, ii vei tăia degetele.
2. I‐ai spus prietenului tău să nu‐și bage degetele în
ventilator pentru că îl iubești și nu vrei ca El să‐si
rănească degetele.
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Sunt sigur că ai încercuit răspunsul numărul 2. Când încălcăm
Legea lui Dumnezeu, aceasta se numește "păcat". Ioan ne
spune că "păcatul încalcă Legea lui Dumnezeu." (1 Ioan 3:4).
Păcatul este alegerea de a fi egoist, și egoismul nu dorește
să fie parte din planul lui Dumnezeu (planul Său de îngrijire)
pentru viața ta.
Ce s‐ar întâmpla dacă prietenul tău
ar decide să nu te asculte și și‐ar
băga degetele în ventilator? Ar fi
rănit. I‐ai rănit tu sau ventilatorul?
Așa e, ventilatorul a făcut‐o. Așa
funcționează păcatul. Când nu ascultăm instrucțiunile lui
Dumnezeu, ne rănim pe noi înșine. Nu Dumnezeu sau Legea
Sa ne rănește când păcătuim. Amintiți‐vă, Dumnezeu este
dragoste. Legea lui Dumnezeu ne spune despre caracterul lui
Dumnezeu ‐ modul Său de viață, și ne avertizează cu privire
la pericolele păcatului. Un om pe nume Pavel a scris asta
despre Legea lui Dumnezeu:
Dragostea nu face rău altora pentru că dragostea este Legea pe
care este concepută viața. ~ Romani 13:10.
Când trăim așa cum ne instruiește Legea lui Dumnezeu, nu
vom face nimic rău altora. Nu le vom face rău chiar dacă ne
vor face rău. Îi vom iubi pe alții așa cum Îi iubește Dumnezeu
pe alții. Într‐o zi, cineva a venit la Isus și a întrebat: "Care este
cea mai importantă instrucțiune din Lege?" (Marcu 12:28) .
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Care credeți că este cea mai importantă instrucțiune a lui
Dumnezeu pentru noi? Ei bine, un lucru bun pentru noi este
că Isus ne dă răspunsul. El a spus:
"Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, sufletul,
mintea și puterea ta." Iar al doilea cel mai important este acesta:
"Iubește-i pe alții ca pe tine însuți." Nu există nici o instrucțiune
mai importantă ca acestea. ~ Marcu 12:30-31.
Deci, cea mai importantă instrucțiune pe care ne‐a dat‐o
Dumnezeu este să‐L iubim și să nu lăsăm nimic să ne ia
dragostea pentru El. A doua cea mai importantă instrucțiune
este să‐i iubim pe alții așa cum ne iubim pe noi înșine. Nu
vrei să ți se întâmple ceva dăunător sau rău, nu‐ i așa?
Bineînțeles că nu. Deci, noi nu ar trebui să facem nimic
dăunător sau rău pentru alții.
De ce credeți că cea mai importantă instrucțiune este să‐L
iubim pe Dumnezeu mai întâi? Este Dumnezeu egoist? Nu.
Răspunsul este în modul în care ne arătăm dragostea față de
Dumnezeu. Ne arătăm dragostea față de Dumnezeu
permițându‐I să ne binecuvânteze. Când vom face acest
lucru, El va trăi în noi și ne va da puterea de a‐i iubi pe alții în
mod corect. Această putere se numește HARUL lui
Dumnezeu. Harul Său ne dă puterea de a trăi în supunere
față de Legea Sa de iubire altruistă (Romani 1:5; 2:11,12).
Niciunul dintre noi nu ar putea respira fără darul harului lui
Dumnezeu.
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Ai avut vreodată o jucărie cu
telecomandă? De ce are nevoie jucăria
pentru a se deplasa? Da, are nevoie de
baterii. Gândește‐te la Dumnezeu ca la
bateria ta. Ai nevoie de El pentru ca tu să
te miști, să gândești, să vorbești, să auzi, să
miroși și să vezi.
Acesta este același mod în care trăiește Isus. El a spus:
"Toate lucrurile mi‐au fost date de Tatăl Meu." (Luca 10:22)
. Isus putea face toate acele lucruri minunate și ajuta
oamenii pentru că El i‐a permis Tatălui Său să trăiască în El.
El a acceptat harul lui Dumnezeu lăsându‐L pe Dumnezeu să
fie bateria Sa (Luca 2:40). Isus a spus:
… Cuvintele pe care le rostesc nu sunt cuvintele Mele, ci Tatăl Meu
care trăiește în Mine își face lucrarea prin Mine. ~ Ioan 14:10.
Tot ce a făcut Isus a fost lucrarea Tatălui Său. Acesta este
motivul pentru care Isus i‐a spus lui Filip: "Oricine M‐a văzut,
l‐a văzut pe Tatăl." (Ioan 14:9) .
Did Jesus ever hurt anyone? No. Why? Because God NEVER
hurts anyone. Did Jesus hurt anyone’s feelings? No. Why?
Isus a rănit vreodată pe cineva? Nu. de ce? Pentru că
Dumnezeu nu rănește pe nimeni. Isus a rănit pe cineva,
sentimentele cuiva? Nu. de ce? Pentru că Dumnezeu nu ar
răni niciodată sentimentele nimănui. Isus a ajutat și a
20

vindecat întotdeauna oamenii? Da! de ce? Pentru că
Dumnezeu ajută și vindecă întotdeauna oamenii.
Ai fost vreodată bolnav? Poate o răceală sau o durere de
stomac? Mama sau tatăl tău te‐au certat pentru că ești
bolnav? Te‐au pedepsit? în niciun caz! Ce‐au făcut? Te‐au
ajutat să te faci bine, nu? Da. Este posibil să vă fi administrat
chiar și medicamente pentru a vă face sănătoși din nou.
Gândește‐te la păcat ca la o boală. Crezi că Tatăl tău ceresc
te va certa? Crezi că El te va pedepsi pentru că ai avut o
boală? Nu! Vrea să te ajute să te faci bine. Nu vrea să scape
de tine, vrea să‐ți dea niște medicamente ca să scapi de
păcatul care te face să te îmbolnăvești..

Medicamentul pe care Dumnezeu ni‐l dă este Fiul Său Isus.
Așa e, medicina lui Dumnezeu e o persoană! Așa cum bem
medicamente și intră în corpul nostru, trebuie să‐L avem pe
Isus să trăiască în corpul nostru. Isus poate scăpa de păcatul
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care ne îmbolnăvește. Nu ne putem face bine fără El. Isus
ne‐a spus, "Fără Mine, nu poți face nimic." (Ioan 15:5).
Și amintiți‐vă, lucrarea pe care o face Isus este lucrarea pe
care Tatăl Său o face prin El. Deci, medicamentul care ne face
mai buni este Tatăl care lucrează prin Isus.
Când păcatul începe să dispară, începem să ne comportăm
mai mult ca Tatăl nostru. Vom fi tandrii, iubitori si buni cu
alții pentru ca Dumnezeu este întotdeauna tandru, iubitor si
bun.

