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Starea lumiiStarea lumiiStarea lumiiStarea lumiiStarea lumii
În fiecare an, în ianuarie, preµedintele Statelor Unite ale Americii se adreseazå

camerelor reunite ale Congresului, în prezenøa membrilor Curøii Supreme, µi le
prezintå STAREA UNIUNII. Le spune în ce stare se aflå øara. El sperå cå are
lucruri bune de raportat. De fapt, cu toøii µtiu în ce stare se aflå øara, dar acesta este
un ritual pe care îl îndeplinesc ei. Desigur, el întotdeauna încearcå så facå ca
lucrurile rele så parå mai bune µi întotdeauna accentueazå ce este pozitiv - dacå
este ceva pozitiv! -, pentru a face så parå totul cât mai bine cu putinøå.

Ei bine, aståzi încerc så vå prezint STAREA LUMII. Ωi vreau så spun
adevårul, nu ca Preµedintele. Nu vreau så las deoparte nimic, ci så vå spun lucrurile
aµa cum sunt ele în realitate. M-am gândit la aceasta timp de câteva luni, am
caietul acesta în care notez tot felul de lucruri. Scriu acolo gândurile mele, versete
biblice. O så încerc så fac tot ce pot.

În Ioan 16:11 se spune despre Duhul Sfânt cå va judeca lumea, fiindcå
Ståpânitorul acestei lumi a fost judecat. „Ståpânitorul acestei lumi a fost judecat.“
Noi µtim cå pe vremea acea Ståpânitorul acestei lumi era Satan. Aceasta a fost
noaptea înainte ca Domnul så meargå la cruce µi, privind la biruinøa crucii, care
ståtea în mod iminent înaintea Lui, El a spus: „Ståpânitorul lumii acesteia a fost
judecat“. Muløi ani înså dupå aceasta, acelaµi scriitor -Ioan -, în 1 Ioan, spune cå
„toatå lumea zace în puterea celui råu“ (NAS). Dacå Ståpânitorul acestei lumi a
fost judecat la cruce, cum se face atunci cå, dupå multe decenii, Ioan scrie cå
„toatå lumea zace în puterea celui råu“?
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Ioan 12:31: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum Ståpânitorul lumii
acestuia va fi aruncat afarå. Ωi dupå ce voi fi înåløat de pe påmânt, voi atrage la
Mine pe toøi oamenii“. Dar, dacå privim în jurul nostru, vedem lumea care este
aceeaµi de aproape douå mii de ani. Ståpânitorul acestei lumi µi acum ståpâneµte
peste lume, nu pare a fi aruncat afarå. Ce a vrut Domnul så spunå?

În Ioan 3:17 Domnul a spus cå cine crede în El nu va fi judecat, dar cine nu
crede, a fost judecat. Dar când s-a întâmplat aceasta?

Acestea sunt oare anomalii în Scripturå? Trebuie så ne întrebåm pe noi înµine:
Ce a realizat Domnul la cruce?

Primul lucru pe care l-a realizat Domnul la cruce a fost cå El Ωi-a vårsat
sângele pentru påcatele noastre. Prin jertfirea Domnului, noi toøi am primit iertarea
de påcate. Acesta este cel mai minunat lucru la care pot så må gândesc. Domnul,
în îndurarea Lui, este jertfa noastrå. Orice påcat ai såvârµit în viaøa ta, cåderile tale
de azi µi de mâine, toate acestea Domnul le-a spålat cu sângele Lui scump. El a
sângerat µi a murit pentru tine.

Dar µtim, de asemenea, cå Domnul Isus osândeµte påcatul. El a luat asupra
Lui toate påcatele, din toate vremurile, ale întregii lumi. În Romani 8:3 se spune
cå El a osândit påcatul în carne. Cu alte cuvinte, El a devenit påcat µi a dus påcatul
la cruce µi în mormânt µi a terminat cu el. Dar El a fåcut ceva µi mai mult. Întreaga
veche creaøie a fost råstignitå împreunå cu Cristos. Aøi µtiut lucrul acesta?

