Săptămâna 3

Toți oamenii sunt păcătoși. Orice om, oricât de bun ar fi,
nu poate să nu păcătuiască. Păcatul nu e doar ceea ce faci
greșit, ci și ceea ce lași nefăcut – nu doar cu fapta, ci și cu
vorba și cu gândul. Orice moment în care nu Îl iubești pe
Dumnezeu cu toată ființa ta, și nu Îl iubești pe aproapele tău
așa cum te iubești pe tine însuți, este păcat.
Dar cum putem fi iertați de păcatul nostru, dar și cum NU
putem fi iertați?
1. NU suntem iertați prin fapte bune
Dacă ai impresia că făcând fapte bune se șterg din cele rele… nu e adevărat. Ci avem
nevoie de Cineva care să poată plăti pentru păcatele noastre.
2. NU suntem iertați, dacă ne facem că nu știm de păcatele noastre
De multe ori, când îi iertăm pe alți oameni care ne greșesc încercăm să nu luăm în
seamă ceea ce au făcut rău sau să acoperim nemulțumirea noastră cu alte gânduri sau
preocupări. Dumnezeu este milos, dar este și drept. El face dreptate celor care suferă
nedreptăți.
3. NU suntem iertați în mod condiționat
Dumnezeu nu ne iartă dacă îndeplinim anumite condiții. Iertarea noastră este datorită
jertfei lui Isus Hristos, care a murit și a înviat pentru noi.
4. NU suntem iertați fără credință
Dacă tu nu crezi că Isus Hristos a murit și pentru păcatul tău, nu poți avea parte de
iertare. Tu trebuie să crezi că ai păcat și că Isus Hristos poate ierta păcatul tău.
5. Iertarea vine ca un dar pentru care Domnul Isus a plătit tot prețul
Iar noi nu putem să facem nimic decât să primim acest dar al iertării. Tu ai primit acest
dar? Dacă da, spune și altora despre Isus Hristos și ce a făcut El pentru tine. Dacă nu l-ai
primit, poți să primești acest dar chiar acum.
SĂ ÎNCEAPĂ MARATONUL VERSETELOR BIBLICE!
1. Fă un semn de carte pe care să scrii acest verset. Mai fă un astfel de semn de carte și
pentru mama ta. Decorează-l frumos și dă-i-l cadou.
2. Mergi și spune versetul fiecărui membru din familia ta. Spune-l cu bucurie și cu zâmbetul
pe față!



Decupează și lipește pe afiș

Spor în toate și sănătate!
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