Potopul și caracterul lui Dumnezeu
Acum, că știm un pic mai multe despre caracterul lui
Dumnezeu, să citim câteva povestiri în Biblie, care sunt greu
de înțeles. Aceste povești par să vorbească despre
Dumnezeu rănind oamenii. Dar am învățat că Dumnezeu nu
rănește si nu bate oamenii. El este întotdeauna bun cu toată
lumea, chiar și cu oamenii care nu‐L plac. Să mergem la
cartea Genezei și să citim prima noastră poveste ‐ povestea
despre un potop care a acoperit întregul pământ.
Domnul a văzut cât de mare a devenit ticăloșia rasei umane pe
pământ și că fiecare gând al inimii umane era numai rău tot
timpul. I-a părut foarte rău pentru ei și inima Lui era tristă. El a
spus, "Voi distruge fiecare creatură vie de pe pământ! Voi
distruge oameni, animale, păsări și reptile. Îmi pare rău că le-am
făcut." ~ Geneza 6:5-7.
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Oh, nu, chiar spune Dumnezeu că îi va distruge pe acești
oameni? Chiar le va face rău pentru că ei nu se comportă ca
El? Citind asta, se pare că Dumnezeu are sentimente
amestecate. Mai întâi el este foarte trist pentru ei, apoi el
spune că îi va distruge, apoi el spune că este trist pentru ei
din nou. Caracterul lui Dumnezeu se schimbă vreodată așa?
Nu. Dumnezeu ne‐a spus: "Eu sunt Domnul, eu nu mă
schimb." (Maleahi 3:6). Pavel ne spune ceva asemănător
despre Isus: "Isus Hristos este același ieri, astăzi și pentru
totdeauna." (Evrei 13:8).
Amintiți‐vă, când Isus a fost bun și i‐a ajutat pe oamenii care
au fost răi cu El, El ne‐a arătat cum acționează Dumnezeu
întotdeauna. Dumnezeu este întotdeauna bun cu cei care
doresc să fie răi și nu doresc să trăiască ca El. Tocmai am aflat
că caracterul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El a
tratat oamenii care au trăit cu mult timp în urmă la fel cum
el tratează oamenii acum. El este întotdeauna "bun chiar și
pentru oamenii care sunt nemulțumitori și răi." (Luca 6:35).
Când Dumnezeu i‐a văzut pe toți acești oameni care nu
trăiau în armonie cu Legea Vieții și iubirii Sale, El a fost foarte
trist. Ca prietenul tău în povestea cu ventilatorul despre care
am vorbit despre mai devreme, ei au fost pe cale de a alege
să‐și bage degetele în ventilator. Aveau de gând să se
rănească singuri. Dar din moment ce Dumnezeu i‐a iubit atât
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de mult, El i‐a spus prietenului Său Noe să construiască o
barcă mare numită Arcă. Pentru că Dumnezeu știa că în 120
de ani va fi un potop care va acoperi întreaga lume. Voia ca
toți oamenii și animalele să fie în siguranță, dar numai
familia lui Noe a ascultat și a fost salvată împreună cu câteva
dintre animale.

Dar de ce venea o inundație? A provocat Dumnezeu acest
potop pentru că a vrut să distrugă toți oamenii care nu L‐au
plăcut și modul în care El trăiește? Unii oameni spun "da",
dar noi doi știm că Dumnezeu este dragoste și El este
întotdeauna "bun chiar și cu oameni care sunt
nerecunoscători și răi" și că "dragostea Sa nu face rău
altora." (Romani 13:10).
Îți amintești mai devreme când am vorbit despre copaci și
cum ne dau oxigen și noi le dăm dioxid de carbon? Acest
lucru arată că toată creația lui Dumnezeu este conectată
împreună.
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Primii doi oameni pe care Dumnezeu i‐a creat pentru această
lume au fost Adam și Eva. Într‐o zi au ales să nu asculte
instrucțiunile lui Dumnezeu și au încălcat Legea Vieții și
iubirii Sale. Au păcătuit împotriva modului de viață al lui
Dumnezeu. Ceea ce este foarte interesant despre acest lucru
este că păcatul lor, nu numai că le‐a afectat pe ei, dar, de
asemenea, a afectat pământul în sine. După ce au păcătuit,
Dumnezeu le‐a spus ce se va întâmpla cu pământul:
Pământul va fi sub un
blestem din cauza a ceea ce
ai făcut. Acum te vei lupta
să cultivi suficientă
mâncare. Hrana ta va fi
plante, dar pământul va
produce spini și buruieni.
~ Geneza 3:17-18.
Te‐ai rănit vreodată cu spini înțepători? Acești spini au venit
ca rezultat al păcatului de pe acest pământ. Știai că
Dumnezeu ne‐a creat pe noi, oamenii din pământ?
Apoi Domnul Dumnezeu a luat niște pământ din pământ și a format
un om din el; el a respirat viața dătătoare de viață în nările sale
și omul a devenit o ființă vie. ~ Geneza 2:7.
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Vezi de ce păcatul afectează pământul? Am fost făcuți de pe
pământ, și când păcătuim, afectează chiar pământul de pe
care am venit. În cartea lui Isaia citim:
Pământul este poluat, deoarece oamenii care trăiesc pe el nu au
ascultat Legile lui Dumnezeu și au schimbat Rânduielile Sale
(timpul Său numit de inchinare) ... Pământul este sub un blestem;
oamenii pământului mor din cauza păcatelor lor. ~ Isaia 24:5-6.
Aici, din nou, vom vedea că comportamentul nostru păcătos
afectează pământul în sine, care, la început, a cauzat‐o să
producă spini.
La 4.000 de ani după creșterea
primului ghimpe vreodată, unii soldați
romani i‐a dat lui Isus o coroană făcută
din spini și a forțat‐o pe capul Lui. Ei i‐si
bateau joc de El pentru că a spus că
este un Rege. Ei nu au înțeles ce a vrut
să spună Isus.
Isus a vrut să spună că el a fost un rege al unei împărății care
nu este deloc ca împărățiile acestei lumi. Împărăția lui Isus
nu este un loc fizic undeva, ci are de‐a face cu modul în care
gândim și acționăm față de alții. Isus a spus acest lucru
despre împărăția Sa:
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Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să fie văzută.
Nimeni nu va spune, "Uite, aici este!" sau, "Acolo este!"; pentru că
Împărăția lui Dumnezeu este în voi. ~ Luca 17:20-21.
Nu e uimitor? Împărăția lui
Dumnezeu este totul despre
tandrețe, dragoste și
bunătate față de alții. Este
vorba despre schimbarea
gândurilor noastre în mintea
noastră (creierul nostru) și
începem să gândim și să acționăm la fel ca Isus.
Pavel ne‐a spus acest lucru: "Fie ca această minte să fie în
voi, care a fost, de asemenea, în Hristos Isus." (Filipeni 2:5) .
De ce avem nevoie ca mintea lui Isus să fie în noi? Dumnezeu
ne spune:
Căci gândurile Mele nu sunt gândurile tale, nici căile Tale, căile
Mele, declară Domnul. Căci așa cum cerurile sunt mai înalte decât
pământul, așa sunt și căile Mele mai înalte decât căile tale și
gândurile Mele decât gândurile Tale. ~ Isaia 55:8-9.
Modul de gândire al lui Dumnezeu este mult mai bun decât
al nostru. Acesta este motivul pentru care trebuie să gândim
modul în care Isus gândește, astfel încât să putem acționa în
felul în care Isus acționează. Și putem face acest lucru doar
dacă lăsăm mintea Sa, modul Său de a gândi, să preia mintea
și modul nostru de gândire.
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Creierul nostru controlează modul în care acționăm față de
ceilalți. Acest lucru arată că inima și creierul nostru sunt
conectate. Inima noastră pompează sânge în tot corpul.
Biblia ne spune că "viața fiecărui lucru viu este în sânge"
(Levitic 17:11).
Isus ne‐a spus: "Eu sunt Calea, Și Adevărul și Viața. Nimeni
nu vine la Tatăl decât prin Mine." (Ioan 14:6). Isus este
sistemul nostru de susținere a vieții. Ne ține în viață. De
aceea avem nevoie ca El să trăiască în inimile noastre.
Profetul Ieremia ne spune că, fără Isus, "inima este
înșelătoare mai presus de toate lucrurile" (Ieremia 17:9).
Cuvântul "înșelător" înseamnă că inima noastră ne minte
(trucuri). Ea ne spune lucruri despre Dumnezeu care nu sunt
adevărate. Pentru a corecta acest lucru, Dumnezeu ne spune
că ne va da o inimă nouă, care va fi umplut cu propria Sa
viață altruistă, o inimă ca am avut înainte de păcat:
Îți voi lua inima încăpățânată și îți voi
da o inimă nouă și dorința de a fi
credincios. Vei avea doar gânduri pure,
pentru că voi pune Duhul Meu în tine,
oferindu-ti dorința de a te supune
Legilor și Rânduielilor Mele ...
~ Ezechiel 36:26-27.
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Ce înseamnă Dumnezeu când spune că Își va pune Spiritul în
inimile noastre? Gândește‐te la Spiritul lui Dumnezeu ca la
prietenul tău.. El este present cu tine mereu, are o atitudine
buna si are viată.
Sfântul Spirit al lui
Dumnezeu în voi este
prezența Sa sfântă,
atitudinea și viața care
locuiește în voi. A fi "sfânt"
înseamnă că îți place să‐i slujești pe alții. Te‐ai gândit
vreodată la Dumnezeu așa? Că El este serverul tău?
Ca Tată iubitor, Îi place să ofere tot ce aveți nevoie. Acesta
este motivul pentru care El spune că veți fi atunci dispuși și
capabili să vă supuneți tuturor Legilor și învățăturilor Sale.
Supunerea față de Legile și învățăturile lui Dumnezeu este
rezultatul NATURAL al faptului că ești umplut cu Duhul Său
Sfânt.
Vă va plăcea să fiți
ascultători, nu pentru că
căutați o răsplată sau pentru
că încercați să scăpați de o
pedeapsă severă, ci pentru că
vă place cu adevărat să‐L
slujiți pe Dumnezeu și să‐I dați slavă arătând cum
acționează El, așa cum a făcut Isus, slujind altor oameni.
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Aceasta înseamnă că modul în care acționăm depinde de
ceea ce credem despre Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu
este tandru, iubitor și bun, sau credeți că El este rău și este
mereu în căutare să faci o greșeală, astfel încât El să vă poată
pedepsi? Gândurile și acțiunile noastre se bazează pe tipul
de Dumnezeu la care ne închinăm! Acesta este motivul
pentru care Dumnezeu vrea să scrie Legea Sa în mințile și
inimile noastre:
Va veni vremea când Eu, Domnul, voi scrie Legile Mele în mințile și
inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor (Serverul), și ei vor fi poporul
Meu (slujitori). ~ Evrei 8:10.

