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To?i gre?im ?i vom continua s? gre?im. Dar mul?i din Trupul lui Hristos se gândesc la ei în?i?i ca la e?ecuri totale,
în toate aspectele. Simt c? nu pot face sau spune ceva corect ?i se condamn? în mod repetat.
Ace?ti credincio?i împov?ra?i merg la biseric? în speran?a de a auzi ceva de care s? se poat? prinde ?i care s? îi
poat? vindeca de e?ecul continuu. Dar nu trebuie s? „ne repar?m” pentru a putea câ?tiga binecuvântarea. El ne-a
binecuvântat deja! Isus spune: „Te str?duie?ti ?i te fr?mân?i într-un mod pe care florile nu-l fac niciodat? – ?i totu?i
Dumnezeu d?ruie?te plantelor frumuse?e ?i via??. Nu ?tii c? e?ti infinit mai valoros în ochii Tat?lui? Nu trebuie s? î?i
faci griji ?i s? te str?duie?ti s?-I fii pl?cut! El î?i d? puterea s? fii exact ce dore?te El s? fii – pentru c? te iube?te.”
(vezi Matei 6:28-30)
Pavel i-a v?zut pe cre?tinii galateni lucrând sub acest tip de povar?. El le-a scris pentru a le ar?ta cum este calea lui
Dumnezeu privind copiii S?i: „Dumnezeu a trimis pe Fiul S?u... ca s? r?scumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru
ca s? c?p?t?m înfierea. ?i, pentru c? sunte?i fii, Dumnezeu ne-a trimis în inim? Duhul Fiului S?u care strig?: "Ava",
adic?: "Tat?!" A?a c? nu mai e?ti rob, ci fiu; ?i, dac? e?ti fiu, e?ti ?i mo?tenitor, prin Dumnezeu.” (Galateni 4:4-7)
Nu suntem sclavii niciunui sistem de performan??. În schimb, Pavel spune: Dumnezeu ne-a atras c?tre El cu
tandre?e ca pe „propriul s?u copil”. În plus, Paul folose?te un cuvânt pentru „înfiere” care aici, are dou?
semnifica?ii. Un sens este strict legal. Dar cel?lalt înseamn? „a pune la locul lui, a face s? apar?in?”. Tat?l nostru
ceresc nu doar ne adopt? legal, demonstrând acceptare ?i aprobare. El ne acord? aten?ia, afec?iunea, ?i chiar
autoritatea Sa. ?i El ne binecuvânteaz? cu propria Sa natur?: „a?i fost n?scu?i din nou nu dintr-o s?mân?? care
poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu ?i care r?mâne în veac.
“ (1 Petru 1:23)
Atunci când Isus a mers la cruce ne-a demonstrat marea Sa iubire fa?? de noi. A stat în locul nostru pentru c?
suntem valoro?i pentru El. Dumnezeu vrea s?-?i arate cât de puternic apar?ii familiei Sale. El te-a f?cut mo?tenitor
nu la o povar? p?mânteasc?, ci la o mare mo?tenire cereasc?!
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