IUBIREA LUI DUMNEZEU PENTRU
TINE ÔI PENTRU MINE
Atât natura cât Õi descoperirea (Cuvântului) m|rturisesc despre iubirea lui Dumnezeu. Tat| l
nostru din ceruri este sursa vieÛii, înÛelepciunii, Õi al bucuriei. PriveÕte la lucrurile minunate Õi frumoase
ale naturii. GândeÕte-te la uimitoarea lor adaptare la nevoile Õi fericirea, nu doar a omului, ci al tuturor
creaturilor vii. Razele soarelui Õi ploaia, care bucur| Õi împrosp|teaz| p|mântul, dealurile, m|rile Õi
câmpliile, toate ne vorbesc despre iubirea Creatorului. Dumnezeu este Cel care aprovozioneaz| nevoile
zilnice al tuturor creaturilor Sale. În cuvintele frumoase ale psalmistului citim:
“Ochii tuturor n|d|jduiesc în Tine, Õi Tu le dai hran| la vreme. ÎÛi deschizi mâna Õi saturi dup|
dorinÛ| tot ce are viaÛ|.” Psalmi 145:15-16.
Dumnezeu a f|cut pe om perfect sfânt Õi fericit; iar p|mântul bun, aÕa cum a venit din mâinile
Creatorului, n-a purtat nici o f|râm| de stric|ciune sau umbra blestemului. Înc|lcarea Legii lui
Dumnezeu – legea iubirii – este ceeace a adus necaz Õi moarte. Ôi totuÕi chiar în mijlocul suferinÛei care
rezult| datorit| p|catului, iubirea lui Dumnezeu este descoperit|. Este scris c| Dumnezeu a blestemat
p|mântul pentru binele omului (vezi Geneza 3:17). Spinii Õi m|r|cinile – dificult|Ûiile Õi necazurile care
îi fac viaÛa plin| de trud| Õi grij| – au fost menite pentru binele omului ca parte al instruirii de care este
nevoie în planul lui Dumnezeu pentru ridicarea noastr| din ruina Õi degradarea pe care p|catul a adus-o.
Lumea, cu toate c| e c|zut|, nu este cu totul tristeÛe Õi necaz. În natura îns|Õi sunt mesaje de speranÛ|
Õi mângâiere. M|r|cinii au flori, iar trandafirii au spini.
“Dumnezeu este iubire” este scris pe fiecare boboc de floare, Õi pe fiecare fir de iarb|. P|s|rile
frumoase f|când aerul vocal cu cântecele lor vesele, florile delicate în perfecÛiunea lor parfumând aerul,
pomii maestuoÕi ai p|durii cu foliajul lor bogat de un verde viu – toate m|rturisesc despre grija
p|rinteasc| Õi tandr| al Dumnezeului nostru pentru a-I face pe copii S|i fericiÛi.
Cuvântul lui Dumnezeu descoper| Caracterul S|u. El ÎnsuÕi Ô i-a declarat mila Õi iubirea Sa
infinit|. Când Moise s-a rugat, “Arat|-mi slava Ta,” Domnul a r|spuns, “Voi face ca toat| bun|tatea
Mea s| treac| înaintea ta” Exod 33:18-19. Aceasta este slava Sa. Domnul a trecut înaintea lui Moise,
Õi a proclamat, “Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare Õi milostiv, încet la mânie, plin
de bun|tate Õi credincioÕie, care ÎÕi Ûine dragostea pân| în mii de neamuri de oameni, iart| f|r|delegea,
r|zvr|tirea Õi p|catul” Exod 34:6-7. El este “încet la mânie...Õi bogat în bun|tate,” “Ci Îi place
îndurarea”. Iona 4:2; Mica 7:18.