Noi, creµtinii, µtim cu toøii cå „eu am fost råstignit împreunå cu Cristos“.
Aceasta ni se spune în Galateni 2:20: „Am fost råstignit împreunå cu Cristos... µi
viaøa pe care tråiesc acum în carne o tråiesc prin credinøa Fiului lui Dumnezeu,
care m-a iubit µi S-a dat pe Sine Însuµi pentru mine“. Noi µtim cå am fost råstigniøi
împreunå cu Cristos, înså nu suntem siguri cum am fost råstigniøi împreunå cu El.
Cineva spune: Eµti mort! Dar cum? Ai fost råstignit împreunå cu Cristos. Ωi atunci
poate te gândeµti: Dar eu m-am nåscut doar cu câteva decenii în urmå, iar Domnul
a fost råstignit acum 2 000 de ani. Cum este posibil cå eu am fost råstignit împreunå
cu Cristos? Desigur, credem aceasta, Biblia o spune µi o acceptåm complet. Dar
uneori ne-ar place så µtim cum s-a întâmplat lucrul acesta! Este ceva de genul
întâmplårii cu Maria. Ωtiøi cå îngerul s-a aråtat atât Mariei, cât µi lui Zaharia. Så
citim de la Luca 1. Când îngerul s-a aråtat lui Zaharia µi i-a spus cå va avea un fiu
cu numele de Ioan, iatå cum a råspuns Zaharia: „Cum pot cunoaµte asta în mod
sigur? Fiindcå eu sunt båtrân µi nevasta mea este înaintatå în vârstå?“ (versetul 18
– NASB). Aceasta a fost o întrebare greµitå. El ar fi trebuit så spunå: „Minunat!
Cum se va face aceasta mai precis? Abia aµtept! Toatå viaøa mea mi-am dorit un
fiu!“ Cred cå el se afla în Locul Sfânt, rugându-se pentru un fiu. Dar când îngerul
a venit µi i-a spus: „Rugåciunile tale au fost ascultate, vei avea un fiu“, el a råspuns
cu necredinøå: „Cum pot cunoaµte asta în mod sigur?“ Maria nu a råspuns în acelaµi
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mod. Când îngerul a spus Mariei ce urma så se întâmple cu ea, råspunsul ei a fost:
„Cum se va face lucrul acesta, fiindcå eu µtiu de bårbat?“ Eu nu cred cå ea s-a
îndoit, ci s-a întrebat cum va realiza Dumnezeu aceastå minune. Iar îngerul nu i-a
spus: „Asta-i treaba mea!“, ci i-a dat mai multå luminå, mai multå înøelegere.
Uneori sunt lucruri pe care nu le înøelegem µi Domnul vrea så ne dea mai multå
înøelegere. Ωi, cu cât vedem mai mult, în urma  înøelegerii pe care ne-o då El,
avem mai multå credinøå.

