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,,Tot a?a ?i noi, care suntem mul?i, alc?tuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem m?dulare unii
altora.” (Romani 12:5) Prin credin??, suntem chiar m?dulare ale trupului lui Hristos, suntem adopta?i într-o singur?
familie. Nu mai este niciun om negru, niciunul alb, blond, brunet, niciun iudeu sau niciunul dintre neamuri. Suntem
to?i din acela?i sânge - un om nou în Hristos Isus! Datorit? lucr?rii lui Hristos de la cruce, omul nu a putut deveni
sfânt prin fapte bune, fapte cu dreptate, eforturi omene?ti sau str?duin?e ale c?rnii.
,,?i, în trupul Lui, a înl?turat vr?jm??ia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca s? fac? pe cei doi s? fie în El
însu?i un singur om nou, f?când astfel pace” (Efeseni 2:15). Doar un singur om putea fi acceptat de Tat?l: omul cel
nou, omul care a înviat. ?i când acest Om nou i-a prezentat Tat?lui S?u pe to?i aceia care au crezut în El, Tat?l a
r?spuns: ,,V? primesc pe to?i ca fiind sfin?i, pentru c? sunte?i cu to?ii în Fiul Meu cel sfânt!”
Am fost pecetlui?i cu Duhul Sfânt. ,,Ca s?-l aduc? la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-?i uni iar??i într-unul,
în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri ?i cele de pe p?mânt. ?i voi, dup? ce a?i auzit Cuvântul adev?rului
(Evanghelia mântuirii voastre), a?i crezut în El ?i a?i fost pecetlui?i cu Duhul Sfânt care fusese f?g?duit” (Efeseni
1:10,13). Vezi deci, sfin?enia nu este ceva ce facem, ce ob?inem sau pentru care ne str?duim. Mai degrab? este
ceva ce ob?inem prin credin??! Calea c?tre sfin?enie nu este prin abilitatea omeneasc?, ci prin credin??.
Mesajul lui Dumnezeu despre sfin?enie nu se refer? la lucruri exterioare - este vorba de credin?? - ?i El face totul
foarte clar ?i simplu. Acesta este r?spunsul S?u minunat la strig?tele ner?bd?toare ale mul?imii de cre?tini care
înseteaz? dup? a cunoa?te cum pot fi sfin?i. Suntem sfin?i atâta timp cât r?mânem în sfin?enia Sa!
Preaiubi?ilor, pune?i deoparte orice încredere a c?rnii ?i însu?i?i-v? aceast? declara?ie: ,,Revendic sfin?enia mea
care este în Isus! Sunt parte din Trupul S?u ?i Tat?l meu m? vede sfânt, pentru c? sunt în Hristos!”
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