Dumnezeu N e-a Înco njurat C u Semne ale Iu birii Sale
Dumnezeu ne-a legat inimile noastre de a Lui prin semne nenum|rate în cer Õi pe p|mânt. Prin
lucrurile naturii, Õi prin leg|turile p|mânteÕti cele mai profunde Õi tandre pe care inimile umane le poate
cunoaÕte, El a încercat s| ni Se descopere. Ô i totuÕi acestea reprezint| imperfect iubirea Sa. Cu toate
c| aceste evidenÛe ne-au fost date, duÕmanul bun|t|Ûii orbeÕte minÛile oamenilor, ca ei s| se uite asupra
lui Dumnezeu cu fric|; s| se gândeasc| la El ca fiind sever Õi neiert|tor. Satana conduce oamenii s|-Õi
imagineze pe Dumnezeu ca fiind o FiinÛ| c|reia lucrul cel mai important este dreptatea aspr|, – unul
care este un judec|tor sever, dur, exact. El Îl reprezint| pe Creator ca o FiinÛ| care ne priveÕte cu un ochi
gelos pentru a discerne greÕelile Õi erorole oamenilor, pentru ca s|-i viziteze cu judec|Ûile Sale. Pentru
aceasta a venit Hristos, ca s| dea la o parte aceast| umbr| întunecoas|, Õi s| descopere lumii iubirea
infinit| a lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu a venit din Cer pentru a-L descoperi pe Tat|l.
“Nimeni n-a v|zut vreodat| pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tat|lui, Acela L-a
f|cut cunoscut.” Ioan 1:18.
“Tot astfel nimeni nu cunoaÕte pe Tat|l, afar| de Fiul, Õi acela c|ruia vrea Fiul s| i-L descopere.”
Matei 11:27.
Când unul dintre ucenici a f|cut cererea, “Arat|-ne pe Tat|l,” Isus le-a r|spuns:
“De atâta vreme sunt cu voi, Õi nu M-aÛi cunoscut, Filipe? Cine M-a v|zut pe Mine a v|zut pe
Tat|l. Cum zici tu dar: Arat|-ne pe Tat|l?” Ioan 14:8-9.
Descriindu-Ô i misiunea Sa p|mânteasc|, Isus a spus, “Duhul Domnului este peste Mine, pentru
c| M-a uns s| vestesc s| racilor Evanghelia; M-a trimis s| t|m|nduiesc pe cei cu inima zdrobit|, s|
propov|duiesc robilor de r| zboi slobozirea, Õi orbilor c|p|tarea vederii; s| dau drumul celor ap|saÛi”
Luca 4:18. Aceasta a fost lucrarea Sa. El a mers în jur f|când bine Õi vindecând pe toÛi care au fost
ap|saÛi de Satana. Au fost sate întregi în care n-a existat nici un bolnav, pentru c| El a trecut pe acolo
Õi i-a vindecat pe toÛi cei bolnavi. Lucrarea Sa a fost o evidenÛ| al ungerii Sale divine. Iubirea, îndurarea
Õi compasiunea au fost descoperite în orice fapt| a vieÛii Sale; Inima Sa a fost copleÕit| de înÛelegere
pentru fiii oamenilor. El a luat natura omului, pentru ca El s| poat| ating| nevoile noastre. Cei mai
saraci Õi umili nu le-a fost fric| s| se apropie de El. Chiar Õi copiii mici au fost atraÕi spre El. Lor le-a
pl|cut s| se caÛere pe genunchii Lui Õi s|-I priveasc| faÛa Sa bun| Õi plin| de iubire.
Isus n-a Ûinut deoparte nici un cuvânt de adev|r, îns| iubirea a fost întotdeauna în inima Sa. El
a folosit cel mai mare tact Õi atenÛie amabil| în relaÛiile Sale cu oamenii. El niciodat| n-a fost
nepoliticos, niciodat| n-a spus un cuvânt sever f|r| s| fi fost nevoie, niciodat| n-a îndurereat un suflet
sensibil f|r| s| fi fost nevoie. El a vorbit adev|rul, uneori dând mustr|ri t|ioase inimilor împietrite
pentru c| El i-a iubit prea mult s| ascund| adev|rul de la ei sau s| r|mâna t|cut. El a denunÛat hipocrizia,
necredinÛa Õi nelegiuirea. Îns| El a plâns asupra Ierusalimului, Cetatea pe care El a iubit-o, care a refuzat
s|-L primeasc|, Calea, Adev|rul Õi ViaÛa. Ei L-au refuzat, pe Salvatorul lor, îns| El i-a privit cu mil|
îndur|toare. ViaÛa Sa a fost una de renunÛare la sine Õi grij| atent| pentru alÛii. Orice suflet a fost preÛios
în ochii S|i. În timp ce mereu Se purta cu o dignitate divin|, El S-a aplecat cu cea mai tandr| atenÛie
spre orice membru al familiei lui Dumnezeu. El a v|zut în toÛi oamenii suflete c|zute pentru care a fost
misiunea Sa pentru a-i salva.

