Cu mintea atinsă de Duhul Sfânt
vom pricepe valoarea sacrificiului lui
Cristos, precum şi ce s-ar fi întâmplat
cu noi dacă Dumnezeu nu şi-ar fi manifestat mila şi îndurarea.
Cei ce sunt ai Domnului şi au beneficiat de iertare şi răscumpărare nu au voie să piardă din vedere nicio clipă faptul
că Isus Cristos a murit pentru păcatele
noastre.
O astfel de atitudine ne va ţine smeriţi,
dependenţi de El, recunoscători, cu frică
de păcat şi preocupaţi de trăirea unei
vieţi care să-i fie pe deplin plăcute lui
Dumnezeu.

„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la
cele de pe pământ.” (Coloseni 3:2)
Noi irosim cei mai frumoşi ani şi cea
mai mare parte a banilor noştri pe „lucruri” până când nu ne mai rămâne timp
să urmărim lucrurile din viaţă cu adevărat
plăcute: vizitarea prietenilor şi mersul la
biserică, ne mai având timp pentru fapte
bune, pentru călătorii sau pentru vizitarea
celor care ne aduc cea mai mare bucurie
lăuntrică.
Pavel spune: „evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig” (1 Timotei
6:6). Şi pentru a experimenta acea mulţumire, trebuie să-ţi numeri binecuvântările în fiecare zi şi să-I mulţumeşti Celui

care a făcut totul posibil.
Jon Walker scrie: „Să presupunem că
există o linie imaginară ce separă ceea ce
poţi vedea de ceea ce nu poţi vedea - efemerul de etern. Obiectivul nostru în Isus
este să ne uităm la lucrurile „de sus” şi
astfel vom putea înţelege că ceea ce
vedem şi simţim nu reprezintă măsurătoarea deplină şi exactă a realităţii lui
Dumnezeu.
Oamenii sunt fiinţe veşnice, iar deciziile
ce acum par fără însemnătate, când sunt
văzute în deplinătatea acelei realităţi, vor
dobândi însemnătate veşnică”.
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recunoştinţă şi care nu vor fi niciodată
în stare să răsplătească în vreun fel sacrificiul Mântuitorului. Când mintea este în stare să priceapă sensul jertfei lui
Cristos, întreaga fiinţă se umple de adorare, laudă, admiraţie, închinare şi uimire.
Dar dacă ne oprim aici înseamnă că
nu am înţeles adevărata semnificaţie a
morţii lui Cristos.
Când descoperim adevărul că Isus
Cristos a fost străpuns pentru păcatele
noastre şi că moartea Sa are legătură cu
vinovăţia noastră, este normal să ne cuprindă sentimentele de remuşcare, ruşine şi vină. Acceptarea că între noi şi
moartea lui Cristos este o legătură directă ne va conduce spre pocăinţă.
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Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare

CRISTOS ŞI
PĂCATELE
NOASTRE
Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
(Isaia 53:5a)
Există un mare pericol în felul nostru
de a ne raporta la suferinţele şi moartea
lui Isus Cristos.
Acest lucru se întâmplă atunci când privim cu prea multă detaşare evenimen-

„El este jertfa de ispăşire pentru
păcatele noastre; şi nu numai pentru
ale noastre, ci pentru ale întregii
lumi.”
(1 Ioan 2:2)
tele dramatice prin care a trecut Fiul lui
Dumnezeu, fără să conştientizăm în cel
mai profund mod cu putinţă că suferinţele şi moartea Lui au legătură directă
cu fiecare dintre noi.
Când ni se aduce în prim plan scena
morţii lui Cristos, fiecare trebuie să înţeleagă implicaţia personală dintre el şi
ceea ce s-a întâmplat la cruce.
Adevărul crunt dar pe deplin autentic
este că Fiul lui Dumnezeu moare din cauza păcatelor noastre. Nelegiuirile noastre l-au trimis pe Cristos la cruce. Fărădelegile noastre l-au dus la ocară, dispreţ, batjocură şi răstignire.
Ca să putem fi salvaţi de moartea
eternă şi pedeapsa meritată cu iadul,
Dumnezeu Şi-a oferit Singurul Fiu ca ispăşire pentru întreaga noastră vinovăţie.
Din partea lui Isus Cristos a fost o decizie voluntară prin care El a acceptat să
sufere şi să moară pentru păcatele noastre. Sacrificiul lui Cristos este cel mai
nobil act de dragoste şi dăruire din întreg Universul, este mai mult chiar decât
şi-ar putea imagina orice minte oricât de
strălucită ar fi.
Cristos acceptă să moară pentru nişte
fiinţe păcătoase, care nu au merite,
care nu sunt capabile de
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