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Febra	  recentă	  din	  domeniul	  IT	  declanşată	  de	  apariţția	  noului	  sistem	  de	  operare	  de	  la	  
Microsoft	  oferă	  un	  exemplu	  interesant	  despre	  semnificaţțiile	  şi	  acţțiunile	  necesare	  în	  marea	  Zi	  
a	  Ispăşirii	  Finale.	  

După	  câţțiva	  ani	  buni	  de	  muncă	  şi	  experimentări	  cu	  noi	  tehnologii,	  echipa	  de	  la	  
Microsoft	  a	  anunţțat	  apariţția	  noului	  sistem	  de	  operare,	  intitulat	  Vista.	  În	  ultimul	  timp	  au	  fost	  
oferite	  celor	  care	  au	  dorit	  să	  testeze	  programul	  diferite	  ediţții	  beta,	  astfel	  ca	  echipa	  să	  poată	  
depista	  la	  timp	  eventualele	  breşe	  de	  securitate	  sau	  posibile	  incompatibilităţți	  cu	  programe	  
sau	  componente	  hardware.	  

Datorită	  faptului	  că	  data	  oficială	  a	  lansării	  produsului	  se	  apropie,	  utilizatorii	  au	  fost	  
curioşi	  să	  afle,	  iar	  firma	  a	  pus	  la	  dispoziţția	  lor,	  o	  listă	  cu	  compatibilitatea	  hardware	  a	  noului	  
sistem.	  Clienţții	  au	  nevoie	  să	  ştie	  dacă	  vechile	  lor	  sisteme	  sunt	  compatibile	  cu	  noul	  O.S.,	  şi	  ce	  
schimbări	  trebuiesc	  operate,	  ce	  componente	  înlocuite,	  astfel	  ca	  şi	  ei	  să	  se	  poată	  bucura	  de	  
posibilităţțile	  şi	  noile	  tehnologii	  oferite	  de	  Vista.	  În	  acest	  scop,	  Microsoft	  a	  pus	  la	  dispoziţție	  pe	  
situl	  firmei	  un	  mic	  program	  care,	  instalat	  pe	  calculatorul	  personal,	  face	  o	  cercetare	  a	  
sistemului	  şi	  apoi	  afişează	  o	  listă	  cu	  schimbările	  necesare,	  fie	  ele	  referitoare	  la	  componente	  
hardware,	  fie	  la	  programele	  instalate	  în	  sistem.	  Vista	  nu	  va	  putea	  lucra	  cu	  harduri	  lente,	  cu	  
memorie	  puţțină,	  cu	  o	  placă	  video	  neperformantă,	  sau	  cu	  programe	  vechi.	  

Când	  a	  trebuit	  să	  vorbească	  poporului	  Său	  despre	  schimbările	  majore	  ce	  sunt	  
necesare	  pentru	  intrarea	  în	  împărăţția	  luminii,	  Dumnezeu	  nu	  a	  putut	  folosi	  un	  astfel	  de	  
limbaj.	  El	  a	  folosit	  expresii	  şi	  concepte	  cunoscute	  de	  ei.	  A	  avut	  la	  dispoziţție	  un	  cadru	  extrem	  
de	  limitat.	  Şi	  totuşi	  generaţția	  noastră	  poate	  înţțelege	  mesajul:	  “O	  inimă	  nouă,”	  “un	  duh	  nou	  şi	  
statornic,”	  “voi	  scrie	  poruncile	  Mele	  	  în	  mintea	  şi	  în	  inima	  voastră.”	  

Deoarece	  “toţți	  au	  păcătuit	  şi	  sunt	  lipsiţți	  de	  slava	  lui	  Dumnezeu,”	  natura	  umană	  are	  
nevoie	  de	  o	  schimbare	  radicală	  pentru	  a	  fi	  adusă	  din	  nou	  la	  starea	  de	  normalitate	  dinainte	  de	  
păcat.	  Schimbarea	  este	  atât	  de	  profundă,	  încât	  este	  asemănată	  cu	  o	  înviere	  din	  morţți	  (Eze	  
37:3).	  ŢȚinta	  finală	  este	  instalarea	  unui	  nou	  sistem	  de	  operare:	  “Voi	  pune	  Duhul	  Meu	  în	  voi”	  
(Eze	  36:27).	  “Dacă	  n-‐are	  cineva	  Duhul	  lui	  Hristos,	  nu	  este	  al	  Lui”	  (Rom	  8:12).	  Dar	  înainte	  ca	  
instalarea	  noului	  sistem	  de	  operare	  să	  poată	  fi	  posibilă,	  componentele	  hardware	  şi	  software	  
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trebuiesc	  înlocuite	  spre	  a	  fi	  compatibile	  cu	  noul	  sistem.	  Nu	  puteţți	  avea	  noul	  sistem	  de	  
operare,	  dar	  să	  păstraţți	  un	  hard	  cu	  viteza	  de	  2000	  de	  turaţții	  pe	  minut,	  128	  Mb	  de	  RAM,	  sau	  
programe	  scrise	  pentru	  Windows	  95.	  