Deci cum se face cå tu, care te-ai nåscut în urmå cu 20,30,40 sau 80 de ani,
ai fost råstignit totuµi împreunå cu Cristos în urmå cu 2 000 de ani? O, cum credem
noi aceasta µi cum ne bucuråm de aceasta! Dar cred cå ar fi bine så vedem mai clar
lucrul acesta. Ωi nu numai atât. În urmå cu câteva clipe am spus cå întreaga lume
a fost råstignitå împreunå cu Cristos. Aceasta este o întrebare µi mai mare: Cum a
fost întreaga lume råstignitå împreunå cu Cristos? Galateni 6:14 spune urmåtorul
lucru: „În ce må priveµte, departe de mine gândul så må laud cu altceva, decât cu
crucea Domnului Isus Cristos, prin care lumea este råstignitå faøå de mine µi eu
faøå de lume“. Coloseni 2:13-15: „pe voi, care eraøi morøi în greµelile voastre µi în
carnea voastrå netåiatå împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaøå împreunå cu El,
dupå ce ne-a iertat toate greµelile. A µters zapisul cu poruncile lui, care ståtea
împotriva noastrå µi ne era potrivnic, µi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.“ Aveam
multe zapisuri împotriva noastrå, pentru cå noi încålcaseråm toate legile lui
Dumnezeu. Zapisul datoriei noastre era aµa de mare! Ωi El l-a scos din cale µi l-a
pironit pe cruce. „A dezbråcat domniile µi ståpânirile µi le-a fåcut de ocarå înaintea
lumii, dupå ce a ieµit biruitor asupra lor prin cruce.“ Aceasta se referå la versetul
amintit, în care Domnul spune cå Satan va fi aruncat afarå. „Acum Ståpânitorul
acestei lumi a fost judecat.“ El spune cå a fåcut domniile µi ståpânirile de ocarå
înaintea lumii. Aceasta se referå la toatå ierarhia îngerilor cåzuøi. Asupra lor a ieµit
El biruitor.

Efeseni 2:15-16: „Ωi, în trupul Lui, a înlåturat vråjmåµia dintre ei, Legea
poruncilor, în orânduirile ei, ca så facå pe cei doi så fie în El Însuµi un singur om
nou, fåcând astfel pace. Ωi a împåcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup,
prin cruce, prin care a nimicit vråjmåµia“. El a înlåturat în trupul Lui vråjmåµia
care este legea poruncilor. Ce spune prin aceasta este cå legea a fost råstignitå
împreunå cu Cristos.

1 Ioan 2:2: „El este jertfa de ispåµire pentru påcatele noastre; µi nu numai
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi“. Ale întregii lumi? Noi µtim cå
Domnul Isus este jertfa de ispåµire pentru påcatele credincioµilor, dar El este oare
jertfa de ispåµire µi pentru påcatele întregii lumi?

În Ioan 11 marele preot a prorocit cå Domnul Isus va muri pentru popor. Va
muri El pentru popor? Noi µtim cå El a murit pentru credincioµi, pentru aceia din
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popor care au crezut în El. Dar cea mai mare parte a poporului era în necredinøå.
În 1 Ioan 4 Domnul Isus este numit de douå ori Mântuitorul lumii. Noi µtim

cå El este Mântuitorul credincioµilor, dar ni se spune: Mântuitorul lumii.
În Ioan 1:29 Ioan Botezåtorul L-a våzut pe Domnul Isus venind µi a spus:

„Iatå Mielul lui Dumnezeu, care ridicå påcatul lumii“. Ioan Botezåtorule, tu nu
înøelegi cå El ridicå påcatul oricui care crede în El?! Cuvântul lui Ioan a fost sigur:
„Mielul lui Dumnezeu care ridicå påcatul lumii“.

2 Corinteni 5:14-15: „Cåci dragostea lui Cristos ne strânge, cåci socotim cå,
dacå Unul singur a murit pentru toøi, toøi deci au murit.“ Vreau så vå gândiøi o
clipå la faptul cå aceµti „toøi“ se referå la toatå lumea. „Ωi El a murit pentru toøi, ca
cei ce tråiesc så nu mai tråiascå pentru ei înµiµi, ci pentru Cel ce a murit µi a înviat
pentru ei.“

Romani 5:10: „Cåci, dacå atunci când eram vråjmaµi, am fost împåcaøi cu
Dumnezeu prin moartea Fiului Såu, cu cât mai mult acum, când suntem împåcaøi
cu El, vom fi mântuiøi prin viaøa Lui.“ Cum am fost împåcaøi cu Dumnezeu când
am fost vråjmaµii Lui? Eu mi-am închipuit cå prima datå am crezut în El µi dupå
aceia am fost împåcaøi. Dar aici ni se spune cå am fost împåcaøi cu El când am fost
vråjmaµii Lui. Ωi apoi, odatå ce suntem împåcaøi cu El, cu atât mai mult suntem
mântuiøi prin viaøa Lui.