“Iubește-L pe
Domnul Dumnezeul
tău cu toată inima,
sufletul, mintea și
tăria ta. "

“Iubește-i pe alții ca
pe tine însuți."

conexiune

restabilită

"Prețuiește
poruncile Mele în
tine...

Scrie-le pe
tableta inimii
tale."
Proverbe 7:1-3
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Isus le‐a permis soldaților romani să apese violent acea
coroană de spini pe capul Său pentru a ne arăta că El ne
iubește atât de mult încât El este dispus să permită păcatelor
noastre dureroase, care au cauzat acești spini, să‐L ucidă în
locul nostru.
Inimile și mințile noastre au devenit "spinoase". Spinii
ascund frumusețea naturală a grădinii. Un trandafir frumos
și delicat devine dureros cu spini. Spinii și buruienile sunt o
mărturie a faptului că această lume este plină de bine și rău,
când Dumnezeu a vrut doar să fie umplută cu bine. Cât de
trist.
Din cauza păcatului, frumusețea și blândețea lui Dumnezeu
sunt acoperite și ascunse de spinul înșelător și complicat.
Isus a permis coroanei de spini să străpungă mintea Sa
tandra și iubitoare (cap), astfel încât inimile noastre vor fi
înțepate când vom vedea dragostea Lui prin spini. Când
mințile și inimile noastre păcătoase umane l‐au făcut pe Isus
să fie atârnat pe cruce, El a trebuit să ne arate cât de
întunecată este gândirea noastră înainte de a putea vedea
dragostea Sa pentru noi. Acesta este motivul pentru care
"întunericul a venit peste tot pământul" (Luca 23:44) în timp
ce El era pe cruce, și apoi când El a murit "a fost un cutremur,
și rocile s‐au despărțit" (Matei 27:51).
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Puteți vedea cum pământul însuși a fost afectat de moartea
lui Isus? Pământul a reacționat la faptul că Creatorul său a
fost torturat și rănit. Ca o oglindă, întunericul care s‐a
răspândit pe pământ ne‐a arătat ce era în mintea noastră.
Asta înseamnă că într‐adevăr nu am înțeles și am fost confuzi
cu privire la adevăratul caracter iubitor al lui Dumnezeu Tatăl
nostru. Dar datorită lui Isus, suntem capabili să vedem prin
întuneric și să vedem încă o dată adevărata frumusețe,
blândețe și dragoste a lui Dumnezeu care durează pentru
totdeauna. Ca un Tată adevărat care își iubește toți copiii, El
nu încetează niciodată să te iubească.
Căci Dumnezeu, care a spus: "Să strălucească lumina din
întuneric", a strălucit în inimile noastre pentru a da lumina
cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos.
~ 2 Corinteni 4:6.
Când îl vedem pe Isus, ni se dă "cunoașterea slavei lui
Dumnezeu" pentru că El este cu adevărat ca Tatăl Său. Dar
care este slava lui Dumnezeu? Să citim ce i‐a spus Dumnezeu
lui Moise:
Apoi Moise a spus: "Te rog, arată-mi slava Ta!" Și Dumnezeu a
spus: "Voi face ca toată bunătatea Mea (tandrețea) să treacă
pentru tine, și voi proclama numele Domnului înaintea ta; căci voi
fi milostiv (iubitor) cui voi fi milostiv și voi arăta bunătate la care
voi arăta bunătate." ~ Exodul 33:18-19.
32

