
Creștine: poți să te lupți cu păcatul pentru că ești nou!
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   În Evrei capitolul 8, autorul epistolei către Evrei îl citează pe Ieremia. Și spune în capitolul 8 versetul 8. 
“Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu...” Dumnezeu mustră pe Istrael. El a văzut că erau orbi. A văzut că nu voiau 
să asculte. “Iată, vin zile...” Acum citează din Vechiul Testament. 
  “...zice Domnul, când voi face un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, nu ca legământul pe 
care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au 
rămas în legământul Meu...” 
  Motivul pentru care acest legământ va fi diferit este că oamenii cu care voi face acest legământ vor continua 
realmente să Mă asculte. Vor continua relamente cu Mine, nu ca israeliții care au fost nestatornici, ascultând cu 
inconsecvență și mai mult neascultând.
  “Pentru că n-au rămas în legământul Meu și nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul 
pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în mintea lor...” 
  Îi voi face să iubească ce am scris. Îi voi face să dorească să împlinească. 
  “Și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. Și nu vor mai învăța fiecare 
pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Căci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel 
mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor.”
  Știți, mulți creștini au acest concept că în fundul inimii lor este un fel de ‘ying și yang’ de bine și rău. Că 
în esența lor este un fel de mixtură de bine și rău. Un câine alb și unul negru. Ești jumate rău, jumate bun. Înainte 
erai în întregime rău, dar acum ești jumătate bun, jumătate rău. Mă întreb, corespunde aceasta cu ceea ce tocmai 
am citit în Scriptură în mod repetat? “Îl vor iubi cu toată inima lor.” “Îl vor iubi cu toată mintea lor.” “Îl vor vedea.” 
“Vor vedea gloria Lui.” “Îl vor cunoaște!” Preaiubiților, este aceasta o descriere a creștinilor? Sigur că este.
  Cineva ar zice: “Ryan, vrei să spui că creștinii nu se luptă cu păcatul?” Mă cunoaște careva de aici? Creștinii 
se luptă cu păcatul până când fac următorul lucru: încetează să mai respire. Dar persoana care se luptă cu păcatul 
este un creștin. Este cineva care nu vrea să păcătuiască. Este cineva a cărui întreagă inimă Îl iubește pe Dumnezeu. 
A cărui întreagă minte Îl iubește pe Dumnezeu. Al cărui întreg duh Îl iubește pe Dumnezeu. Și deși se luptă îm-
potriva lumii și a cărnii și a diavolului, și poate fi ușor păcălit și înșelat să cadă, el este nou, până în fundul ființei 
lui. Dacă Dumnezeu s-a uitat la prima creație și a zis “Este foarte bună!” vă spun că atunci când i-a făcut pe creștini 
nu a zis: “Sunt în mare parte buni.” Cea mai măreață realitate ca și creștin este ca tu să devii tu! 
  Vara aceasta, m-am luptat cu mânia. Și Dumnezeu mi-a dat multă victorie în viața mea cu privire la mânie. 
Dar acesta este un domeniu la care, dacă ar fi să cad, aici voi cădea. Așa că am luat o carte de consiliere biblică 
cu privire la mânie; este o carte foarte bună. Și ceea ce îmi place legat de consilierea biblică, este că ea spune: hai 
să definim problema în mod biblic, și hai să o rezolvăm biblic. Hai să le facem pe amândouă. Acesta e un lucru 
așa de bun. Îmi place foarte mult. Și această carte chiar m-a ajutat. Probabil ce m-a ajutat în primul rând a fost că 
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soția mea mi-a spus: “Mă bucur așa de mult că citești acea carte.” Și au fost multe lucruri bune în această carte, 
dar la un moment dat spune, iată de ce ai o problemă: “Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea.” 
Acesta este un citat din Ieremia (17:9). Serios? Serios? Dacă inima mea este de deznădăjduit de rea și nespus de 
înșelătoare, am tot atâta șansă să ascult cât a avut Israel. Am nevoie de o inimă nouă. Și am o veste bună pentru voi: 
am una! Dumnezeu m-a făcut nou. El m-a salvat. Mi-a luat inima care era mereu înclinată spre rău și dorea doar 
răul, continuu, tot timpul. A scos acea inimă din mine și mi-a dat o inimă de carne. (Ezechiel 36:26) 
  Acum, desigur că am căzut de atât de multe ori încât nici nu vreau să vă povestesc. Pentru că încă greșesc 
în multe feluri spune în Iacov (3:2). Dacă v-aș spune că nu am păcat, m-aș înșela singur și adevărul nu ar fi în mine 
(1 Ioan 1:8). Dar vă spun că eu cel care mă lupt sunt nou. Nu mă ajută în luptă să mi se pună la îndoială acest lucru.
  Așa că cea mai bună consiliere biblică va spune: Hai să definim problema biblic. Hai să rezolvăm problema 
biblic. Dar dacă avem de-a face cu un creștin, trebuie să îi spunem: “Poți lupta această luptă pentru că ești nou!” 
“Pentru că Îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată mintea, cu toată puterea ta.” Și văzând 
vezi. Acest lucru este glorios. Este bun.
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