Ωi, în fine, Evrei 2:9b: „...Pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El så guste
moartea pentru toøi.“

Am citit aceste versete pentru ca så ne determine så ne gândim într-un anume
fel. Vreau så cugetaøi la acest cuvânt: împåcare. Ωtiøi cå aceastå creaøie pe care a
creat-o Dumnezeu era fårå nici o nådejde. Dumnezeu a creat-o, diavolul s-a
råzvråtit. Omul a cåzut. Påcatul a intrat în creaøie. Påcatul a intrat în om. Aceasta
nu mai este creaøia cu care Dumnezeu vrea så-Ωi petreacå întreaga veµnicie. Ωtim
acest lucru, pentru cå la sfârµitul Bibliei vedem un cer nou µi un påmânt nou.
Cerul cel vechi µi påmântul cel vechi au trecut.

Împåcare. În inima lui Dumnezeu este înøelepciunea lui Dumnezeu. Cum
så-Ωi realizeze Dumnezeu planul Lui într-o lume stricatå, într-o omenire cåzutå?

Aµ vrea så vå citesc câteva rânduri scrise de T. Austin-Sparks µi de Watch-
man Nee. Primul citat este din Sparks. Sper cå veøi începe så vå puneøi întrebåri în
legåturå cu ce vå spun acum. Ceea ce voi citi este din cartea Marea trecere de la
o umanitate la alta, paginile 79-83: „El (Pavel) a våzut nu numai cå acea moarte,
acea moarte îngrozitoare, ca o judecatå asupra unui fel de om,  a fost moartea lui,
ci a våzut cå ea a fost moartea întregii rase omeneµti în Adam. Ce spune Pavel?
„Fiindcå socotim cå dacå Unul singur a murit în locul tuturor, toøi deci au murit“
(trad. engl.). A fost moartea întregii rase... A fost o moarte cosmicå. Adicå, ea,
moartea aceea cosmicå, s-a întins dincolo de individ, dincolo de aceastå raså,
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înspre acel tårâm atotcuprinzåtor unde se aflå forøele råului care au adus starea
aceasta µi care au fåcut necesarå judecata.“ Cu alte cuvinte, diavolul µi îngerii lui
au intrat în acea moarte. „Pavel a våzut cum crucea lui Isus Cristos a fost punctul
final al rasei adamice. CRUCEA ESTE ÎNREGISTRAREA FAPTULUI CÅ
STÅPÂNITORUL ACESTEI LUMI A FOST SUPUS... Crucea a fost sentinøa
morøii asupra lumi.“

Iatå acum ce scrie Watchman Nee în Viaøa creµtinå normalå: „Crucea a fost
mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a pune capåt vechilor lucruri. Lucrul cel mai
negativ din univers este crucea deoarece, prin ea, Dumnezeu a µters tot ceea ce nu
era din El Însuµi. Este ca µi cum Dumnezeu ar fi spus în felul urmåtor: „Prin cruce
am dat la o parte tot ce nu este din Mine.“ Voi, care aparøineøi vechii creaøii,
sunteøi cu toøii incluµi în aceasta. Ωi voi aøi fost råstigniøi împreunå cu Cristos.
Nici unul din noi nu poate så se sustragå acestui verdict“.

Dacå aµ fi în locul vostru, mi-aµ pune aceastå întrebare: Cum se poate acest
lucru? Cum a fåcut Domnul lucrul acesta? Aµ vrea så vå gândiøi puøin cine este
Domnul Isus Cristos? El este Mântuitorul, este Mielul lui Dumnezeu, Marele Påstor,
Doctorul, Fiul Omului, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul. El
este a doua Persoanå a dumnezeirii. De fapt, El a creat totul. Ωtiøi aceasta, nu-i
aµa? Creaøia a luat fiinøå prin Persoana Fiului. „La început era Cuvântul µi Cuvântul
era cu Dumnezeu µi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost fåcute prin El; µi nimic din ce a fost fåcut n-a fost fåcut fårå
El“. Evrei 1:3 spune urmåtorul lucru: „El øine toate lucrurile prin Cuvântul puterii
Lui“. Domnul, Dumnezeul cel Viu, care a creat toate lumile, care a vorbit µi ele au
luat fiinøå, øine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui.

