Opinii

Împotrivirea faþã de
Cel Rãu - semn al
dragostei faþã de
Dumnezeu

SZEKELY CAROL

„Urâþi rãul, cei ce iubiþi pe Dumnezeu! El pãzeºte sufletele
credincioºilor Lui, ºi-i izbãveºte din mâna celor rãi”
Psalmul 97.10

Profesor, Luduº

P

„Oricine este nãscut din
Dumnezeu nu
pãcãtuieºte, pentru cã
sãmânþa Lui rãmâne în
el; ºi nu poate pãcãtui,
fiindcã este nãscut din
Dumnezeu. Prin aceasta
se cunosc copiii lui
Dumnezeu ºi copiii
diavolului. Oricine nu
trãieºte în neprihãnire,
nu este de la Dumnezeu;
nici cine nu iubeºte pe
fratele sãu”.

1 Ioan 3:9-10
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Cuvântul Adevãrului

e parcursul celor mai departe sub stãpânirea pãca1223 de pagini, cât tului ºi a morþii. Iar cei ce îºi pun
cuprinde Biblia, ni încrederea în jertfa de ispãºire ºi
se înfãþiºeazã antagonismul dintre în învierea Domnului scapã din
neprihãnirea ºi sfinþenia Celui robia lui Satan ºi trec în Împãrãþia
Preaînalt ºi necurãþia ºi pãcãto- Luminii (Fapte 26.17-18).
ºenia Celui Rãu. Evenimentele
Cei convertiþi la Dumnezeu
istorice ºi viaþa eroilor biblici re- prin credinþa în Fiul primesc Duhul
flectã aspectele vizibile ale con- Fiului, care strigã „Ava!” (Galafruntãrii invizibile dintre Duhul lui teni 4.6). Înainte de convertire,
Dumnezeu ºi duhul lui Satan pen- duhul omului este mort faþã de
tru stãpânirea sufletelor omeneºti. Dumnezeu ºi viu faþã de Satan,
Cel Atotputernic a permis, dupã cãci omul firesc ascultã mai bine
planul Sãu, ca prima pereche de de Satan decât de Dumnezeu.
oameni sã fie ispititã de Satan ºi Pavel a avut în vedere lipsa de
sã cadã în pãcat. Cu
pãrtãºie cu Dumneapariþia pãcatului în
zeu, când îi lãmu„Supuneþi-vã
viaþa oamenilor a
rea pe efeseni cu
apãrut ºi moartea
urmãtoarele cuvindar lui
(Romani 5.12). Aste: „Voi eraþi morþi
Dumnezeu.
cultând de ispititor,
în greºelile ºi pãÎmpotriviþi-vã
Adam ºi Eva au
catele voastre”
devenit robii lui Sa(Efeseni 2.1).
diavolului,
tan (Romani 6.16).
Dumnezeu este
ºi el va fugi
Cunoscând acest
„izvorul apelor
fapt, apostolul n-a
vii”, pãrãsirea Lui
de la voi.”
ezitat sã declare cã
este egalã cu moarIacov
4.7
„toatã lumea zace
tea (Ieremia 2.13).
în cel rãu” (1 Ioan
Pãrtãºia cu Dumne5.19). Însã Dumnezeu a trimis pe zeu ºi accesul la izvorul apei vieþii
Fiul Sãu ca sã nimiceascã lucrãrile se asigurã prin credinþa în Fiul
diavolului ºi sã izbãveascã de sub salvator, credinþã ce deschide
apãsarea morþii pe toþi aceia, care calea uceniciei hristice.
prin frica morþii erau supuºi robiei
Ucenicul hristic este un vas de
toatã viaþa lor. (1 Ioan 3.8; Evrei lut ce adãposteºte o comoarã ce2.14-15)
reascã, Duhul Sfânt (2 Cor. 4.7).
Cei ce nu acceptã pe Isus ca Aceasta este sãmânþa divinã care
Mântuitor al lor personal rãmân ne fereºte de pãcat ºi ne cãlãuzeºte

