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Viziunea biblică asupra lumii arată o luptă constantă
între bine și rău, între Hristos și Satana. Această luptă
devine din ce în ce mai rea pe măsură ce ne apropiem
de ultimele evenimente ale acestei lumi. Apocalipsa
13 ne arată cât de departe va ajunge Satana în lupta
sa, iar Apocalipsa 14 ne arată progresul urmașilor lui 
Isus.

De aici importanța ca întreaga noastră ființă să fie 
sfințită pentru a face față acestei lupte (1Tes. 5:23).



“Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Luca 2:52)

Înainte de a-și începe lucrarea, Isus a crescut în patru dimensiuni:

Asemenea lui Isus, și noi trebuie să creștem în toate dimensiunile ființei
noastre [ceea ce Pavel numește „duh, suflet și trup” (1Tes. 5:23)].

Lucrarea Răscumpărării implică restaurarea imaginii pierdute a lui 
Dumnezeu în om. Creșterea noastră trebuie să fie orientată în acest sens, 
pregătindu-ne pentru a Doua Venire, când lucrarea va fi finalizată.



Atât filosofia greacă, cât și mișcările gnostice au influențat Biserica creștină
timpurie cu ideile lor despre separarea sufletului și trupului. S-a ajuns la 
concluzia că trupul trebuie mortificat sau disprețuit, favorizând creșterea
spirituală în detrimentul grijii pentru trup.

Cu toate acestea, Biblia conține sute de sfaturi despre 
îngrijirea trupului.

Pavel ne vorbește despre trupul
nostru ca despre templul Duhului
Sfânt (1 Corinteni 3:16-17). Ioan vrea
să ne bucurăm de sănătate (3Ioan 2).

Restaurarea chipului lui Dumnezeu
include și îngrijirea trupului nostru.



Pentru a reflecta imaginea lui Dumnezeu, este necesară o schimbare în
mintea noastră. Aspirația noastră este să ajungem să gândim așa cum 
gândește Hristos. Cum îl putem obține?

În primul rând, aceasta este o lucrare care poate fi făcută numai de 
Duhul Sfânt, care ne transformă mintea și sentimentele (Ier. 31:33; Ez. 
36:27).

În al doilea rând, trebuie să
cooperăm cu El, făcând un efort
hotărât pentru a ne hrăni mintea
în mod corespunzător (Romani
12:2; Filip. 4:8).

Prin această cooperare, curăția și dragostea
strălucesc în caracter, smerenia și adevărul conduc
viața (Ps. 24:3-5; Col. 3:1-2).



“Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul.” (Galateni 5:25)

Natura noastră spirituală este cea care definește relația
noastră cu Dumnezeu. De aceea este important să avem grijă
de ea lăsând Duhul Sfânt să lucreze în noi. Ce ne face?

Toarnă dragostea tatălui în inima noastră(Ro. 5:5)

Ne conduce la Isus (Ioan 15:26)

Ne convinge de păcat (Ioan 16:8)

Ne dă puterea să predicăm evanghelia (Fapte. 1:8)

Ne ghidează spre tot adevărul (Ioan 16:13)

Dacă El ne călăuzește în tot adevărul, nu putem încerca să-l 
folosim după bunul nostru plac, așa cum a vrut să facă Simon
magicianul (Fapte 8:18-19). Totuși, putem fi siguri că
Îndrumătorul nostru va fi de acord cu adevărul deja revelat în
Biblie (dacă nu, nu este Duhul Sfânt care ne vorbește).



Noul Testament conține multe aluzii la necesitatea de a veghea și de a ne 
pregăti pentru a Doua Venire a lui Isus într-un proces de purificare 
continuă, înaintând spre desăvârșire (Mt. 24:13, 42; 1Co 1:7-8; Filip. 1:6). ; 
Evrei 6:11-12; Iacov 1:4; Apoc. 2:6).

Trebuie să fim mereu în gardă împotriva
încercărilor lui Satan de a ne distrage atenția și
de a ne pierde din vedere speranța.

Dacă nu creștem continuu în har și nu avansăm
în credință, tendința va fi de a cădea; să ne
împietrim; să devină sceptici, cinici și chiar
neîncrezători.

Nu lăsa să treacă o singură zi fără a profita de 
rugăciune, de studiul Bibliei și de părtășia cu
Isus.



«Pentru cei care cred în adevăr, este o necesitate
pozitivă să facă progres continuu, crescând la 
statura deplină a bărbaților și femeilor în
Hristos Isus. Nu există timp pentru a repeta
greșelile sau pentru indiferență. Fiecare trebuie
să aibă o experiență vie în lucrurile lui 
Dumnezeu. Aveți rădăcini în voi înșivă. Topiți-vă
în credință, pentru ca, după ce ați făcut totul, să
puteți sta cu încredere de nezdruncinat în
Dumnezeu.»

E. G. W. (Hijos e hijas de Dios,n.tr. Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 21 noiembrie)


