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Cartea fără cuvinte pliabilă – ce înseamnă?
Bună! Cunoști deja cartea fără cuvinte pliabilă despre Vestea Bună?
Acest lucru mic îți povestește ceea ce spune Biblia despre Dumnezeu.
Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit. La fel ca cercul de aici.
Dumnezeu este veșnic.
De fapt, cercul ar trebui să fie de un auriu strălucitor. Lui Dumnezeu i se
potrivește cel mai bine aurul. Știi de ce?
Dumnezeu este bogat. Întreaga lume Îi aparține Lui! El a făcut-o.
Tu și eu suntem creația Lui.
Dumnezeu locuiește în Cer. Acolo străzile sunt ca din aur. Cerul este
nespus de frumos. Nu există ceartă sau război. Nici dureri sau boli!
Dumnezeu este curat. Mai curat decât aurul pur. Dumnezeu nu spune
niciodată ceva rău. El nu are nici măcar un gând rău. Pentru că
Dumnezeu este atât de curat, El urăște păcatul (tot ceea ce este rău). El
nu poate permite ca păcatul să intre în Cer.
Dumnezeu este minunat. Nu îți poți imagina cât de miununat este!
Biblia spune: „Sfânt, sfânt este Domnul!“ (Isaia 6:3). Sfânt înseamnă
grandios și foarte curat!
Toate aceste lucruri le știm din Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu. Din Biblie
cunoaștem și care este cea mai mare dorință a lui Dumnezeu: El dorește
să îți dea viață veșnică. Aceasta este o viață nouă cu Dumnezeu, care
începe acum și continuă în Cer pentru totdeauna.
Din păcate, există o problemă mare.
Această problemă se numește păcat. Inima întunecată ne amintește de
acest lucru.
Păcatul este atunci când vrei să mergi pe drumul tău propriu, fără
Dumnezeu. Și dacă faci sau gândești ceva rău este păcat. Tu știi deja
despre ce este vorba, nu-i așa? De ce păcătuim, de fapt?
Păcatul se află înăuntrul nostru. De la început și în fiecare! Cuvântul
lui Dumnezeu spune: „Toți au păcătuit!” (Romani 3:23).
Păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu. Dumnezeu, care este pe
deplin curat, nu poate permite păcatului să stea în prezența Sa.
Dumnezeu spune că păcatul trebuie pedepsit. Despărțirea veșnică de
Dumnezeu – aceasta este pedeapsa îngrozitoare pentru păcat.
Dumnezeu știe că tu însuți nu poți să faci nimic ca să scapi de păcatul
tău. Chiar dacă te-ai strădui foarte tare, tot nu ai putea. De aceea El S-a
gândit la un plan prin care să te poată ierta.

Dumnezeu L-a trimis pe singurul Său Fiu din Cer pe Pământ, pe Domnul
Isus Hristos. Domnul Isus S-a născut ca un copilaș și a crescut ca și noi.
Dar într-un lucru era diferit. El nu a făcut niciodată ceva rău. El nu avea
niciun păcat.
Dar planul lui Dumnezeu a fost totuși să-L pedepsească. Isus
trebuia să fie pedepsit în locul tău! Să fie pedepsit pentru tot răul pe care
tu și eu l-am făcut.
Isus a luat pedeapsa asupra Lui și a murit pe cruce. El a suportat
durerea. El și-a vărsat sângele. De aceea crucea de aici este roșie. În
Biblie, Dumnezeu spune: „Hristos a suferit o dată pentru păcate” (1 Petru
3:18). Pedeapsa nu mai trebuie suportată încă o dată. O dată este
îndeajuns!
Realizezi cât de mult te iubește Dumnezeu? Atât de mult, încât L-a
dat pe singurul Său Fiu să moară pe cruce pentru tine!
Dumnezeu a fost mulțumit de Fiul Său și L-a înviat din morți, cu
toate că era deja a treia zi în mormânt. Astăzi Domnul Isus trăiește din
nou în Cer. Datorită Domnului Isus, Dumnezeu poate să îndepărteze de la
tine tot întunericul păcatului, care te desparte de El. Vrei să știi cum se
întâmplă aceasta?
Dumnezeu are două daruri pentru tine:

El dorește să îți ierte toate păcatele, să te facă pe deplin curat.

Și El dorește să îți dea viață veșnică. Aceasta înseamnă că tu vei
deveni un copil al lui Dumnezeu și primești o viață nouă, care începe
acum și ține pentru totdeauna.
Cine primește aceste daruri frumoase? Dumnezeu Însuși spune în
Biblie: „ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan
3:16).
„Să crezi“ înseamnă să te bazezi în totalitate pe Domnul Isus, și
pe faptul că El a plătit în totalitate pentru păcatele tale cu sângele Lui! În
același timp dorești să nu mai ai de-a face cu lucrurile rele și Îl rogi pe
Dumnezeu ca, de acum încolo, El să domnească în inima ta.
Vrei să întorci spatele păcatului și să îți pui încrederea în Domnul
Isus? Atunci recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ești un păcătos.
Spune-I că dorești să fii eliberat de sub puterea păcatului. Roagă-L să te
ierte, pentru că Domnul Isus a fost pedepsit în locul tău. Spune-I că te
bazezi în totalitate pe Domnul Isus ca să primești o inimă curată și că de
acum dorești să asculți de El!
Cel ce are o inimă curată...
…se potrivește cu Dumnezeu. El a devenit un copil al lui Dumnezeu și
într-o zi va putea să ajungă la El în Cer.
Ce seminifică culoarea verde? – Culoarea verde ne amintește de ceva
care trăiește și crește: iarbă, plante, pomi.
Și Dumnezeu dorește ca tu să crești. Prin aceasta nu vreau să spun că
vei deveni mai mare. Dumnezeu dorește ca dragostea ta pentru El să
crească și tu să fii tot mai mult pe placul Său.
Există cinci lucruri care te ajută să crești:
1. Vorbește în fiecare zi cu Dumnezeu în rugăciune!
2. Citește Cuvântul lui Dumnezeu și învață multe versete pe de rost!
3. Ascultă de Dumnezeu, chiar dacă uneori îți este greu să faci aceasta.
4. Spune-le altora despre Isus.
5. Când vei păcătui din nou, spune-I lui Dumnezeu. El te va ierta.
La final, bucură-te de promisiunea lui Dumnezeu: „Nu te voi
părăsi” (Evrei 13:5). Promisiunea e promisiune! Dumnezeu ține cont de
promisiunile Sale. Ele rămân valabile chiar și atunci când nu te-ai purtat
cum trebuie.
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