Slava lui Dumnezeu este caracterul
Lui! Caracterul lui Dumnezeu de
bunătate blândă și iubitoare a
strălucit prin întunericul confuziei
noastre despre caracterul Său prin
Fiul Său Isus. Să nu mai lăsăm
întunericul păcatului să ne
păcălească! Să permitem luminii
caracterului ADEVĂRAT al lui Dumnezeu să strălucească
asupra noastră citind Cuvântul Său în fiecare zi!
Având în vedere tot ceea ce tocmai am învățat, este posibil
ca pământul să fiind bolnav este ceea ce a cauzat potopul în
timpul în care Dumnezeu l‐a pus pe Noe să construiască
ARCA? Să observăm din nou ce s‐a întâmplat cu oamenii
chiar înainte de potop:
Domnul a văzut cât de mare a devenit ticăloșia rasei umane pe
pământ și că fiecare gând (minte) al inimii umane era numai rău
tot timpul. ~ Geneza 6:5.
Vezi încă o dată legătura dintre mințile și inimile noastre?
Mințile și inimile lor erau pline de "rele" – erau întotdeauna
violente și pline de ură și nu le păsa să trăiască conform
planului iubitor al lui Dumnezeu. Le‐a păsat doar de ei înșiși
și cât de mult s‐ar putea distra.
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A avut aceasta un efect direct asupra pământului însuși? Să
aflăm în versetele 11 și 12:
Acum pământul a fost distrus înaintea lui Dumnezeu, iar pământul
a fost plin de violență. Dumnezeu a văzut pământul și iată că a
fost ruinat pentru că toți oamenii și-au corupt drumul pe pământ.
~ Geneza 6:11-12.
Da! Acțiunile violente ale acestor oameni au distrus
pământul. Din nou, a fost ca o oglindă care reflectă violența
din inimile și mințile lor, și acest lucru l‐a întristat pe
Dumnezeu.
Lui Dumnezeu nu i‐a plăcut că oamenii, pământul și
animalele au devenit violente și pline de ură unul față de
celălalt. Lui Dumnezeu nu‐i place violența. Isaia ne spune că
Isus "nu a făcut niciodată vreo violență" (Isaia 53:9). Și știm
că, dacă Isus nu face niciodată violență, nici Tatăl Său nu
face! De fapt, Dumnezeu vrea să ne salveze "de minciuni
înșelătoare și violență." (Psalmul 72:14). Dacă Dumnezeu
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este Cel care a trimis potopul, atunci El ar acționa în violență.
Dar am văzut că lui Dumnezeu nu‐i place violența și nu ar
face niciodată ceva violent.
Unii oameni spun că este o parte a dreptății lui Dumnezeu să
folosească violența și distrugerea asupra oamenilor care nu
se supun Legii Sale. Dar ascultați ce le spune Dumnezeu
prinților răi ai lui Israel: "Ajungeți, prinți ai lui Israel; Lăsați‐
vă de violența si distrugere; și începeți practicarea justiției și
de a face ceea ce este corect." (Ezechiel 45:9). Observați că
adevărata justiție nu acționează niciodată în violență, nici
într‐un mod distructiv. Deci, dreptatea lui Dumnezeu nu este
niciodată despre Dumnezeu Însuși care acționează violent
sau distructiv.
Dumnezeu i‐a spus lui Noe să avertizeze poporul despre potopul care vine.
crezi că i‐a avertizat Noe pe oameni? Mai jos sunt două răspunsuri.
Încercuiți‐l pe cel corect:
2. Noe spuse: "Dacă nu
încetați să încălcați Legea
lui Dumnezeu, atunci El
vă va distruge violent
trimițând un potop să vă
înece pe toți!"

1. Noe a spus: "Vine un
potop violent și distructiv!
Dumnezeu vrea să te
salveze de acest potop, așa
că te rog să faci ce spune El
și să te întorci de la
păcatele tale.”

Sunt sigur că ai încercuit numărul 1. Dumnezeu a dorit să‐i
salveze, nu să‐i rănească. Dumnezeu nu ia protejat de Sine,
El a încercat sa‐i protejeze de inundații. Potopul urma să‐i
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rănească, la fel cum ventilatorul urma să‐l rănească pe
prietenul tău.
Din moment ce pământul însuși devenea violent, pământul
însuși urma să acționeze violent, nu Dumnezeu. Dumnezeu
nu face nimic violent.
Dumnezeu i‐a învățat odată pe unii oameni că, pentru că
"pământul însuși era bolnav", de fapt "i‐a vomitat pe
oamenii care locuiau acolo". (Levitic 18:25‐28).
Dar trebuie să punem o întrebare. Să nu‐ți fie niciodată frică
să‐i pui întrebări lui Dumnezeu. Întrebarea pe care trebuie
să o punem este de ce Biblia spune că Dumnezeu Însuși a
spus: "Voi distruge fiecare creatură vie de pe pământ! Voi
distruge oameni, animale, păsări și reptile"?
Acest verset pare să sugereze că Dumnezeu este Cel care le‐
ar distruge. putem înțelege caracterul lui Dumnezeu aici? Ei
bine, totul depinde de modul în care am citit întreaga Biblie.
Într‐o zi, Isus a întrebat
pe cineva: "Ce este scris
în Lege? Cum o
înțelegeți?" (Luca 10:26).
Deci, trebuie să ne
asigurăm că înțelegem ce și
de ce Biblia spune ce spune. Dacă nu o înțelegem, atunci
vom crede că Biblia spune ceva ce nu spune.
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Pavel ne spune că mulți oameni citesc Biblia ca și cum ar
avea o acoperire peste ochii lor. Această acoperire îi face să
nu înțeleagă corect lucrurile pe care le spune.
"Pentru că până în ziua de azi aceeași
acoperire rămâne la citirea Bibliei ...
Dar ori de câte ori cineva se întoarce
către Domnul, acoperământul este
luat." ~ 2 Corinteni 3:14, 16.
Pentru a înțelege cu adevărat Biblia
corect, trebuie să‐L lăsăm pe
Domnul Isus să ne ajute. Trebuie să
înțelegem Biblia așa cum o înțelege El.
Deci, ce ne‐a învățat Isus
despre Dumnezeu?

