Puterea unei vieţi schimbate
Pastor Tim Melton
În Evanghelia după Marcu, capitolul 5, găsim o poveste dramatică din viața lui Iisus. El și ucenicii
Săi tocmai trecuseră printr-o furtună năpraznică pe Marea Galileii. La un moment dat în călătoria
lor furtuna a ajuns să fie atât de puternică încât chiar și pescarii profesioniști care se găseau
printre ucenici se temeau că vor muri. Isus a mustrat vântul și marea și total s-a transformat în
liniște și calm. Chiar și ucenicii Săi, care fuseseră martori la multe minuni săvârşite de Isus, au
rămas într-o stare de frică și uimire.
Vom începe povestirea din Marcu 5: 1-20 din acest punct.
Imediat după ce Isus și ucenicii Săi au ieșit din barcă pe țărm, ei s-au confruntat cu un bărbat
care părea că și-a pierdut mințile. Biblia ne spune că acest om a trăit printre morminte
și avea un duh necurat. El a era atât de puternic încât nimeni un-l putea lega, nici măcar cu
lanțuri. Nimeni un-l putea opri. Zi și noapte, el ţipa neîncetat și se tăia cu pietre.
Când acest om l-a văzut pe Isus, a alergat la El și a căzut la picioarele Lui. Isus a poruncit duhului
necurat din el să iasă din trupul omului. A strigat la Isus, rugându-l: „Ce am eu a face cu Tine,
Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuieşti!” Omul
acesta avea multe duhuri necurate. Până şi duhurile necurate știau cine era Isus și i-au
recunoscut autoritatea. În cele din urmă, Isus a a scos duhurile necurate afară din om și le-a
permis să intre într-o turmă de porci, care apoi s-au aruncat în mare și s-au înecat. Cei ce
văzuseră cele întâmplate au fugit apoi în oraș și au spus şi celorlalţi despre cele petrecute.
Când oamenii din localitate au ieșit să vadă despre ce e vorba l-au găsit pe cel ce fusese
îndrăcit şi avusese legiunea de draci „şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte”. Viața omului a fost
schimbată dramatic într-un mod pe care nimeni nu și l-ar fi putut imagina vreodată.
Pe când Isus se urca în corabie, omul care fusese îndrăcit L-a rugat să-l lase să rămână cu El, dar
Isus nu i-a dat voie să meargă cu ei, ci i-a spus: „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a
făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.” Povestea se încheie apoi spunându-ne că omul a mers
în localităţile din împrejurimi proclamând ceea ce făcuse Isus pentru el și toți se mirau.
Ce poveste uimitoare despre puterea lui Hristos care schimbă o viață și despre puterea unei vieţi
schimbate care pregăteşte calea pentru ca alții să fie de asemenea schimbaţi.
Schimbarea unei vieţi prin Dumnezeu nu e un eveniment izolat. Vedem asta în viața lui Matei,
care s-a îmbogăţit colectând impozite şi taxe, un om care a lucrat pentru romani si care a luat
impozite excesive de la propriul popor de dragul banilor şi al plăcerilor. Când s-a întâlnit cu Isus,
Matei la lăsat total în urmă pentru a-L urma. (Matei 9:9-13).
Schimbarea o vedem în viața lui Pavel, care a fost persecutor al creștinilor până când a s-a
întâlnit față în față cu Hristos pe drumul spre Damasc. Ulterior a crezut în Hristos și în cele din urmă
a devenit omul care a scris cea mai mare parte a Noului Testament (Fapte 9:1-19).

În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, vedem femeia care vorbește cu Isus la fântână. Era o
femeie cu o reputație rea, ăci avusese cinci soți și aum trăia cu un alt bărbat. Când a aflat cine
era Isus a crezut în El. Ea a revenit în orașul ei și a spus celorlalți despre El. Mulți oameni din orașul
ei au crezut din pricina mărturia ei. Isus a rămas cu ei și mai mulți au crezut în El. Povestea se
termină cu aceste cuvinte rostite de oamenii din oraş: „Acum nu mai credem din pricina spuselor
tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul
lumii.”
Acesta este de fapt scopul. Ca viața noastră schimbată să mărturisească despre puterea lui Isus
și să pregătească o cale în vederea schimbării altor vieți.
Chiar și în adunarea noastră avem povești adevărate despre oameni care au fost convertiți de la
închinarea la Satan, Islam, Hinduism, ateism și de la multe altele. Puterea lui Isus Hristos de a
schimba viața continuă să lucreze şi azi în lumea noastră. Crezi lucrul acesta?
• Din toți oamenii pe care îi cunoşti care ar fi ultimul despre care ai crede vreodată că ar alege
să-L urmeze pe Isus Hristos?
• Crezi că Dumnezeu este suficient de mare pentru a schimba acea persoană?
• Care este acea zonă din viața ta care are nevoie de schimbare şi care nu a fost încă
schimbată?
• Crezi că Dumnezeu este suficient de mare pentru a aduce această schimbare în viața ta?
Răspunsurile tale la aceste întrebări vor afecta foarte mult modul în care îți trăiești viața. Dacă noi
credem că Dumnezeu este suficient de mare pentru a ne schimba viața, atunci vom alerga la El,
ne vom supune Lui, vom avea încredere în El, vom ridica glasul spre El, vom asculta de
El şi vom dori şi vom căuta ca El să poată realiza schimbarea în noi. Dacă nu credem că
Dumnezeu are puterea de a ne schimba, atunci vom continua fie să tolerăm păatul și să fim
înrobiți de acesta și de propriile noastre greșelile, fie vom încerca să ne ajutăm singuri și să
apelăm la strategiile insuficiente ale lumii, căutând o modalitate de a ne schimba prin propriile
noastre forţe.
