În căutarea
unui remediu
de Paul Chappell
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CÂTEVA ORE ÎNAINTE CA LUMEA să intre în noul deceniu
al anului 2020, un grup de doctori chinezi lucrau neîncetat pentru a
înțelege boala pe care ei acum o tratau.
Dr. Li Wenliang, un oftalmolog de la Spitalul Central Wuhan, a
observat șapte cazuri de un virus ciudat, ceea ce el credea că arăta
similar cu Sindromul Respirator Acut Sever(SARS) care a dus la o
epidemie la nivel mondial în 2003. El a avut dreptate. Totuși , ceea ce
nu a știut el, a fost că acest virus pe care l-a văzut, deși era înrudit cu
SARS (amândouă fiind coronavirusuri), era un virus complet nou,
care a fost numit în cele din urmă COVID-19.
În mai puțin de zece zile mai târziu, Dr. Li a contractat virusul în timp
ce trata un alt pacient. Pe 10 ianuarie, 2020, el a început să
experimenteze simptomele virusului. Două zile mai târziu, el a fost
spitalizat iar pe 7 februarie a murit.

Între timp, virusul a început să se
răspândească. Pe 13 ianuarie, a fost
raportat un caz în Tailanda. Pe 20 ianuarie,
a apărut în Corea de Sud. Pe 21 ianuarie, a
fost descoperit în Statele Unite iar pe 11
martie, Organizația Mondială a Sănătății a
declarat oficial pandemie. Acum, virusul a
infectat fiecare continent de pe glob, cu
excepția Antarcticii.

Li Wenliang a fost un medic chinez la

Bineînțeles că aceasta nu este prima
Spitalul Central Wuhan.
pandemie care a răvășit lumea. De fapt, în
timp ce societatea noastră caută un tratament pentru COVID-19, mulți
s-au uitat înapoi la epidemiile anterioare, cum ar fi gripa din 1918,
pentru a învăța cum practici precum distanțarea socială pot încetini
răspândirea virusului.

Dar înainte de 1918, sau de oricare din
celelalte epidemii modiale din secolele
trecute, întreaga lume a fost infectată de un
alt tip de virus. Acest virus nu poate fi oprit
prin distanțare socială, pentru că este o
boală spirituală - dată mai departe de primii
noștrii părinți, Adam și Eva.

Un controlor din Seatle în 1918 refuză
să le permită pasagerilor care nu poartă
măști să urce într-un tramvai.

Biblia ne spune în Romani 5:12 că „De
aceea după cum printr-un singur om a intrat
păcatul în lume și prin păcat moartea, și
astfel moartea a trecut asupra tuturor
oamenilor, pentru că toți au păcătuit.” Virusul
este păcatul, și cauzează moarte spirituală și
separare de Dumnezeu. Și totuși,
Dumnezeu în mila Lui cea mare, ne-a oferit
un remediu – iertare și viață veșnică.

Permite-mi să împărtășesc cu tine cum poți avea o relație care să
aducă acest remediu de iertare de la Dumnezeu, prin Isus Cristos.
DUMNEZEU TE IUBEȘTE. Chiar dacă omenirea, de la început
L-a respins și nu L-a ascultat pe Dumnezeu, El vrea o relație cu tine și
cu mine. De fapt, cel mai cunoscut verset din Biblie ne spune despre
dragostea lui Dumnezeu : „Fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16).

Dumnezeu a făcut o cale pentru noi ca să Îl cunoaștem, și nu ne
lasă să ghicim cum putem avea viață veșnică- El ne spune asta în
Biblie. În 1 Ioan 5:13, El spune: „V-am scris aceste lucruri ca să știți că
voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică..”
Așadar, dacă Dumnezeu ne iubește și vrea ca noi să avem viața
veșnică, de ce mai există acest virus de moarte? Răspunsul este
simplu: TOȚI SUNT PĂCĂTOȘI. Biblia ne spune că păcatul este cel
care ne ține departe de Dumnezeu. Păcat este orice facem, spunem
sau gândim care este în contradicție cu legile și poruncile lui
Dumnezeu.
Precum am văzut în Romani 5:12, de la Adam și Eva, primul bărbat
și prima femeie de pe pământ, natura păcătoasă a fost prezentă în toți
oamenii. Nimeni nu a trebuit să ne învețe cum să păcătuim; a păcătui
este natural pentru noi.
Deci păcatul ne separă de Dumnezeu și face o prăpastie imposibil de
trecut între noi. Romani 3:23 spune: „Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți
de gloria lui Dumnezeu”.

PĂCATUL ARE UN PREȚ CARE TREBUIE PLĂTIT. De
asemenea, păcatul nostru are o pedeapsă. Romani 6:23 ne spune:
„Fiindcă plata păcatului este moartea..”. „Plata” pentru păcatul nostru
este moartea spirituală - separare eternă de Dumnezeu în Iad.
Religia și propriile noastre fapte nu sunt destule. Unii oameni
cred că ei pot plăti prețul păcatului prin a face fapte bune sau prin a fi
implicați în religie. Acest lucru pare logic, dar nu este ceea ce spune
Biblia. De fapt Biblia ne spune specific că nu ne putem câștiga dreptul
de a fi în Cer prin fapte bune.