Aşa	  că,	  înainte	  ca	  Duhul	  Sfânt	  să	  fie	  instalat,	  este	  nevoie	  de	  “o	  inimă	  nouă,”	  capabilă	  
să	  lucreze	  cu	  “un	  duh	  nou	  şi	  statornic.”	  

Dar	  înainte	  de	  această	  fază	  este	  nevoie	  de	  încă	  o	  lucrare,	  şi	  anume	  cunoaşterea	  
cerinţțelor	  de	  sistem.	  Ce	  fel	  de	  componente	  sunt	  necesare,	  ce	  trebuie	  schimbat?	  De	  ce	  inima	  
noastră,	  “nespus	  de	  înşelătoare	  şi	  de	  deznădăjduit	  de	  rea”	  nu	  poate	  lucra	  cu	  noul	  sistem?	  
Pentru	  aceasta	  Dumnezeu	  S-‐a	  îngrijit	  din	  timp.	  El	  a	  pregătit	  un	  mic	  progrămel	  care	  poate	  fi	  
descărcat	  de	  pe	  situl	  Său,	  şi	  pe	  care	  trebuie	  să-‐l	  rulaţți	  spre	  a	  vedea	  care	  este	  starea	  în	  care	  vă	  
găsiţți,	  dacă	  sunteţți	  compatibili	  cu	  noul	  sistem.	  Nu	  este	  voluminos	  –	  are	  	  doar	  7	  Mb	  –	  şi	  se	  
numeşte	  “Neprihănirea	  lui	  Hristos.”	  Toţți	  cei	  care	  au	  rulat	  acest	  program	  au	  constatat	  cât	  de	  
nepregătiţți	  sunt	  pentru	  primirea	  Duhului	  Sfânt	  în	  plinătatea	  Lui,	  şi	  au	  înţțeles	  foarte	  bine	  ce	  a	  
spus	  Pavel	  în	  Romani	  7:	  

“Acum,	  mie	  îmi	  place	  foarte	  mult	  Vista,	  dar	  văd	  în	  PC-‐ul	  meu	  o	  altă	  categorie	  de	  
componente	  şi	  programe,	  care	  mă	  ţțin	  rob	  vechiului	  sistem	  de	  operare.	  Oh,	  nenorocitul	  de	  
mine,	  cine	  mă	  va	  scăpa	  de	  vechiturile	  din	  unitatea	  centrală?”	  

Avertizarea	  că	  Vista	  nu	  poate	  lucra	  cu	  anumite	  sisteme	  a	  fost	  făcută	  demult:	  “Nimeni	  
nu	  coase	  un	  petic	  de	  postav	  nou	  la	  o	  haină	  veche;	  altfel,	  peticul	  de	  postav	  nou	  rupe	  o	  parte	  
din	  cel	  vechi,	  şi	  mai	  rea	  ruptură	  se	  face.	  Şi	  nimeni	  nu	  pune	  vin	  nou	  în	  burdufuri	  vechi;	  altfel,	  
vinul	  cel	  nou	  sparge	  burdufurile,	  şi	  vinul	  se	  varsă,	  iar	  burdufurile	  se	  prăpădesc;	  ci	  vinul	  nou	  
este	  pus	  în	  burdufuri	  noi”	  (Marcu	  2:21-‐22).	  Nu	  puteţți	  avea	  Duhul	  Sfânt	  locuind	  în	  inimi	  de	  
piatră.	  Nu	  se	  poate	  instala,	  şi	  chiar	  dacă	  s-‐ar	  putea	  instala	  cumva,	  nu	  ar	  funcţționa.	  

