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FaithandSelfDefense a planificat să înceapă o nouă serie de apologetică în
august pentru a coincide cu începutul unui nou an școlar. Cu toate
acestea, actuala pandemie globală ne-a adus pe majoritatea dintre noi în
casele noastre pentru o perioadă îndelungată de timp. Din această cauză,
am decis să începem seria acum ca o modalitate de a ajuta părinții și
adolescenții să vorbească între ei despre unele probleme foarte
importante.
Această nouă serie, Tough Questions from Christian Teens, este
concepută pentru a ajuta părinții și adolescenții să vorbească despre orice
îi deranjează despre Biblie sau despre creștinarea lor. Am cerut
adolescenților creștini din mai multe locații să ne pună întrebări dificile - și
ne referim la întrebări TOUGH.
Iată prima noastră întrebare.
„De ce am ajuns dacă vom muri mai târziu în viața noastră?”
Marea întrebare!
De ce?
Întrebările „De ce” merg de obicei la „scop”. Dacă vreau să știu de ce ați
făcut ceva, ar trebui să vă întreb „de ce” pentru a obține răspunsul corect.
Același lucru este valabil și pentru Dumnezeu. Trebuie să-L întreb „de ce”.
Cum îi întrebăm lui Dumnezeu „de ce”? Mergem la Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia, pentru răspunsuri.
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Vedem în Biblie că Dumnezeu are un „scop veșnic.” Scopul său se referă
la Fiul Său și la noi. Știm că este un scop etern pentru că Dumnezeu
folosește termeni precum „înainte ca timpul să înceapă” și „înainte de
întemeierea lumii” pentru a ne ajuta să înțelegem că El a luat decizii despre
lume și timp înainte ca oricare dintre ele să intre în existență.
Iată câteva versete biblice pe care le puteți citi despre asta Efeseni 1: 3-7
Efeseni 3: 8-12
2 Timotei 1: 8-10
Tit 1: 1-3
1 Petru 1: 18-21
Planul lui Dumnezeu era ca Isus să moară pe cruce. De ce? Deci am putea
fi mântuiți. De ce a facut asta? Pentru că El ne iubește!
Iubirea lui Dumnezeu
Biblia ne spune că Dumnezeu este „iubire”. Orice a decis Dumnezeu în
eternitate să facă pentru noi acum este pentru că ne iubește. Dumnezeu
este bun și bun și vrea binele pentru noi.
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Asta îmi amintește de ceea ce a scris Matt Redman în piesa sa 10,000
Reasons (Bless The Lord) „Ești bogat în dragoste
Și ești încet la mânie
Numele tău este grozav
Iar inima Ta este amabilă
Pentru toată bunătatea Ta
Voi continua să cânt
Zece mii de motive
Pentru ca inima mea să găsească ”
Dumnezeu ne iubește foarte mult. Înainte de nașterea noastră și după
moartea noastră, Dumnezeu face totul pentru noi din marea Sa inimă de
dragoste.
Slava lui Dumnezeu
Scopul lui Dumnezeu are legătură cu slăvirea lui Isus și slăvirea noastră.
Aflăm despre asta în rugăciunea lui Isus către Tatăl Său în noaptea în care
a fost arestat (Ioan 17). El s-a rugat mai întâi ca Dumnezeu Tatăl să-L
slăvească cu aceeași slavă pe care a avut-o „înainte ca lumea să fie.” Apoi
s-a rugat ca Tatăl Său să-L slăvească pe toți cei care au crezut în El în
zilele și anii de după învierea Sa. Asta ne include și pe noi!
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„Gloria” pe care Dumnezeu și-a propus-o în eternitate să ne dea include
ceva pe care El îl numește „viață veșnică”. Aceasta se referă la întrebarea
dvs. despre motivul pentru care ne-a făcut Dumnezeu dacă vom muri mai
târziu în viața noastră.
Dumnezeu a creat primele ființe umane care să fie alături de El pentru
totdeauna. De asemenea, Dumnezeu le-a dat posibilitatea de a-L asculta
sau de a-L asculta. Au ales să nu-L asculte pe Dumnezeu și au început să
moară. Ce a făcut Dumnezeu în acest sens? Era deja în planul Său etern
să-L trimită pe Fiul Său să plătească pedeapsa pentru păcat. Dumnezeu la dat pe Fiul Său Veșnic lumii „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci
să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).
Aventura lui Dumnezeu
Cred că suntem în cea mai mare aventură pe care o poate călători oricine.
Din momentul în care ne naștem și respirăm aer, suntem în acea călătorie
cu Dumnezeu. Avem părinți și bunici, unchi și mătuși, frați și veri și mulți,
mulți prieteni. Într-o zi s-ar putea să ai o familie proprie și îți vei continua
aventura cu ei. Viața este plină de mari așteptări și oportunități. Când se
termină această primă oprire în marea noastră călătorie, vom intra în faza
următoare a călătoriei noastre cu Dumnezeu. Ne va duce la Rai și la tot
ceea ce Dumnezeu a planificat pentru noi să facem cu El în vecii vecilor.
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