Coloseni 1:16-17: „Pentru cå prin El au fost fåcute toate lucrurile care sunt
în ceruri µi pe påmânt, cele våzute µi cele nevåzute, fie scaune de domnie µi
dregåtorii, fie domnii, fie ståpâniri, toate au fost fåcute prin El µi pentru El“.

Romani 11:36: (Apropo, toate aceste versete vorbesc despre Dumnezeu Fiul)
– „Din El, prin El µi pentru El sunt toate lucrurile“.

1 Corinteni 8:6: „Este... un singur Dumnezeu: Tatål, de la care vin toate
lucrurile µi pentru care tråim µi noi, µi este un singur Domn: Isus Cristos, prin care
sunt toate lucrurile µi prin El µi noi“.

Vå aduceøi aminte când Pavel a fost la Atena, când a mers pe dealul lui
Marte, la Areopag, a rostit acolo un mesaj - îl gåsim în Fapte 17. Iatå ce a spus el:
„Dumnezeu care a fåcut lumea µi tot ce este în ea... då tuturor viaøa, suflarea µi
toate lucrurile. El a fåcut ca toøi oamenii, ieµiøi dintr-unul singur, så locuiascå pe
toatå faøa påmântului; le-a aµezat anumite vremi µi a pus anumite hotare locuinøei
lor... Cåci în El avem viaøa, miµcarea µi fiinøa...“

Så încerc acum så adun toate aceste lucruri laolaltå. Cât de mare este
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Dumnezeu? Oare locuieµte Dumnezeu undeva în cer? (Am auzit pe unii oameni
spunând cå acolo sus, dincolo de planeta Pluto, locuieµte Dumnezeu µi El trimite
mereu îngerii cu mesaje încoace µi încolo.)  Oare a creat Dumnezeul cel Viu o
creaøie mai mare decât El? Sau creaøia existå în Dumnezeu? Creaøia existå în
Dumnezeu! „Unde må voi duce departe de Duhul Tåu µi unde voi fugi departe de
faøa Ta?“ Dacå aµ coborî în pårøile cele mai de jos ale påmântului, Tu eµti acolo. În
cer, El este acolo. De fapt, în El noi tråim, miµcåm µi existåm. În cine? În Dumnezeu
Creatorul, în Dumnezeu Fiul. Tatål a avut un plan pentru toatå creaøia µi Fiul a fost
cel care a realizat planul Tatålui. Dumnezeu Fiul cel veµnic a creat toate lucrurile.
Dar tot cea ce El a creat este mai mic decât El Însuµi.

Apoi s-a întâmplat un lucru uimitor. La împlinirea vremurilor, acum 2 000
de ani, acest Dumnezeu veµnic, acest Creator, Cuvântul lui Dumnezeu, a doua
Persoanå a dumnezeirii a intrat în creaøie. Aici este o tainå! A existat un om care a
tråit pe påmânt acum 2 000 de ani. La început un copilaµ, apoi tânår, un tâmplar µi,
în fine, Cristos, care este om, dar care este µi Dumnezeu pe deplin. El este
Dumnezeu Fiul µi, într-un mod misterios, toate lucrurile sunt în El. El øine toate
lucrurile prin Cuvântul puterii Lui. Totul este în Fiul µi, totuµi, El este în creaøie.
Este aceeaµi tainå ca µi în cazul nostru: noi suntem în Cristos µi Cristos este în noi.
De data aceasta Dumnezeu Fiul era în creaøie, dar El nu a încetat niciodatå så fie
Dumnezeu Fiul. Ωi toatå creaøia era în El. Vråjmaµul a crezut cå a obøinut biruinøa.
Vråjmaµul a intrat în Iuda µi Iuda l-a dat în mâna marilor preoøi, apoi aceµtia L-au
dat în mâna lui Pilat, iar Pilat L-a dat soldaøilor care L-au scos afarå µi L-au pironit
pe cruce. Ωi când L-au råstignit pe Domnul Isus, ei au råstignit pe Cel ce era
Dumnezeu Fiul, în care se aflå toatå creaøia.

