Săptămâna 9

De-a lungul timpului oamenii au făcut tot felul de clasificări ale oamenilor
răi și nelegiuiți. Dar cine este rău și ce înseamnă a fi rău?
Iată cum definește DEX (Dicționarul Explicativ al limbii române) acești
termeni:
RĂU – „acuzat, vinovat“ – și sunt arătate nu mai puțin de 174 de tipuri
de răutate. De exemplu: faptă urâtă, purtare imorală, cauză de nefericire
pentru alții, nenorocire… și exemplele continuă.
NELEGIUIT – „(persoană) care comite nelegiuiri (despre acțiuni, atitudini
ale oamenilor). Se spune despre un astfel de om că este ticălos, infam,
criminal.“
Uitându-ne la aceste explicații putem spune că astfel de oameni – nelegiuiți (adică ticăloși, infami, criminali) și răi
(acuzați de răutate și dovediți vinovați) ar merita ca întreaga lor viață să și-o petreacă în închisori îngrozitoare, și
niciodată să nu aibă parte de vreo fericire.
Și totuși Dumnezeu ne arată în Biblie că toți oamenii sunt răi în căile lor și nelegiuiți în gândurile lor. Știi când se
vede cel mai bine cât de rău sau cât de nelegiuit este cineva? Atunci când îl pui alături de Dumnezeu. Este ca și cum
ai pune întunericul lângă lumină – ele n-ar putea sta împreună. Dumnezeu este curat, adică fără păcat, și El nu poate
sta în prezența păcatului. DAR din dragoste pentru om, Dumnezeu a găsit o cale ca răutatea și nelegiuirea să poată
fi iertată. Isus Hristos a murit și a înviat plătind prețul, pentru ca noi să putem sta în prezența lui Dumnezeu.
Tu ce crezi? Care dintre următoarele exemple arată răutate?
•

din invidie, îl faultezi pe colegul tău, fiindcă el a dat 3 goluri și tu doar unul;

•

mama îți cere să lași jocul pe telefon și să duci gunoiul, dar tu îi răspunzi obraznic;

•

gândești rău despre colegul tău și dorești să i se întâmple ceva rău.

Ai tu răutatea și nelegiuirea ta iertate? Dacă da, mulțumește-I pentru că ești iertat.
Dacă nu, Dumnezeu are milă și de tine. Dacă vrei iertarea Lui, tot ce trebuie să faci este să iți pară rău de răutatea și
nelegiuirea ta și să-ți ceri iertare. Poți face aceasta chiar acum, chiar acolo unde te afli.
Să repetăm versetul, jucându-ne:
1. Cât timp a trecut de când nu ai mai făcut vreo oră de sport? Îți dăm ocazia astăzi. Spune versetul: primul cuvânt în picioare, următorul așezat, următorul în picioare și tot așa până când îl spui în întregime.
2. Cere ajutorul unui adult și roagă-l să-ți tipărească cele două cercuri de mai jos, apoi decupează-le (sau confecționează două cercuri colorate, unul roșu, altul verde). Consideră că sunt culorile semaforului. Roagă un
membru al familiei să țină cercurile și să le ridice pe rând, în timp ce tu spui versetul. Fii atent! Când cercul
verde este ridicat, poți spune versetul; când este coborât, trebuie să te oprești. Când cercul roșu este ridicat,
nu ai voie să spui niciun cuvânt din verset. Dacă totuși ai spus, trebuie să spui versetul de la început.
3. Câți ani ai? Spune versetul de atâtea ori câți ani ai.
Nu te speria! Imaginează-ți de câte ori ar trebui să spună versetul mama ta, care nu mai este un copil .
Spor la treabă și… ne vedem data viitoare!
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