	  Un	  upgrade	  hardware	  obligatoriu	  pentru	  noul	  sistem	  de	  operare	  a	  fost	  proorocit	  din	  
vechime:	  “Vă	  voi	  stropi	  cu	  apă	  curată,	  şi	  veţți	  fi	  curăţțiţți;	  vă	  voi	  curăţți	  de	  toate	  spurcăciunile	  
voastre	  şi	  de	  toţți	  idolii	  voştri.	  Vă	  voi	  da	  o	  inimă	  nouă,	  şi	  voi	  pune	  în	  voi	  un	  duh	  nou;	  voi	  scoate	  
din	  trupul	  vostru	  inima	  din	  piatră,	  şi	  vă	  voi	  da	  o	  inimă	  de	  carne.	  Voi	  pune	  Duhul	  Meu	  în	  voi,	  şi	  
vă	  voi	  face	  să	  urmaţți	  poruncile	  Mele	  şi	  să	  păziţți	  şi	  să	  împliniţți	  legile	  Mele”	  (Eze	  36:25-‐27).	  

Urmăriţți	  cele	  trei	  faze	  succesive:	  

Prima,	  în	  versetul	  25:	  O	  lucrare	  de	  identificare	  şi	  alungare	  a	  viruşilor	  –	  “spurcăciunile”	  
şi	  “idolii”	  care	  îşi	  fac	  de	  cap	  într-‐un	  sistem	  plin	  de	  breşe	  de	  securitate.	  

A	  doua,	  în	  versetul	  26:	  Înlocuirea	  componentelor	  hardware	  depăşite	  sau	  afectate	  –	  
inima	  de	  piatră	  este	  distrusă	  şi	  este	  înlocuită	  cu	  una	  de	  carne,	  adică	  sensibilă	  şi	  pregătită	  să	  
lucreze	  în	  parametrii	  noului	  sistem	  de	  operare.	  

A	  treia,	  în	  versetul	  27:	  Instalarea	  noului	  sistem	  de	  operare	  –	  Duhul	  Sfânt	  locuind	  în	  
inimă,	  instalarea	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  în	  minte;	  iar	  efectul	  acestei	  întreite	  operaţțiuni	  
este	  “împlinirea”	  legilor	  şi	  poruncilor	  lui	  Dumnezeu.	  Cu	  alte	  cuvinte,	  realizarea	  scopului	  lui	  
Dumnezeu	  în	  creaţțiune.	  
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Până	  în	  prezent,	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  are	  acces	  doar	  la	  prima	  fază	  a	  lucrării,	  adică	  
descărcarea	  programului	  de	  verificare	  a	  compatibilităţții,	  o	  operaţțiune	  limitată	  a	  Duhului	  
Sfânt	  prin	  care	  suntem	  “convinşi”	  de	  păcat,	  neprihănire	  şi	  judecată”	  (Ioan	  16:8).	  

Următoarele	  două	  faze	  încă	  nu	  au	  avut	  loc.	  Ele	  sunt	  împinse	  încă	  în	  viitor	  de	  neştiinţța	  
sau	  nedorinţța	  noastră	  de	  a	  recunoaşte	  că	  o	  asemenea	  schimbare	  radicală	  ar	  fi	  în	  planul	  lui	  
Dumnezeu,	  sau	  că	  ar	  fi	  posibilă.	  Ele	  vor	  fi	  realizate	  simultan,	  sau	  succesiv	  în	  timp	  foarte	  scurt,	  
iar	  evenimentul	  este	  numit	  în	  Scriptură	  “Ziua	  Ispăşirii	  pentru	  cei	  vii.”	  

Pentru	  aceste	  două	  faze	  se	  ruga	  David	  disperat:	  “Zideşte	  în	  mine	  o	  inimă	  curată,	  
Dumnezeule,	  şi	  pune	  în	  mine	  un	  duh	  nou	  şi	  statornic”	  (Ps	  51:10).	  

Observaţți?	  El	  înţțelegea	  ordinea	  şi	  scopul	  operaţțiunilor.	  Se	  bucurase	  de	  efectul	  
programului	  de	  compatibilitate,	  şi	  acum	  dorea	  cu	  ardoare	  marea	  schimbare.	  Ştia	  că	  este	  
nevoie	  ca	  Dumnezeu	  să	  “zidească”	  o	  componentă	  hardware	  nouă,	  ca	  apoi	  să	  fie	  instalat	  
Sistemul	  de	  Operare	  divin.	  Să	  ceri	  plinătatea	  Duhului	  Sfânt,	  adică	  instalarea	  Lui	  într-‐o	  inimă	  
veche	  face	  mai	  mult	  rău	  decât	  bine,	  căci	  se	  degradează	  amândouă,	  ca	  în	  pilda	  cu	  burduful	  şi	  
vinul.	  Invers,	  să	  doreşti	  o	  inimă	  nouă	  fără	  să	  fie	  instalată	  în	  ea	  noul	  Sistem	  de	  Operare,	  este	  
la	  fel	  de	  rău.	  Este	  ca	  o	  casă	  măturată,	  în	  care	  duhul	  necurat	  se	  întoarce	  şi,	  găsind-‐o	  goală	  şi	  
“împodobită,”	  aduce	  cu	  el	  toată	  gaşca	  de	  derbedei	  (Mat	  12:43-‐45),	  iar	  starea	  omului	  devine	  
şi	  mai	  disperată.	  

