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Adev?rul de temelie al cre?tinismului este îndrept??irea prin credin??. Nu vei cunoa?te niciodat? adev?rata odihn?
?i pace pân? când nu vei fi convins c? propriile tale fapte ale neprih?nirii nu te pot face niciodat? curat în ochii lui
Dumnezeu. S-ar putea s? te sim?i bine prin faptele tale bune pe care le faci ?i probabil c? te bucuri o clip? de
victorie ori de câte ori te opui ispitei. Sim?i favoarea lui Dumnezeu asupra ta, dar a doua zi cazi înapoi în p?cat ?i
î?i pierzi bucuria. De ce? Pentru c? prin tine însu?i, întotdeanua vei r?mâne dezam?git. ?i nicio neprih?nire a firii nu
va rezista vreodat? înaintea lui Dumnezeu. Suntem accepta?i de El cât? vreme r?mânem în Hristos.
„C?ci to?i sunte?i una în Hristos Isus.” (Galateni 3:28). A r?mâne „în Hristos” înseamn? c? Dumnezeu ia în
considerare neprih?nirea lui Isus. Suntem socoti?i drep?i în ochii Tat?lui nostru din cauza lui Isus. Toate p?catele
noastre sunt sp?late prin lucrarea Lui, nu a noastr?!
Pavel scrie: „S? nu v? potrivi?i chipului veacului acestuia, ci s? v? preface?i, prin înnoirea min?ii voastre, ca s?
pute?i deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun?, pl?cut? ?i des?vâr?it?.” (Romani 12: 2). Trebuie s? ne
desprindem complet de aceast? lume ?i s? ne asem?n?m numai cu Hristos.
Dragilor, Isus nu a murit numai ca s? v? duc? în paradis, El a murit astfel încât în ??fiecare zi s? pute?i tr?i într-o
leg?tur? frumoas? ?i strâns? cu Tat?l. Pute?i vorbi cu El, asculta?i-L, cere?i-I s? v? conduc?, s? v? c?l?uzeasc?, s?
v? spun? unde gre?i?i, s? v? conving? de p?cat – toate acestea fiindc? El r?mâne în tine prin Duhul S?u!
Da, Isus a murit pentru a ne putea bucura de izb?vire în ?i din aceast? lume prezent?. Aceasta înseamn? pur ?i
simplu c?:

El ne-a izb?vit de puterea, vinov??ia ?i condamnarea p?catului.
El ne-a eliberat de condamnarea unei con?tiin?e acuzatoare.
El a isp??it fiecare p?cat ?i le-a aruncat în marea uit?rii.
El a rupt v?lul în dou? - deschizându-ne calea spre Sfânta Sfintelor, o modalitate prin care s? venim la El ?i
prin care El s? vin? la noi.
Tot ce ai nevoie pentru a umbla în aceast? minunat? libertate este o credin?? care tânje?te s?-L cunoasc? pe Acela
în care ai crezut ?i o foame în inima ta fa?? de El!
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