1. Dumnezeu a fost vreodată
ceva dăunător? Nu!
2. Dumnezeu a făcut vreodată
ceva violent? Nu!
3. Vrea Dumnezeu să
rănească oamenii care nu‐L
iubesc? Nu!
4. Vrea Dumnezeu să salveze,
vindece, și să ne restaureze?
Da!
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În cartea lui Iov, ni se spune ceva care ne ajută să înțelegem
ce s‐a întâmplat în timpul potopului.
Vei păstra vechiul mod prin care oamenii răi au trăit? Care au
fost luați violent înainte de timpul lor, care au fost copleșiți de
graba unui potop: Care i-au spus lui Dumnezeu: "Pleacă de lângă
noi; ce este cel Atotputernic capabil să facă pentru noi?"
~ Iov 22:15-16.
Oamenii care trăiau în timpul potopului i‐au spus lui
Dumnezeu să plece!" Ce crezi că s‐ar întâmpla dacă
Dumnezeu ar pleca? Îți amintești ce s‐ar întâmpla dacă ai lua
bateriile din mașina ta cu telecomandă? Ar înceta să
funcționeze. Dumnezeu e ca bateriile alea. Dacă El pleacă,
noi nu funcționăm! Pentru că oamenii îl îndepărtau,
Dumnezeu a spus, din păcate, "Spiritul Meu (prezența
dătătoare de viață) nu va fi întotdeauna cu acești oameni."
(Geneza 6:3).
Dar ghici ce altceva nu funcționează dacă Dumnezeu
dispare? Dacă Dumnezeu pleacă, copacii și iarba vor muri.
Soarele nu‐și va da lumina. Apele pământului nu vor rămâne
acolo unde ar trebui să fie. Pământul va fi atât de violent
încât nimic nu‐l poate opri să ne distrugă pe noi, oamenii..
Biblia ne spune că Dumnezeu "a stabilit limite pentru mare,
astfel încât apele să nu meargă împotriva Cuvântului Său."
(Proverbe 8:29). Cuvântul lui Dumnezeu ține toată apa în
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locul ei. Dacă Dumnezeu pleacă, Cuvântul Său nu poate ține
apele. Apele ar inunda pământul..
Aceasta este ceea ce Dumnezeu a vrut să spună când a spus
că va distruge poporul cu un potop. El
spunea, "Dacă plec, Cuvântul Meu nu va
ține apele, iar acest lucru va distruge toți
oamenii." Spiritul lui Dumnezeu a vorbit
prin Noe rugându‐i pe oameni să nu‐L
facă să plece. Dar cu cât Dumnezeu
vorbea mai mult despre un potop, cu atât
oamenii se enervau mai mult și voiau ca El să se oprească.
Ei au crezut că un potop vine a fost o prostie, și au râs de
Noe. Ei nu credeau că vine un potop, așa că i‐au spus lui
Dumnezeu să plece și să‐i lase în pace.
Lasă‐ne în
pace
Dumnezeu!
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Dar cum îl putem face noi, oamenii, pe Dumnezeu să plece?
Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne va da ceea ce ne
dorim. Dumnezeu nu ne va forța niciodată să‐L iubim. Dacă
vrei cu adevărat ca Dumnezeu să plece și să te lase în pace,
atunci El o va face. Dar acest lucru Îl întristează pentru că El
știe că dacă el pleacă, noi nu vom putea continua să trăim
pentru că El este bateria noastră. El este ceea ce ne ține în
viață.
Mai devreme am învățat că Dumnezeu ține totul împreună
prin Cuvântul Său. Îți amintești când am vorbit despre Isus
fiind medicamentul pe care Dumnezeu ni l‐a dat? Ei bine,
Biblia ne spune că Isus are un alt nume, iar acest nume
este "Cuvântul lui Dumnezeu" (Apocalipsa 19:13). Ioan ne
spune că "Cuvântul" (Isus) a fost "la început cu Dumnezeu"
și prin acest Cuvânt (Isus) "toate lucrurile au fost create."
(Ioan 1:1‐3).
Ooo! Isus a creat toate lucrurile prin puterea pe care Tatăl
Său I‐a dat‐o. Deci a fost Isus ținând lucrurile împreună în tot
acest timp! Pavel ne spune că Isus "ține toate lucrurile prin
cuvântul puterii Sale." (Evrei 1:3).
Când oamenii i‐au spus lui Dumnezeu să plece, ei nu au
crezut că a fost Cuvântul lui Dumnezeu care ține toate
lucrurile împreună. Ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu,
care este la fel ca respingerea lui Isus, care este Cuvântul.
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Noe a fost singurul care a înțeles asta. În timp ce Dumnezeu
ne privea pe noi, oamenii păcătoși, familia lui Noe a văzut, a
crezut și a acceptat harul lui Dumnezeu, în timp ce toți
ceilalți nu au făcut‐o (Geneza 6:8). La fel ca acei oameni care
au venit și l‐au luat pe Isus și L‐au spânzurat pe o cruce,
oamenii care trăiau în timpul potopului l‐au oprit pe Isus
să‐i ajute.
Nu numai că i‐au străpuns capul cu o coroană de spini, dar
i‐au bătut în cuie mâinile și picioarele pe o cruce..
De ce ne‐a permis Dumnezeu,
oamenilor, să‐i punem mâinile
lui Isus pe cruce? În Scriptură,
"mâinile" reprezintă modul în
care lucrăm (vezi Psalmul
92:4; Proverbe 31:31; Isaia
59:6).
Pironind mâinile lui Isus pe cruce a relevat ura noastră
naturală față de lucrările iubitoare și altruiste ale lui Isus. A
fost modul nostru de a încerca să oprim lucrarea Sa de a ne
sluji.
Isus a spus: "Fie ca lumina voastră să strălucească înaintea
oamenilor în așa fel încât ei să poată vedea faptele voastre
bune și să‐L slăvească pe Tatăl vostru care este în cer."
(Matei 5:16).
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De ce ne‐a permis
Dumnezeu, nouă, oamenilor,
să‐i punem picioarele lui Isus
pe cruce? În Scriptură"
"picioarele" reprezintă
modul în care mergem
(vezi Psalmul 56:13; Habacuc 03:19).
Țintuind picioarele lui Isus pe cruce a relevat ura noastră
naturală față de a lăsa pe Dumnezeu Tatăl nostru să fie
bateria noastră de viață de sprijin și să depindem de El cum
Isus a făcut. Este modul nostru de a opri rugămintea Sa
pentru noi de a accepta harul lui Dumnezeu și să urmăm
pașii Săi de ascultare. Prietenul lui Isus, Petru, a scris: Căci
Dumnezeu v‐a chemat să faceți bine, chiar dacă aceasta
înseamnă suferință așa cum Hristos a suferit pentru voi. El
este exemplul vostru și trebuie să‐I călcați pe urme. N‐a
păcătuit niciodată și nici măcar n‐a mințit pe nimeni. El nu a
ripostat când a fost tratat rău și nici nu a amenințat cu
răzbunarea când a suferit." (1 Petru 2:21‐23).
Nu te simți trist că noi, oamenii, am țintuit Mâinile și
picioarele lui Isus pe o cruce? Sigur că da! Rugăciunea mea
este ca noi toți să‐i permitem lui Dumnezeu să ne arate cât
de mult ne‐am încurcat și ne‐am înșelat cu privire la
caracterul Său pentru a dori chiar să‐L crucificăm pe Fiul Său.
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Când vom vedea această greșeală teribilă pe care am făcut‐
o și vom înțelege cu adevărat cât de mult îi pasă și ne iubește
Tatăl nostru și cât de mult dorește cu adevărat ca noi să ne
întoarcem în siguranță la El și la căile Sale, atunci vom dori
să ne schimbăm și să avem Legea Sa scrisă în inimile și
mințile noastre. De data aceasta vom fi ca o oglindă care
reflectă caracterul lui Isus. Vom gândi, munci, vom merge și
vom iubi ca Isus.
Nu trebuie să uităm că Isus este Cel care ține toate lucrurile
împreună în locul lor, așa cum acei oameni care au trăit chiar
înainte de potop au ales să uite:
Oamenii uită de bunăvoie că prin Cuvântul lui Dumnezeu (Isus)
cerurile și pământul s-au format din mijlocul apei. Prin aceste ape
pământul a fost distrus de o inundație. Și chiar și astăzi cerurile
și pământul sunt ținute împreună de același Cuvânt (Isus) ...
~ 2 Petru 3:5-7.
Odată, Isus și prietenii Săi erau pe o barcă. A venit o furtună
uriașă, iar prietenii Săi
erau
speriați
și
îngrijorați că se vor
scufunda. L‐au căutat pe
Isus și au observat
că dormea. L‐au trezit și
L‐au implorat să‐i ajute.
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"Apoi S‐a ridicat și a poruncit vântului să se oprească și a
spus mării: "Fii nemișcată!" Apoi vântul s‐a oprit din suflat,
iar marea a devenit foarte calmă." (Marcu 4:39).
Dacă oamenii ar fi avut încredere în Cuvântul lui Dumnezeu
(Isus), pământul și marea s‐ar fi calmat și nu ar fi existat un
potop.
Dumnezeu fiind împins departe este ceea ce a cauzat potopul să
vină. Potopul a distrus oamenii. Când Isus a spus unui grup
de oameni povestea potopului, El a spus: "Potopul a venit și
i‐a distrus pe toți." (Luca 17:27). Isus nu a spus nimic despre
Dumnezeu distrugându‐i, El a spus că "potopul" le‐a distrus.
Și amintiți‐vă, Isus este Cuvântul lui Dumnezeu care a spus:
"Eu nu fac nimic pe cont propriu. Eu spun doar ceea ce Tatăl
Meu M‐a învățat." (Ioan 8:28).
Dumnezeu spunând oamenilor că El are de
distrugă a însemnat că El a îngăduit, sau
inundații pentru a le distruge. Ei nu au vrut
Dumnezeu, astfel, pentru că El le‐a iubit, El din
lăsat să aleagă pentru ei înșiși.