Isus–O Descoperire al Iubirii Tat|lui
Astfel este caracterul lui Hristos descoperit în viaÛa Sa. Acesta este caracterul lui Dumnezeu.
Din inima Tat|lui se scurge râuri de compasiune divin| c|tre oameni, manifestat| în Hristos. Isus,
Salvatorul milos Õi tandru, a fost Dumnezeu “ar|tat în trup” 1 Timotei 3:16.
Isus a tr|it, a suferit Õi a murit pentru a ne r|scump|ra. El a devenit “un om al suferinÛei,” pentru
ca noi s| putem fi p|rtaÕi al bucuriei veÕnice. Dumnezeu a permis ca Fiul S|u iubit, plin de har Õi adev|r,
s| vin| dintr-o lume de o nedescris| glorie, într-o lume mânjit| Õi p|tat| de p|cat, întunecat| cu umbra
morÛii Õi al blestemului. El a permis s| p|r|seasc| sânul iubirii Sale, adorarea îngerilor, pentru a suferi
ruÕine, insult|, umilinÛ|, ur| Õi moarte.
“Pedeapsa care ne d| pacea, a c|zut peste El, Õi prin r|nile Lui suntem t|m|duiÛi.” Isaia 53:5.

PriveÕte-L în pustie, în Ghetsemani, pe cruce! Fiul f|r| pat| a lui Dumnezeu a luat asupra Sa
povara p|catului. El, care a fost una cu Dumnezeu, a simÛit în sufletul S|u separarea teribil| pe care
p|catul o face între Dumnezeu Õi om. Aceasta a f|cut s| ias| de pe buzele Sale strig| tul îndurerat,
“Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai p|r|sit?” Matei 27:46. Povara p|catului, simÛ|mântul
enormit|Ûii sale teribile, separarea sufletului de Dumnezeu – a fost ceeace a rupt inima Fiului lui
Dumnezeu.
Îns| acest mare sacrificiu n-a fost f|cut în ordine pentru a aduce în inima Tat|lui iubire pentru
om, nu pentru a-L face binevoitor s| ne salveze. Nu, nu!
“Dumnezeu a iubit atât de mult lumea c| a dat pe Singurul S|u Fiu” Ioan 3:16.
Tat|l ne-a ar|tat aceast| iubire prin a ne oferi acest mare sacrificiu al Fiului S|u pentru a te salva
pe tine Õi pe mine de la moarte. Hristos a fost mijlocul prin care Tat|l a putut oferi iubirea Sa infinit|
pentru o lume c|zut|.
“Dumnezeu a fost în Hristos împ|când lumea cu El.” 2 Corinteni 5:19.
Dumnezeu a suferit cu Fiul Sau. În agonia din Ghetsemani, moartea Calvarului, inima iubirii
infinite a pl|tit preÛul r|scump|r|rii noastre.
Isus a spus, “Tat|l M| iubeÕte, pentru c| Îmi dau viaÛa, ca iar|Õi s-o iau.” Ioan 10:17. Aceasta
înseamn|, “Tat|l Meu v-a iubit mult, îns| pe Mine M-a iubit Õi mai mult pentru c| Mi-am dat viaÛa
pentru a v| r|scump|ra. Prin a deveni Substitutul vostru, prin predarea vieÛii Mele, prin a lua obligaÛiile
voastre, înc|lc|rile voastre, sunt îndr|git de Tat|l Meu; pentru c| prin sacrificiul Meu, Dumnezeu poate
fi drept, Õi în acelaÕi timp Justificatorul celui care crede în Mine.”

Doar Isus a Putut s| Descopere pe Deplin Iubirea Lui Dumnezeu
Doar Fiul lui Dumnezeu a putut s| îndeplineasc| r|scump|rarea noastr|; pentru c| doar El care
a cunoscut în|lÛimea Õi adâncimea iubirii lui Dumnezeu a putut s-o arate. Nimic mai puÛin decât
sacrificiul infinit f|cut de Hristos pentru binele omului c|zut a putut s| exprime iubirea Tat|lui pentru
a salva omenirea.
