Săptămâna 8

Fiecare dintre noi ne credem buni înaintea oamenilor și chiar
înaintea lui Dumnezeu, datorită faptelor bune pe care le facem.
Credem aceasta din cauză că suntem egoiști – adică credem
că noi suntem cei mai importanți, nouă ni se cuvine totul și
că tot ce gândim, spunem sau facem este bun. Dar aceasta
nu este adevărat. Noi ne naștem dorind și făcând de cele mai
multe ori ceea ce este rău.
Îndurarea
Dar, pentru că Dumnezeu este îndurător – adică are milă de noi, fără ca noi să merităm acest
lucru – El ne oferă iertarea Sa. Nu ne-o oferă nicidecum pentru ceva ce facem sau a cine
suntem noi, ci doar datorită îndurării Sale.
Nașterea din nou
Ne putem pune oare din nou în burta mamei noastre, ca să ne naștem din nou? Nicidecum!
Dar când tu îți ceri iertare pentru păcatele tale, Dumnezeu te iartă. Dar Dumnezeu mai face
ceva. Dumnezeu Duhul Sfânt începe să locuiască în inima ta și face anumite lucruri: curăță ceea
ce este murdar în gândurile și inima ta și pune în locul acestora gânduri, cuvinte și fapte plăcute
de Dumnezeu.
Toate acestea Dumnezeu le face doar dacă Îi dai voie. Dacă ți-ai cerut iertare pentru păcatele
tale, roagă-L în fiecare dimineață să îți dea gândurile Sale și putere să faci faptele pe care El le
dorește. Astfel vei fi un copil nou, născut din Dumnezeu.
SĂ REPETĂM CU FOLOS!
1.
Este un verset mai lung, de aceea, te rog, scrie-l pe o foaie de hârtie astfel: primul
cuvânt cu roșu, al doilea cu albastru , al treilea cu mov… până termini toate cuvintele și
referința versetului.
2.
Spune versetul cu mingea în mână, dar nu oricum. Aruncă mingea în sus la fiecare
cuvânt al versetului. Dacă scapi mingea din mână trebuie să începi din nou. De câte ori?
Încearcă să vezi de câte ori poți spune acest verset, în acest mod, timp de 3 minute.
3.
Începe ziua cu acest verset, ca un salut pentru tine. În fiecare zi a săptămânii, când te
trezești, spune acest verset în șoaptă.
Până data viitoare, sănătate și spor în toate!
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