Cum să ducem o viață de biruință
câteva gânduri...

Adevărul ne face liberi. Liberi de păcat. De aceea trebuie să ne umplem mintea cu adevărul.
Cuvântul Domnului este adevăr. De aceea David zice: Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu
păcătuiesc împotriva Ta.
Semințele adevărului sunt semănate în mintea noastră prin auzirea, studierea, cercetarea
Cuvântului. Însă ca și în parabola semănătorului depinde ce pământ găsește... stâncos, cu spini...
etc Satana luptă și face tot posibilul ca sămânța adevărului să nu poate crește pentru ca să aducă
roadă. Roadele Duhului. Sfințirea vieții.
Uneori semănăm sămânță bună dar apoi semănăm și neghină (orice intră în minte și nu e după
voia Domnului: muzică, filme, cărți, articole, bârfe, etc). Astfel adevărul nu se poate dezvolta și nuși poate face eficient lucrarea în mintea noastră.
Sămânța trebuie să fie curată (neprihănită) și ogorul de asemenea trebuie curățat. Lucrarea de
curățire o face tot Domnul dacă îl lăsăm, însă poate să fie dureroasă uneori. Când smulge unele
mărăcini (unii idoli favoriți) ne poate părea ca și cum ne-ar scoate un ochi. Dar nimic bun nu e scos,
doar ce e rău și ce duce la moartea noastră sigură.
Ieremia 4:3 Căci aşa vorbeşte Domnul către oamenii din Iuda şi din Ierusalim: „Desţeleniţi-vă un
ogor nou şi nu semănaţi între spini!
Osea 10:12 Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţivă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.
Ezechiel 11:17 De aceea să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vă voi strânge din mijlocul
popoarelor, vă voi aduna iarăşi din ţările în care sunteţi risipiţi şi vă voi da ţara lui Israel.”
18 Şi când vor veni în ea, vor scoate de acolo toţi idolii şi toate urâciunile.
19 Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră
şi le voi da o inimă de carne,
20 ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.
21 Dar acelora a căror inimă simte plăcere faţă de idolii şi urâciunile lor, le voi întoarce faptele
asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu.”
Ezechiel 18:31 Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o
inimă nouă şi un duh nou. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?
Natural, noi suntem acum în vrăjmășie cu Dumnezeu. Și natural ne place rău, iubim calea
Satanei și astfel suntem vrăjmași cu Dumnezeu. Este nevoie de intervenția supranaturală a harului
lui Dumnezeu pentru a ne smulge din această robie. De aceea chiar la început Dumnezeu promite ca
va pune vrăjmășie între noi și Satana.
Geneza 3:15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi
va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.
Dumnezeu promite că va interveni, că nu ne va lăsa să fim robi păcatului, dacă noi îi cerem
ajutorul. Nimeni nu va fi refuzat dacă va căuta sprijinul Său.
Ce trebuie să facem deci?
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Să-i cerem în fiecare zi Domnului, să pună această vrăjmășie în noi. Vrăjmășie împotriva păcatului.
Să ne ajute să urâm răul și să iubim binele. Să ne ajute să găsim plăcere în curăție, în Cuvântul Său,
în Legea Sa. Să strângem cât mai mult din cuvântul Său în inima(mintea) noastră. Să cerem inimi
noi, un ogor nou în care să fie pusă sămânța bună. Și să închidem orice cale prin care cel rău ar
încerca să semene neghină în sufletul nostru.
Biruința este deja a noastră, prin Hristos care a biruit. El ne-o dă în dar. Noi doar să renunțăm
la noi înșine, să murim zilnic, și să-L lăsăm pe El să trăiască prin noi. Prin Cuvântul Său El rămâne
în noi, și prin Duhul Sfânt promis.
„Când sufletul se predă lui Hristos, o putere nouă ia în stăpânire inima
cea nouă. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodată prin sine
însuşi. Este o lucrare supranaturală, care aduce un element supranatural în natura
omenească. Fiinţa care s-a predat lui Hristos devine fortăreaţa Lui, pe care El o
păstrează într-o lume răzvrătită şi vrea ca nici o altă autoritate să nu fie recunoscută
acolo, decât a Sa. Un suflet luat astfel în stăpânire de puterile cereşti nu poate fi
biruit de asalturile lui Satana. Dar, dacă nu ne supunem stăpânirii lui Hristos, vom fi
stăpâniţi de cel rău. {HLL 324.1}
În mod inevitabil, noi trebuie să fim sub controlul uneia sau alteia dintre cele
două puteri care se luptă pentru supremaţia lumii. Nu este necesar să alegem de
bunăvoie să servim împărăţiei întunericului, pentru ca să ajungem sub stăpânirea ei. Navem decât să neglijăm să ne aliem cu împărăţia luminii. Dacă nu conlucrăm cu puterile
cereşti, Satana va lua în stăpânire inima şi va face din ea locuinţa lui. Singura apărare
împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă, prin credinţă în neprihănirea Lui. Numai
când suntem legaţi strâns de Dumnezeu putem rezista efectelor nesfinţite ale iubirii
de sine, ale îngăduinţei de sine şi tendinţei spre păcat. Noi putem părăsi multe
obiceiuri rele şi, pentru câtva timp, putem da la o parte tovărăşia lui Satana; dar, fără o
legătură vie cu Dumnezeu prin predarea noastră faţă de El, în fiecare clipă putem fi
biruiţi. Fără o cunoaştere personală a lui Hristos şi o comuniune continuă cu El, suntem
supuşi bunului plac al lui Satana şi până la urmă vom împlini pretenţiile lui. ”{HLL 324.2}
„Trăiţi în legătură cu Hristos cel viu şi El vă va ţine tare cu o mână care nu vă va
lăsa. Să cunoaştem şi să credem iubirea pe care o are Dumnezeu faţă de noi şi atunci
vom fi în siguranţă. Iubirea aceasta este o fortăreaţă de neînvins împotriva tuturor
înşelăciunilor şi asalturilor Satanei. „Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit
fuge în El şi stă la adăpost” (Proverbe 18, 10).” {CMF 119.3}
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