Am văzut anunțuri la știri despre oameni din Iran sau India care
și-au conceput propriile lor băuturi „medicinale” ca să prevină sau să
biruiască virusul COVID-19. În loc de a oferi un remediu, cei care le-au luat
s-au îmbolnăvit și mai tare, și unii dintre ei au murit.
În mod similar, noi nu putem oferi propriul nostru remediu pentru păcat.
Efeseni 2:8-9 spune: „Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta
nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni.” Așadar, chiar dacă este un lucru bun să fim buni cu vecinul nostru
și să facem fapte bune, aceste lucruri nu ne pot vindeca de blestemul
păcatului.
ISUS CRISTOS A MURIT PENTRU A PLĂTI PENTRU
PĂCATUL TĂU. Noi eram pierduți și despărțiti de Dumnezeu, dar pentru
că El ne-a iubit, El a trimis pe propriul Său Fiu- Isus Cristos- să moară pe
cruce pentru păcatul nostru. După moartea Sa, El s-a ridicat din morți trei zile
mai târziu.
În Romani 5:8, Biblia spune: „Dar Dumnezeu își arată (adică dovedit sau
demonstrat) dragostea față de noi, în faptul că, pe când eram noi încă

păcătoși, Cristos a murit pentru noi.” Chiar dacă nu merităm, Isus a
plătit prețul atunci când a murit pentru noi.
Romani 6:23 ne spune că Isus Cristos ne oferă darul vieții
veșnice: „dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus,
Domnul nostru”. Acesta este un dar care a fost plătit atunci când El a
murit pentru păcatele noastre. Prin moartea și învierea Sa, Isus a
devenit plata păcatului nostru. Acum noi nu trebuie să plătim pentru
păcatul nostru. Prin harul Său, ni se oferă mântuirea- remediul pentru
păcat și moarte.

Elinor Elisberg, în stânga, stă cu
tatăl și sora ei în 1918.

Am citit recent, un articol despre
Elinor Elisberg care a trăit până la
102 ani, dar care la vârsta de trei ani
a experimentat ceea ce a ajuns să
fie cunoscută sub numele de Gripa
Spaniolă din anul 1918. Ceea ce i-a
salvat viața – și fără îndoială viețile
tuturor – a fost eșarfa albă legată de
mânerul ușii de afară, pentru a alerta
pe alții că era un pacient în carantină
în acea casă.

La fel cum un pacient cu virus poate primi tratament doar dacă
recunoaște starea în care este, la fel și noi trebuie să recunoaștem
nevoia noastră de Cristos.
1. Karan N. Goldman ‘The White Scarf on the Door: A Life-Saving Lesson from the 1918 Spanish Flu’ Statnews.com
23 martie 2020. Fotografie de Karan N. Goldman.

TE VEI ÎNTOARCE DOAR LA CRISTOS? Chiar dacă Isus a
plătit deja pentru păcatul nostru și ne oferă darul iertării și vieții
veșnice în Cer, noi trebuie să alegem să primim acest dar. Noi trebuie
să nu mai avem încredere în forțele proprii, faptele noastre, și religiile
noastre, ci să ne încredem total numai în Cristos pentru iertarea
păcatului nostru. Virusuri care ne vor afecta sănătatea vin și pleacă
dar în Cristos tu poți avea iertare și un cămin în Cer care nu va fi luat
niciodată de la tine.
Romani 10:13 spune că tot ce putem face este doar să Îl chemăm
să ne salveze de pedeapsa păcatului nostru: „Fiindcă oricine va
chema Numele Domnului va fi mântuit.”
Aceasta este o promisiune direct de la Dumnezeu că dacă te vei
ruga Lui, dacă vei mărturisi că ești un păcătos, dacă Îi vei cere să-ți
ierte păcatele, și te vei întoarce la El ca singurul tău Salvator; El
promite să te salveze... să îți ofere un remediu pentru păcat. Poți face
această decizie chiar astăzi prin a te ruga din toată inima și a-I cere
lui Dumnezeu să îți ierte păcatul și prin a crede în Domnul Isus

Cristos, având încredere că moartea Sa pe cruce și învierea Lui din
morți sunt plata în întregime pentru păcatul tău.
Niciodată nu vei regreta această decizie! Dacă te-ai încrezut în Cristos
ca Mântuitorul tău personal, te rugăm să ne spui. Ne-ar plăcea să îți
trimitem mai multe materiale ca să te ajutăm să înveți mai mult despre
noua ta relație cu El. Dacă ai întrebări despre acest dar al vieții
veșnice, ne-am bucura să auzim de la tine. Te rugăm să ne scrii la
contact@bblt.ro, sau să ne suni la 0723-400088.
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