gând să le
permis, de
ajutorul lui
păcate le‐a

Ciumele Egiptului și caracterul lui Dumnezeu
Să trecem la o altă poveste în care Dumnezeu pare să facă
ceva rău. Dumnezeu a vrut să facă unele lucruri mari cu un
grup de oameni numiți Israeliți, dar acești oameni au fost
44

făcuți sclavi de un alt
grup de oameni numiți
Egipteni. Egiptenii îi
forțau pe israeliți să
muncească din greu.
Dumnezeu a iubit
ambele grupuri de
oameni, dar El a vrut ca egiptenii să nu mai fie răi cu Israeliții.
Ca și oamenii care au trăit chiar înainte de potop, acțiuni rele
(păcatul) Egiptenilor a provocat dezastre să vină la pământ.
Pentru a preveni acest lucru să se întâmple, Dumnezeu a
trimis un om pe nume Moise la liderul Egiptenilor.
Liderul Egiptenilor se numește
faraon. Moise i‐a spus
faraonului să‐i elibereze pe
Israeliți. Dacă nu‐i vor lăsa să
plece, atunci Dumnezeu avea
de gând să trimită 10 urgii
asupra lor.
O plagă este ceva foarte rău, ar fi: boală, roiuri de muște,
răni dureroase, și chiar întuneric în timpul zilei. Dar a fost
Dumnezeu într‐adevăr de gând să facă 10 lucruri rele se
întâmple la egipteni? Dumnezeu face vreodată ceva rău?
De fiecare dată când una dintre aceste urgii venea, Faraonul
îi cerea lui Moise să se roage lui Dumnezeu pentru ca ciuma
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să dispară. De fiecare dată Dumnezeu și‐a arătat bunătatea
față de egipteni oprind ciuma. Cu toate acestea, de fiecare
dată când Dumnezeu a arătat bunătate, Faraonul a devenit
chiar și mai rău, și a deveni foarte supărat la toate aceste
lucruri. Nu a vrut să‐i elibereze pe Israeliți. Era încăpățânat.
În sfârșit s‐a ajuns la a zecea ciumă. Dumnezeu l‐a avertizat
pe Faraon că ceva foarte rău se va întâmpla tuturor fiilor
primilor născuți ai poporului. Fiind primul născut înseamnă
că ești cel mai mare băiat din fiecare familie. Dumnezeu a
spus:
"În aceeași noapte voi trece prin Egipt și voi lovi primul născut din
fiecare familie..." ~ Exodul 12:12.
Vai! Chiar o să‐i rănească Dumnezeu pe toți băieții ăștia?
Cum ar trebui să înțelegem cuvintele lui Dumnezeu aici? Ar
trebui să înțelegem asta așa cum am învățat despre
povestea potopului. Amintiți‐vă, Dumnezeu a spus că avea
de gând să distrugă oamenii cu un potop, dar am învățat că
potopul a venit pentru că oamenii i‐au spus lui Dumnezeu să
plece.
Acum, ce zici de aceste zece urgii? Crezi că Dumnezeu îi va
răni pe băieții ăștia? Sau va permite cuiva să le facă rău, așa
cum a făcut cu potopul? Din păcate, El va trebui să permită
acestui rău să se întâmple.
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Dar mai întâi El a dat tuturor, inclusiv Egiptenilor,
posibilitatea de a fi în siguranță. Le‐a spus oamenilor să
răspândească niște sânge de la un miel peste ușile caselor
lor. Sună ciudat, nu‐i așa? Ei bine, vom vorbi despre asta mai
târziu. Să citim ce le‐a spus Dumnezeu.:
"Când Domnul va trece
prin țară pentru a-i doborî
pe Egipteni, El va vedea
sângele de pe partea de
sus și de pe părțile
laterale ale cadrului ușii și
va trece peste acea ușă, și
nu va permite DISTRUGĂTORULUI să intre în casele voastre și să
vă doboare. ~ Exodul 12:23.
Ai observat ceva foarte important aici? Am observat că nu
este Dumnezeu care le distrugea, dar altcineva numit
"Distrugătorul." Dumnezeu a spus că atunci când va vedea
sângele, nu va permite Distrugătorului să intre în acea casă.
Unii oameni numesc acest distrugător "îngerul morții." Crezi
că acest înger este unul dintre îngerii buni ai lui Dumnezeu?
Nu. Ei nu ar distruge oamenii.
Acest înger este un înger rău, foarte rău. De fapt, cartea
Psalmilor ne spune că îngerii răi au fost cei care au cauzat
egiptenilor toate aceste probleme:
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... El a stabilit semnele Sale în Egipt ... Le-a transformat apa în
sânge... El a permis muștelor și broaștelor să vină și să le
distrugă... Lăcustele le-au devorat recoltele... Vița de vie și copaci
lor au fost distruse de grindină ... El și-a exprimat mânia asupra
lor permițând îngerilor răi printre ei. ~ Psalmul 78:43-49.
Din nou, toate aceste probleme au fost cauzate de îngeri răi.
Îngerii răi nu sunt îngeri buni. Binele și răul sunt opuse.
Într‐o zi de sabat, Isus i‐a învățat pe oameni care este
diferența dintre bine și rău, El a spus: "În ziua de sabat ar
trebui să facem fapte bune sau rele? Ar trebui să salvăm
viața cuiva sau să o distrugem?" (Luca 6:9).
Când Isus a spus acest lucru, El ne‐a învățat că a face fapte
bune înseamnă a "salva viața cuiva", în timp ce a face fapte
rele înseamnă "a distruge" viața cuiva. Și din moment ce
Dumnezeu nu face nimic rău, atunci putem fi siguri că El nu
distruge oameni! Îngerii răi nu lucrează pentru Dumnezeu,
ei lucrează pentru "Distrugătorul". Cine
este acest Distrugător?
Ai grijă! Dușmanul tău, Diavolul, este ca un leu
răcnind, furișându-se în jur pentru a găsi pe
cineva pentru a distruge. ~ 1 Petru 5:8.
Diavolul a fost odată unul dintre îngerii
buni ai lui Dumnezeu care a devenit foarte
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egoist. Cuvântul "Diavol" înseamnă că e un mincinos. Îi place
să spună minciuni despre Dumnezeu și Fiul Său. El minte
despre caracterul lor și spune că ei sunt cei care sunt egoiști.
Diavolul încearcă mereu să‐i rănească pe alții. El a fost
Distrugătorul rănindu‐i pe Egipteni!
Dar ce a vrut să spună versetul în Psalmul pe care l‐am citit
când a spus că Dumnezeu "și‐a exprimat mânia" asupra
Egiptenilor? Credeți că își exprimă Dumnezeu mânia? Crezi
că e la fel ca noi când ne exprimăm furia? Nu. Fără ajutorul
lui Isus mânia noastră este exprimată foarte prost. Fratele lui
Isus, Iacov, a scris despre mânie: "Mânia umană nu exprimă
bunătatea blândă și iubitoare a lui Dumnezeu." (Iacov 1:20).
Furia noastră păcătoasă ne face să‐i
rănim pe alții și chiar pe noi înșine.
Mânia lui Dumnezeu este diferită.
Mânia lui Dumnezeu este o senzație de
tristețe că El este forțat să se dea
deoparte, și să permită Distrugătorului
(Diavolul) să rănească pe alții, sau chiar
permite oamenilor să se rănească. Vedeți
diferența?

