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„De aceea v? spun: nu v? îngrijora?i de via?a voastr?, gândindu-v? ce ve?i mânca sau ce ve?i bea; nici de trupul
vostru, gândindu-v? cu ce v? ve?i îmbr?ca. Oare nu este via?a mai mult decât hrana, ?i trupul mai mult decât
îmbr?c?mintea?... C?uta?i mai întâi Împ?r??ia lui Dumnezeu ?i neprih?nirea Lui, ?i toate aceste lucruri vi se vor da
pe deasupra.” (Matei 6:25 ?i 33)
Mul?i dintre noi aproape c? tr?iesc într-o lume fantezist? a credin?ei. Credem c? am fost elibera?i. Am fost sp?la?i
?i r?scump?ra?i, f?cu?i sfin?i - puri, cura?i, sp?la?i - ?i tr?im vie?i neprih?nite pentru Dumnezeu. Cel pu?in asta
gândim undeva în zona cea mai îndep?rtat? a min?ii ?i în?elegerii noastre.
Dar, în realitate, pute?i avea îndoieli care s? v? fac? s? v? întreba?i: „Am fost eu cu adev?rat eliberat?” Pute?i avea
anumite lupte ?i, din cauza acestei întreb?ri din mintea voastr?, v? ruga?i zilnic: „Doamne, elibereaz?-m?!
Elibereaz?-m? de robie, de puterea p?catului, de aceste ritualuri, de orice dependen??. Te rog s? m? eliberezi!”
Sunt încântat s? v? spun c? modul în care v? vede?i via?a ?i modul în care Tat?l v? prive?te este diferit. Voi cere?i,
„Doamne, schimba-m?!” în timp ce a?i fost deja schimba?i deoarece L-a?i cunoscut pe Isus Hristos ?i a?i fost
sp?la?i de sângele Mielului. Când ai fost cur??at de sângele Lui pre?ios, ai fost eliberat ?i acum e?ti o nou?
crea?ie. Nu trebuie s? vii la altar, s? cer?e?ti ?i s? pleci în disperare ?i vinov??ie.
Când Isus spune „C?uta?i mai întâi Împ?r??ia lui Dumnezeu ?i neprih?nirea Lui”, El ne asigur? c? a câ?tigat
victoria pentru noi! Nu exist? nicio nelini?te, nicio team?, nicio condamnare pentru c? El nu se schimb? niciodat?.
Deci, când veni?i la altar, veni?i s? v? închina?i ?i s?-L l?uda?i pentru dragostea ?i harul S?u deoarece sunte?i
r?scump?ra?i.
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