Cei	  mai	  mulţți	  din	  poporul	  nostru	  ar	  dori	  să	  facă	  parte	  dintre	  cei	  în	  caracterul	  cărora	  
va	  fi	  “desăvârşit	  reprodus”	  caracterul	  lui	  Hristos.	  Dar	  ei	  nu	  cred	  că	  este	  nevoie	  de	  programul	  
pentru	  verificarea	  compatibilităţții.	  Cunoscând	  greşit	  caracterul	  lui	  Dumnezeu,	  ei	  cred	  că	  
acesta	  este	  compatibil	  cu	  inima	  de	  piatră.	  Ei	  nu	  cred	  că	  este	  necesară	  o	  lucrare	  de	  creaţțiune	  
asupra	  minţții	  omeneşti,	  ci	  doar	  de	  o	  privire	  permanentă	  la	  Hristos,	  privire	  care	  schimbă	  
automat	  şi	  de	  la	  sine	  inima	  de	  piatră.	  Privitul	  la	  Hristos,	  adică	  la	  neprihănirea	  Lui,	  are	  un	  rost	  
important,	  dar	  ea	  nu	  face	  altceva	  decât	  să-‐i	  permită	  lui	  Dumnezeu	  să	  intervină	  spre	  a	  opera	  
schimbările	  necesare.	  

Cel	  mai	  mare	  bine	  care	  i	  se	  poate	  face	  acestui	  popor	  este	  să	  fie	  ajutat	  să	  înţțeleagă	  că	  
este	  necesar	  să	  descarce	  de	  pe	  Serverul	  ceresc	  cât	  mai	  repede	  programul	  de	  verificare	  a	  
compatibilităţții	  şi	  să-‐l	  ruleze	  în	  templul	  sufletului.	  Făgăduinţța	  unui	  astfel	  de	  program	  este	  
garantată:	  “Iată,	  voi	  trimite	  pe	  solul	  Meu;	  el	  va	  pregăti	  calea	  înaintea	  Mea”	  (Mal	  3:1).	  

Fără	  această	  pregătire,	  riscăm	  să	  ratăm	  cel	  mai	  mare	  eveniment	  al	  veacurilor:	  
“Şi	  deodată	  va	  intra	  în	  Templul	  Său	  Domnul	  pe	  care-‐L	  căutaţți:	  Solul	  legământului,	  pe	  care-‐L	  
doriţți;	  iată	  că	  vine,	  zice	  Domnul	  oştirilor.	  Cine	  va	  putea	  să	  sufere	  însă	  ziua	  venirii	  Lui?	  Cine	  va	  
rămâne	  în	  picioare	  când	  Se	  va	  arăta	  El?	  Căci	  El	  va	  fi	  ca	  focul	  topitorului,	  şi	  ca	  leşia	  
nălbitorului.	  El	  va	  şedea,	  va	  topi	  şi	  va	  curăţți	  argintul;	  va	  curăţți	  pe	  fiii	  lui	  Levi,	  îi	  va	  lămuri	  cum	  
se	  lămureşte	  aurul	  şi	  argintul,	  şi	  vor	  aduce	  Domnului	  daruri	  neprihănite”	  (Mal	  3:13).	  

O	  inimă	  nouă	  şi	  un	  duh	  nou…	  Un	  vis	  care	  poate	  deveni	  realitate	  în	  generaţția	  noastră.	  
Verificaţți	  astăzi	  dacă	  sunteţți	  compatibili	  cu	  noul	  Sistem	  de	  Operare.	  Mai	  ales	  că	  data	  oficială	  
a	  lansării	  produsului	  se	  apropie.	  Se	  apropie	  vertiginos,	  căci	  poporul	  acesta	  a	  început	  să	  
înţțeleagă	  inutilitatea	  cârpirii	  vechiului	  sistem	  de	  operare.	  