Acesta nu este
modul în care
Dumnezeu își
exprimă mânia!

Să ne uităm la câteva exemple despre modul în care
Dumnezeu își exprimă mânia. Când Dumnezeu i‐a cerut lui
Moise să meargă în Egipt și să vorbească poporului, Moise a
49

spus: "Nu am fost niciodată un vorbitor bun." (Exodul 4:10).
Dumnezeu a răspuns: "Când vei vorbi, voi fi cu tine și iți voi
da cuvintele pe care să le spui." (Versetul 11). Moise, încă
neavând încredere deplină în Dumnezeu, a implorat:
"Doamne, te rog trimite pe altcineva să o facă." (Versetul
13). Observați ce este scris în continuare:
Domnul s-a supărat pe Moise și a spus: "Ia pe fratele tău Aaron...
Știu că este un bun vorbitor ... Aaron va vorbi cu oamenii pentru
tine... Voi fi cu amândoi în timp ce vorbiți, și vă voi spune fiecăruia
ce să faceți." ~ Exodul 4:14-16.
Ai văzut își exprimă Dumnezeu mânia? Nu a început să țipe,
să arunce și să lovească lucruri. Nici măcar nu a vrut să‐i facă
rău lui Moise. Tot ce a făcut a fost să‐i dea lui Moise ceea ce
și‐a dorit – altcineva să vorbească în numele lui.
Într‐o altă secțiune a Bibliei am citit despre regele David,
care a vrut să numere oamenii pentru a vedea dacă el ar
putea avea o armată mare pentru a lupta împotriva altor
armate, dar Dumnezeu nu a vrut ca David să facă acest lucru.
Dumnezeu a vrut ca David să aibă încredere în El. Dumnezeu
nu a vrut niciodată ca poporul Său să meargă la război
împotriva altora. Să citim ce spune Biblia despre asta:
Domnul a fost supărat din nou cu Israel, și el l-a făcut pe David
să creadă că ar fi o idee bună să numere oamenii din Israel și
Iuda. ~ 2 Samuel 24:1
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Aceasta spune că, pentru că Dumnezeu era furios, L‐a făcut
pe David să numere poporul. Dar stai, Dumnezeu nu a vrut
ca David să facă acest lucru. De ce spune că Dumnezeu l‐a
pus s‐o facă? Crezi că Dumnezeu într‐adevăr forțează
oamenii să facă lucruri atunci când El este supărat? Pentru a
înțelege pe deplin acest lucru, ne putem întoarce la o altă
secțiune a Bibliei unde se repetă această poveste, dar de
data aceasta este formulată un pic diferit pentru a ne da o
înțelegere mai clară:
SATAN a decis să-i facă probleme lui Israel făcându-l pe David să
creadă că a fost o idee bună să numere oamenii din Israel și Iuda.
~ 1 Cronici 21:1.
Vezi ce se întâmplă? Aici citim că Satana a fost cel care l‐a
făcut pe David să numere poporul. Cuvântul "Satana"
înseamnă "dușman". Satana este un alt nume pentru Diavol.
E un dușman mincinos. Isus a vorbit despre Diavol (Satana)
spunând: "El a fost un criminal de la început, și nu stă în
adevăr ... Când minte, vorbește din propriul său caracter,
pentru că este un mincinos și creatorul tuturor minciunilor."
(Ioan 8:44).
A fost Satana care la tentant pe David să nu aibă încredere
în Dumnezeu. David a ales să calea lui Satana, așa că
Dumnezeu, din păcate, s‐a dat la o parte și i‐a dat lui David
ceea ce a dorit, permițând Satanei să‐l convingă să numere
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poporul. Acesta este modul în care Dumnezeu își exprimă
mânia față de cei care nu doresc să facă ceea ce El
instruiește. Dar cred că e mult mai bine să ai încredere în
Dumnezeu și în Fiul Său Isus, nu‐i așa? Te vor ține mereu în
siguranță.
"Pentru că știu planurile pe care le am pentru
tine", declară Domnul, "planuri de pace și de
bune, planuri să-ți dau speranță și un viitor."
Ieremia 29:11.