În 1 Corinteni 2:8 ni se spune: „Pe care n-a cunoscut-o nici unul dintre
fruntaµii veacului acestuia, pentrucå, dacå ar fi cunoscut-o, n-ar fi råstignit pe
Domnul slavei“. Cåci, atunci când ei L-au råstignit pe Domnul Isus, s-a pus capåt
întregii vechi creaøii. Aceasta a fost pironitå pe cruce în Cristos. Dumnezeu nu a
trebuit så o punå în Cristos, pentrucå ea a fost dintotdeauna acolo, în Dumnezeu
Fiul. Iar El a dus-o în mormânt. Ωi de atunci acolo este ea! Aeasta este STAREA
LUMII!

Dar cu aceasta nu s-a terminat totul! Domnul Isus a înviat din morøi µi oricine
a crezut în El, ca så capete viaøå veµnicå, a înviat împreunå cu El din morøi. El
Însuµi a fost înviat din morøi. Ωi „dacå este cineva în Cristos, este o creaøie („fåpturå“
la Cornilescu) nouå.“ Existå o nouå creaøie µi existå o veche creaøie. Vechea creaøie
a fost datå în moarte. Noua creaøie este înåløatå cu Cristos.

Så spun încå ceva în legåturå cu acest lucru. Moartea nu înseamnå a înceta så
mai exiµti; moartea înseamnå despårøire. Când cineva moare, el nu înceteazå så mai
existe, ci este despårøit de noi µi de trupul lui µi merge în alt loc. Nu înceteazå så
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existe! Când Adam a fost creat, Dumnezeu i-a spus: „În ziua în care vei mânca din
acest pom, vei muri negreµit“. El a mâncat din pom, dar nu a cåzut jos mort. Ωi totuµi
a murit. A apårut despårøirea. Duhul lui a murit, a fost despårøit de Dumnezeu. De
asemenea, µi trupul lui a început så moarå. În mai puøin de 1 000 de ani trupul lui a
murit. Pentru Domnul, 1 000 de ani este ca o singurå zi. „În ziua în care vei mânca,
vei muri negreµit.“ Cu alte cuvinte, este o mare despårøire între noi µi vechea creaøie.
Dar veøi spune: „John, cum poøi så spui aµa ceva? Ne aflåm exact în mijlocul vechii
creaøii. Ea ne înconjoarå din toate pårøile.“ Dar noi nu suntem numai aici. Noi suntem
aµezaøi cu Cristos în locurile cereµti. Noi suntem parte din noua creaøie. Ωi este o
cruce între noi µi vechea creaøie. Ωi un mormânt. Noi avem viaøa noii creaøii. Noi
putem så tråim, så locuim în noua creaøie. De ce så vrem så mergem în vechea
creaøie? El ne spune: „Råmâneøi în Mine, cunoaµteøi-Må pe Mine, umblaøi cu Mine
în realitatea noii creaøii. Nu mergeøi în moartea vechii creaøii!“

Într-o zi se va termina cu acea veche creaøie. Dar, pentru realizarea propriului
Såu plan, Domnul a mai låsat-o pentru un timp. Pentru cå El vrea så aibå muløi fii.
Ωi El a aµteptat ca noi, cei care tråim în 1997, så fim în aceastå lume, dar totuµi nu
din ea. Ωi så umblåm ca biruitori, ca cei care îµi øin ochii aøintiøi asupra lui Isus,
care privesc necontenit la El. Så fim mådulare ale trupului lui Cristos, care se øin
strâns de Cap. Så fim persoane ca Domnul Isus, care se afla în douå locuri în
acelaµi timp: pe påmânt, dar µi în locurile cereµti.