Când o persoană devine credincioasă și un urmaș al lui Isus Hristos, Scriptura ne spune despre mai
multe schimbări care au loc în viața individului. Câteva din aceste schimbări sunt: trecerea de la
vinovat la nevinovat, de la rău la neprihănit, de la mort în păcat la viu în Hristos, de la o viață de
inutilitate la o viață cu un scop, de la disperare la speranță, de la nesiguranță la
de siguranţa veșniciei, de la a fi separat de Dumnezeu prin păcat la a avea de acum în orice
moment o uşă deschisă la tronul lui Dumnezeu. Cineva care a fost în dușmănie cu Dumnezeu a
fost acum împăcat cu Dumnezeu. Cei care au fost plini de amărăciune sunt acum în stare să
ierte. Cei mândri au fost smeriţi.
În cuvintele lui Isus vedem că o viață schimbată de Evanghelie ar putea duce la schimbarea
altora. Vedem dovada acestui fapt în Matei 5:14-16:
„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii
n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot

aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să
slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”.
La fel ca și povestea acestui om care a fost eliberat de duhurile necurate, o viață sa schimbată
este un instrument în mâna lui Dumnezeu prin care El schimbă viețile altora în lumea din jurul
nostru. O viață schimbată mărturiseşte despre harul lui Dumnezeu și pregătește calea pentru ca
Evanghelia rostită să pătrundă în inima omului.
Dar ce se întâmplă cu creștinii ale căror vieți nu s-au schimbat cu adevărat după ce au devenit
credincioși? Se aplică una din următoarele două adevăruri. Unul dintre adevăruri este acel caz în
care ei au fost schimbaţi de către Hristos, dar nu umblă în această schimbare. Ei au fost departe
de Hristos și acum sunt tulburați de convingerea păcatului și de disciplina lui Dumnezeu care
promite aducerea înapoi. A doua posibilitate este ca persoana sa nu fi fost niciodată în credință,
în primul rând.
Ce se întâmplă cu cei care văd viața schimbată a altor persoane, dar încă refuză să fie mântuiți?
Sunt momente când noi prezentăm Evanghelia, trăim Evanghelia și ne rugăm pentru cineva ca
să vină la credința în Isus Hristos, însă după cum vedem şi în Scriptura unii vor crede până la urmă
(Pavel, Temnicerul din Filipi, eunucul etiopian). Şi pe vremea lui Hristos au existat oameni care s-au
întâlnit față în față cu adevărul și totuşi nu au crezut niciodată (tânărul bogat, fariseii sau cel de-al
doilea tâlhar răstignit alături de Isus). Nu știm rezultatul final al fiecărei persoane, așa că trebuie
să-I cerem lui Dumnezeu perseverență şi ajutor pentru a putea umbla prin credință, rugându-ne,
purtându-le de grijă celorlalţi și împărtăşind Vestea Bună cucei carea u nevoie de Hristos.
Privind înapoi la povestea cu care am început, vedem două răspunsuri diferite vis-a-vis de
puterea lui Hristos. Omul care a fost eliberat de duhurile rele a tânjit să-L urmeze pe Isus. Mulțimea
de oameni din localitate care a venit la faţa locului și a văzut cele înfăptuite de Hristos, L-au rugat
să plece. Dacă ar fi să ne evaluăm pe noi înşine, în care categorie ne-am situa? Pe măsură ce
apare posibilitatea schimbării în viața noastră, ne supunem noi inimile și propria voința lui Hristos,
dorind ca El să lucreze în vieţile noastre, sau nu ne întoarcem, neschimbaţi, dorind a fi stăpânii
propriilor noastre vieți?
Ești tu dispus să fii schimbat? Eşti tu dispus să mărturiseşti despre lucrarea pe care Dumnezeu
continuă să o facă în viaţa ta? Această supunere a duhului Îi permite lui Dumnezeu să lucreze în
noi. Dacă nu suntem deschişi la schimbarea pe care Dumnezeu doreşte să o producă în viețile
noastre, inima noastră se va împietri şi va limita orice schimbare în viața noastră.
Să ne rugăm pentru o nemulțumire sfântă faţă de starea noastră. Să-I mulţumim lui Hristos pentru
schimbarea pe care El a adus-o în inima noastră şi în același timp să ne dorim cu o şi mai mare
ardoare puterea Sa de schimbare, cu scopul de a ne sfinți şi a putea trăi clipă cu clipă. Din
Scriptură înţelegem că este imposibil să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne întoarcem neschimbaţi.
Odată ajunşi în prezența Lui, ne vom asemăna din ce în ce mai mult cu El.
Când cineva se împacă cu Dumnezeu, această împăcare îl schimbă. Acesta este exemplul biblic
pe care îl vedem. Am fost schimbaţi, însă, însă această schimbare continuă de-a lungul vieţii. Fie
ca fiecare dintre noi să continuă să ne supunem lucrării lui Hristos în vieţile noastre și să ne
apropiem tot mai mult de El zi de zi. Pe măsură ce vom fi schimbați, El va folosi mărturia noastră
pentru a pregăti inimile altora pentru primirea Evanghelia lui Isus Hristos.

