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"Si oricine nu-si poarta crucea si nu vine dupa Mine, nu poate fi ucenicul Meu"(Luca 14:27). E greu de perceput
mesajul crucii. Pentru unii e o nebunie, pentru altii înteles gresit, fiind greu de acceptat. Dar trebuie sa vedem
lucrurile asa cum le vede Dumnezeu. Pentru ca numai cel care traieste astfel va fi ucenicul Domnului Isus.
"Si El a murit pentru toti, pentru ca cei ce traiesc, sa nu mai traiasca pentru ei însisi, ci pentru Cel ce a murit si a
înviat pentru ei".
Crucea ne duce cu gândul la moarte, caci crucificarea era o forma de executie cruda si astfel erau condamnati
cei mai mari raufacatori. Ni se cere sa murim fata de pacat, fata de modul firesc de a trece prin viata si sa traim o
viata curata, sfânta.
Crucea ne separa de pacat si de lume, vom fi morti fata de ea, (adica fata de lume), fata de pacat. Crucea ne
îndreapta gândul spre o viata de sfintenie. O traire vie fata de Cristos, cu Cristos si moarta fata de lume. Numai asa
putem dovedi ca-L iubim.
Crucea ne aminteste ca Domnul Isus a murit pentru noi si ca, pentru El, trebuie sa traim o viata care sa-l onoreze
prin lepadare de sine. Nu mai traim pentru noi însine, ci pentru Cel ce a murit si a înviat.
Suferinta nu e ceva placut, dar ea a vizitat pe toti sfintii. Prin suferinta se frânge puterea pacatului. Întelegem pe
deplin cum devenim partasi la moartea si suferinta Lui? Caci Cel ce a înviat ne-a promis învierea, pregatirea unui
loc, ca acolo unde este El sa fim si noi, pentru vesnicie.
Ni s-a spus ca în Împaratia Sa vom intra prin multe necazuri. Dar nimic nu ne sperie, pentru ca El este cu noi si
harul Sau ne da putere sa trecem, sa fim biruitori. Sa traim în puterea tariei Lui!