Aceastå întreagå veche creaøie a fost råstignitå împreunå cu Cristos. (Ωtiøi,
ar fi în regulå så-i botezåm pe cei necredincioµi, atâta timp cât nu i-am mai scoate
din apå! Dar ar fi greµit så-i mai scoatem din apå!). Când intri în apå, mårturiseµti
cå ai murit împreunå cu Cristos. Întreaga creaøie a coborât în apå, dar numai
credincioµii pot fi scoµi din apå. Noi am ieµit afarå, la înviere, împreunå cu Cristos.

Existå totuµi o problemå. Avem o viaøå nouå, o naturå nouå µi, încå puøin
timp, mai avem acest trup. Ωi acest trup al nostru ne creazå adeseori probleme.
Trupul meu nu doarme suficient, alt trup månâncå prea mult, alte trupuri vorbesc
prea mult. Ωi sunt încå multe alte lucruri pe care nu le menøionez aici. Aceste
trupuri sunt în stare så ne facå så ne poticnim în tot felul de lucruri. Dar când tråim
în realitatea noii creaøii µi råmânem în Cristos, påcatul din acest trup este neutralizat
µi acest trup devine automat un instrument al dreptåøii. Aceste mâini, care puteau
så facå atâtea lucruri påcåtoase, atunci când eu umblu în realitatea Domnului Isus,
când råmân în Tatål µi în Fiul, devin niµte mâini slujitoare, mâini care fac lucruri
bune, mâini iubitoare. Acest trup devine un instrument al dreptåøii. Dar când îmi
iau ochii de la Domnul Isus µi nu råmân în El µi în Tatål, påµesc dincolo de linie,
påµesc în afara acoperemântului unde må aflu în Domnul Isus µi atunci este din
nou ca µi cum aµ intra în aceastå veche creaøie. Poftele care sunt în acest trup sunt
vii µi se simt bine. Ωi tråiesc atunci ca un om oarecare.
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Ce vrem noi? Så tråim ca niµte oameni oarecare? Sau så tråim ca niµte membrii
ai noii creaøii?

Aceastå lume a fost judecatå. Este îngropatå. Aceastå veche raså omeneascå
este îngropatå. Diavolul µi toøi îngerii lui sunt îngropaøi. Toøi sunt judecaøi. S-a
terminat pentru totdeauna cu ei. Domnul a fåcut aceasta prin cruce. Nu trebuie så
aµteptåm pânå în acea zi ca så tråim viaøa veµnicå. Domnul a pregåtit o cale pentru
noi. Ωi noi suntem îngropaøi acolo. Ωi tot ce este vechi este acolo. Tot ce este din
mine µi din Adam este îngropat acolo. Eu nu mai îndråznesc så må mai întorc
acolo. S-ar putea så våd acolo multe lucruri familiare pe care nu mai vreau så le
våd. Cum pot eu så må påzesc så nu må mai duc acolo? Tråind împreunå cu
Domnul prin credinøå. Întrucât aøi înviat împreunå cu Cristos, gândiøi-vå la lucrurile
de sus. Voi sunteøi aµezaøi împreunå cu Cristos în Dumnezeu. Noi suntem aceia
care au acces la cer. Acesta este noua creaøie. Iar când Îl vom vedea pe Domnul, µi
acest trup vechi va fi schimbat.

Aceasta este deci STAREA LUMII. Ea a fost råstignitå în Cristos. Råstignirea
µi învierea Domnului nostru sunt cu adevårat cea mai mare biruinøå care s-a
înregistrat vreodatå. Så tråim cu toøii în aceasta.

Amin!

John Saunders, 1997