“Fiindc| atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul S|u Fiu.” El L-a dat nu
doar pentru a tr| i între oameni, pentru a le purta p|catele, Õi pentru a muri în locul lor, ci El L-a dat
omenirii c|zute. Hristos a trebuit s| se identifice cu interesele Õi nevoile umanit|Ûii. El care a fost una
cu Dumnezeu S-a legat de fiii oamenilor cu leg|turi care nu pot fi rupte niciodat|. Isus “nu este ruÕinat
s|-i numeasc| fraÛi” (vezi Evrei 2:11). El este sacrificiul nostru, Avocatul nostru, Fratele nostru, purtând
forma noastr| uman| înaintea tronului Tat|lui, Õi prin veÕniciile nesfârÕ ite una cu rasa pe care El a
r|scump|rat-o – Fiul Omului. Ô i toate aceste pentru ca noi s| putem fi ridicaÛi din ruina Õi degradarea
p|catului pentru a reflecta altora iubirea lui Dumnezeu Õi s| împ|rt|Õim bucuria sfinÛirii.
PreÛul pl|tit pentru r|scump|rarea noastr|, sacrificiul infinit al Tat|lui nostru ceresc în a da pe
Fiul S|u s| moar| pentru noi, ar trebui s| ne dea concepÛii înalte despre ceeace noi putem deveni prin
Hristos. Dup| cum apostolul Pavel a fost inspirat când a privit în|lÛimea, adâncimea, Õi l|rgimea iubirii
Tat|lui c|tre o lume pieritoare, el a fost umplut cu adorare Õi reverenÛ|; Õi neputând s| exprime m|reÛia
Õi tandreÛea acestei iubiri, el a invitat lumea s-o priveasc|.
“VedeÛi ce dragoste ne-a ar|tat Tat|l, s| ne numim copii ai lui Dumnezeu!” 1 Ioan 3:1.

Ce valoare pune aceasta asupra omului!
Prin înc| lcare noi am devenit supuÕii lui Satana. Prin credinÛa în sacrificiul de isp|Õire a lui
Hristos noi putem deveni fiii lui Dumnezeu. Prin a lua natura uman|, Hristos eleveaz| umanitatea.
Oamenii c|zuÛi sunt puÕi acolo unde, prin leg|tura cu Hristos, ei pot deveni vrednici de numele “fiii lui
Dumnezeu.”
O asemenea iubire este f|r| asem|nare. Copii ai Împ|ratului Ceresc! Promisiune preÛioas|!
Tem| pentru cea mai profund| meditaÛie! O iubire de neasemuit pentru o lume care nu L-a iubit!
Gandul acesta are o putere de supunere asupra sufletului Õi aduce gândul în captivitatea voinÛei lui
Dumnezeu. Cu cât mai mult studiem caracterul divin în lumina crucii, cu atât mai mult noi vedem
îndurarea, tandreÛea Õi iertarea împletite cu dreptatea, Õi cu atât mai mult vom discerne evidenÛele de
nenum|rat al unei iubiri infinite Õi o mil| duioas| întrecând compasiunea unei mame pentru copilul ei
ab|tut de pe cale.
Tat|l a descoperit cu claritate o iubire veÕnic| pentru tine Õi pentru mine (vezi Ieremia 31:3)! Nu
vom l|sa noi inimile noastre s| r|spund| acestei iubiri uimitoare? Prin a ne da inima lui Isus noi vom
putea s| sc|p|m de distrugerea veÕnic| (2 Tesaloniceni 1:8), Õi prin El s| obÛinem viaÛa veÕnic| (Ioan
4:14, 6:27, 12:50). Atunci ne vom putem ridica vocile noastre eterne în laud| Õi adorare c|tre
Dumnezeul veÕnic (Psalmi 106:48) Õi Împ|ratul veÕnic (Psalmi 2:2, 6-7, 29:10; Ioan 1:49) cu o bucurie
nesfârÕit| (Isaia 35:10, 51:11) când vom intra prin porÛile cele veÕnice (Psalmi 24:7-10) în împ|r|Ûia
veÕnic| (Psalmi 145:13; Daniel 4:3, 7:27; 2 Petru 1:11) pentru a umbla pentru totdeauna cu Dumnezeul
Õi Salvatorul nostru în lumina veÕnic| a cerului (Apocalipsa 21:23-25; Isaia 60:19-20).

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult| informa Ûie
v| rog s| scrieÛi la adresa urm| toare:
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