Șerpi veninoși și caracterul lui Dumnezeu
Pentru a dovedi în continuare că Satana este Distrugătorul
care i‐a atacat pe egipteni, putem citi o altă poveste despre
șerpi veninoși.
În această poveste oamenii tocmai au părăsit Egiptul și sunt
de mers pe jos printr‐o pustie imens. Oamenii au început să
se plângă lui Moise și lui Dumnezeu întrebând: "De ce ne‐ați
adus aici? Nu e mâncare sau apă. Ne‐ai adus aici să murim."
(Exodul 17:3).
Au crezut că Dumnezeu a fost cineva care a pedepsit oamenii
rănindu‐i dacă fac ceva greșit. Ei credeau că Dumnezeu s‐a
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comportat ca zeii falși pe care egiptenii îi venerau. Dar
Dumnezeu nu se comportă deloc așa. Nu vrea să rănească
oamenii, vrea să ne protejeze tot timpul. Dar, din nou, am
citit ceva în Biblie, care este greu de înțeles:
Apoi Domnul a trimis șerpi
veninoși care mușca și i-a
ucis pe mulți dintre ei.
~ Numere 21:6.
Chiar crezi că Dumnezeu s‐a înfuriat atât de tare încât a
adunat o grămadă de șerpi veninoși pentru a ataca poporul?
Nici eu nu cred. Deci, ce se întâmplă cu adevărat aici?
Într‐o altă secțiune a Bibliei, ne spune că șerpii veninoși erau
deja în zonă și Dumnezeu a protejat oamenii de acești șerpi
tot timpul..
… Nu uita că ai fost odată sclavi în Egipt și că Domnul a fost cel
care te-a eliberat. Amintiți-vă cum El te-a condus în acel deșert
imens și înfricoșător în cazul în care șerpi veninoși și scorpioni
trăiesc ... ~ Deuteronom 08:14-15.
Oamenii au continuat să se plângă, și, ca urmare, ei au
împins pe Dumnezeu departe. Îți amintești ce se întâmplă
când îl alungăm pe Dumnezeu și îi spunem să ne lase în
pace? Da, doar lucruri rele se vor întâmpla. Ca un zid, Legea
lui Dumnezeu îi proteja de rău, dar au ales să încalce Legea
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fără să‐și dea seama că nu vor fi protejați de șerpi..
Dacă sapi o groapă pentru a prinde pe alții, tu vei cădea în ea;
dacă dărâmi un zid protector (Legea lui Dumnezeu), un șarpe te
va mușca. ~ Eclesiastul 10:8.
Deci, încă o dată, atunci când citim lucruri în Biblie despre
Dumnezeu cum "cauzează" sau "trimite" lucruri rele, noi
trebuie să înțeleagă că Dumnezeu permite aceste lucruri să
se întâmple. Paul a scris, de asemenea, despre această
poveste. Să observăm cu atenție ce a spus.:
Și nu încercați să-L testați pe Hristos, așa cum au făcut unii
dintre ei și au fost mușcați mai târziu de șerpi veninoși. Nici
măcar nu mormăi, așa cum au făcut unii dintre ei și au fost uciși
de îngerul distrugător. ~ 1 Corinteni 10:9-10.
Iată‐l din nou pe îngerul care distruge. Îi place să facă multe
probleme. Într‐o altă secțiune a Bibliei, spune că acest înger
distrugător, care acționează ca un șarpe otrăvitor, este
Diavolul despre care am învățat, de asemenea, merge cu
numele de Satana:
… Da, șarpele ăla bătrân și îngerii lui au fugit din rai! Șarpele
otrăvitor, care păcălește pe toată lumea de pe pământ, este
cunoscut sub numele de DIAVOL și SATANA. ~ Apocalipsa 12:9.
Așa cum Dumnezeu i‐a permis lui Satan să‐i distrugă și să‐i
hărțuiască pe Egipteni și i‐a permis să‐l facă pe David să
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numere poporul, Dumnezeu i‐a permis lui Satan să distrugă
poporul cu șerpi veninoși. Dar de ce face Dumnezeu asta?
Dumnezeu trebuie să facă acest lucru pentru a ne arăta ce
se întâmplă atunci când alegem să trăim o viață egoistă, și
atunci când ne dăm seama că vrem să se schimbe, vom fi
gata și dispuși să caute ajutorul Său.
Oamenii și‐au dat seama că Dumnezeu i‐a
protejat de‐a lungul drumului, așa că s‐au
rugat lui Dumnezeu să‐i ajute. Dumnezeu
i‐a spus lui Moise să facă un șarpe din
bronz și să‐l atârne pe un stâlp. Dumnezeu
le‐a spus că dacă se uită la șarpele de
bronz vor fi vindecați. A fost adevărat! Toți
cei care s‐au uitat au fost vindecați.
Când Isus a fost pe pământ, El a întâlnit un
om pe nume Nicodim. Nicodim i‐a pus lui
Isus multe întrebări. Isus i‐a spus:
"... Așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa trebuie să fiu
înălțat, pentru ca toți cei care cred să aibă viață veșnică în Mine.
~ Ioan 3:14-15.
Isus vorbea despre momentul în care el va fi ridicat pe cruce.
Șarpele de bronz ridicat de Moise a fost o lecție despre Isus
fiind ridicat pe cruce.
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Dar ține minte, șarpele îl reprezintă întotdeauna pe Satana.
Când Isus a fost atârnat pe cruce, El l‐a învins pe Satana și a
pus capăt tuturor minciunilor sale. Isus ne‐a arătat că El este
la fel de blând ca un miel în timp ce Satana este un șarpe rău
care distruge și spune minciuni despre caracterul lui
Dumnezeu. Isaia ne spune mai multe despre Isus:
A fost abuzat dureros, dar nu s-a
plâns. El a fost tăcut ca un miel fiind
condus la măcelar, la fel de tăcut ca o
oaie având lâna tăiată. ~ Isaia 53:7.
Începi să vezi de ce Dumnezeu le‐a
spus Israeliților să răspândească sângele unui miel peste
ușile lor? Mielul descrie împărăția lui Dumnezeu, care este
despre tandrețe, dragoste și bunătate față de alții. Oamenii
din împărăția lui Dumnezeu îi tratează întotdeauna pe alții
cu bunătate – chiar și persoana care nu‐i tratează cu
amabilitate.
Șarpele veninos descrie împărăția lui Satana, care este
întotdeauna despre a fi rău și egoist. Oamenilor din
împărăția lui Satan le place să‐i forțeze pe alții să facă lucruri
care nu sunt frumoase sau iubitoare. Moartea lui Isus ne‐a
arătat cine este adevăratul dușman prin expunerea satanei
ca fiind un mincinos și un distrugător care a făcut să pară
că Dumnezeu a făcut distrugătorul. Moartea lui Isus ne arată
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cât de mult ne iubește El și Dumnezeu și cum preferă să fie
uciși decât să ucidă..
Mă rog ca această carte să vă ajute să înțelegeți mai bine
caracterul lui Dumnezeu și să puteți folosi aceste înțelegeri
și indicații în timp ce citiți alte povestiri din Biblie, cum ar fi:
Sodoma și Gomora, bătălia de la Ierihon și lacul de foc care
pune capăt tuturor suferințelor și morții.
Amintiți‐vă întotdeauna, Dumnezeu nu ne‐a iertat pentru că
Isus a murit. Isus murind pe cruce a revelat inima unui Tată
care ne‐a iertat deja în mintea Sa iubitoare. Tot ce trebuia să
facem era să credem și să acceptăm.
Satana ne‐a păcălit să ne temem de Tatăl nostru ceresc, că
Dumnezeu este cineva care ne cere să ne comportăm bine
pentru ca El să ne iubească. Nimic nu este mai departe de
adevăr! Ioan a scris: "Îl iubim, pentru că El ne‐a iubit mai
întâi." (1 Ioan 4:19). Nu ne iubește pentru că suntem buni.
de ce? Isus a spus, "Nimeni nu este bun, cu excepția lui
Dumnezeu singur." (Luca 18:19). Numai Dumnezeu ne poate
face buni prin Spiritul Său care trăiește în noi. Dacă nu‐I
rezistăm, El ne va mântui de păcat (egoismul nostru) și
confuzia noastră. Face asta pentru că ne iubește. El ne
acceptă pur și simplu pentru că suntem copiii Săi.
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Puzzle căutare cuvânt
Găsiţi cuvintele care descriu caracterul Lui Dumnezeu.

Părinții / Gardienii ‐ pentru un studiu mai profund despre ceea ce
tocmai ați citit, vedeți cartea de companie:
Faptele Dumnezeului Nostru Iubitor
Cartea Faptele Dumnezeului Nostru Iubitor prezintă
dovezi convingătoare din Biblie care Îl absolvă pe
Dumnezeu de acuzațiile că ar fi nepăsător, acuzator,
autoritar, nedrept, instabil sau violent. Cartea
demonstrează că întreaga Biblie, înțeleasă corect, este în
armonie cu afirmația: “Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan
4:8). Călătoria autorului spre o înțelegere mai clară despre
Dumnezeul nostru iubitor durează de mai bine de 50 de
ani. El trăiește împreună cu soția sa, Julie, într‐o cabană
inspirată din cartea Walden , Viața în pădure în nordul
statului Minnesota. Se bucura de compania multor
animale și păsări care i‐au devenit prieteni.

Descărcați‐l gratuit la: tatăliubirii.info
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Care este adevăratul caracter al lui
Dumnezeu?
Ce înseamnă Biblia când vorbește despre mânia și
urgia lui Dumnezeu?
A făcut Dumnezeu uz de violență și a provocat un
potop pentru a distruge milioane de oameni pentru
că ei nu ar face ceea ce a spus El?
A vrut mânia lui Dumnezeu să caute
răzbunare și să le facă rău egiptenilor
trimițându‐le 10 plăgi?
A fost Dumnezeu atât de iritat de
poporul Său încât a trimis șerpi veninoși
să‐i ucidă?
Este aceasta dreptatea lui Dumnezeu?
Acestea sunt întrebări la care copiii noștri creștini vor trebui să
răspundă pe măsură ce îmbătrânesc. Vor fi gata?
Să‐i pregătim!

