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O nouă viaţă 
 
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au 

dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). 
Cum este atunci când eşti născut din nou? Ei bine, unii spun că asta 

înseamnă că ai viaţa lui Hristos, dar după când afirmă asta, nu mai adaugă 
nimic altceva. Aşa că, aş vrea să vă povestesc experienţa mea. 

În 27 decembrie 2009 am mers în Albion, Manchester (Jamaica) pentru 
a participa la o zi de post. Am ajuns mai târziu, dar nu a contat asta. Când 
am intrat în clădire, m-am simţit ciudat, ca şi când aveam nevoie de aer, aşa 
că am ieşit afară dar, spre surprinderea mea, nu m-am simţit mai bine! 
Atunci m-am gândit să beau puţină apă, dar nici apa nu m-a ajutat, aşa că 
am revenit în clădire. 

După 30 de minute ni s-a spus că urmează o pauză de 15 minute, aşa că 
m-am gândit că această pauză mă va ajuta să mă simt puţin mai bine. Dar 
nu am simţit nici o schimbare. După pauză am intrat cu toţii în clădire şi am 
început să intonăm câteva cântece. În timp ce cântam, am auzit o voce care 
m-a strigat: „Fiule!”, dar m-am gândit că este numai în mintea mea, aşa că 
am ignorat-o. După ce am cântat, ne-am rugat şi ni s-au acordat 5 minute 
pentru a ne ruga individual în linişte; aşa că am început să mă rog şi primul 
lucru care mi-a venit în minte a fost acea fierbinţeală pe care o simţeam în 
inimă şi, spre uimirea mea, am început să mă încălzesc atât de tare încât îmi 
simţeam trupul ca într-un şoc! Aşa că m-am ridicat, am ieşit afară şi am 
încercat să fac ceva pentru a mă simţi mai bine. 

În noaptea aceea nu m-am simţit mai bine ca în decursul zilei, ci 
dimpotrivă, mai rău. Luni noaptea, la ora 12, stăteam în camera mea şi 
priveam luna pe fereastră ca de obicei, când, dintr-o dată, m-am întors şi am 
văzut un înger în veşminte albe stând lângă şifonierul din camera mea! Am 
fost atât de uluit, încât nu am ştiut ce să spun sau să fac. Cum stăteam acolo, 
el mi-a spus: „Fiule, am o lucrare pentru tine şi vreau s-o împlineşti.” Apoi 
m-a atins pe umăr, a deschis o carte pe care o avea, a scris în ea numele 
meu, a zâmbit şi a plecat. Ştiu să sună ca şi când fac o glumă, dar ceea ce vă 
povestesc este adevărul. 

Marţi dimineaţă eram o altă persoană. Sentimentul acela arzător era tot 
acolo, dar mi-am dat seama că era Hristos care lucra la inima mea. Am 
început să citesc Biblia mai des până când am fost atât de absorbit de ea 
încât au trebuit să mă oblige să-mi fac temele, să merg la cor, etc. După un 
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timp, am devenit atât de fericit că Îl cunoşteam pe Hristos într-o asemenea 
manieră, încât nu am cuvinte să descriu. A fost o aşa bucurie pentru mine să 
ştiu că Hristos devenise Cel mai bun Prieten al meu! 

Pe la ora 19 în acea marţi, eram în camera mea şi scriam ceva pentru 
şcoală, când am auzit aceeaşi voce pe care o auzisem în ziua în care am 
postit. Am crezut că este mama care mă strigă, aşa că am întrebat-o, dar mi-
a spus că nu m-a strigat, aşa că am gândit: „Asta e chiar ciudat.” Oricum, 
după asta am mers să dorm cu multe nedumeriri în minte. 

Următoarea dimineaţă m-am trezit cu următoarele gânduri: 
1. O voce îmi tot spunea că mă botez, iar o altă voce îmi spune că nu 

eram pregătit. 
2. Am început să simt că viaţa mea era goală şi, indiferent cât am 

încercat să fac ceva pentru a mă simţi satisfăcut, era din ce în ce mai rău. 
Atunci am realizat faptul că eram în punctul unei decizii şi trebuia să 

aleg dacă doream să-L urmez pe Hristos sau să continui rutina vieţii mele 
zilnice. Atunci m-am gândit la asta şi am decis că-L voi urma pe Hristos! 
Le-am spus părinţilor despre decizia mea şi atunci ei au fost probabil cei 
mai fericiţi oameni de pe planetă. Au spus: „Este adevărat? Slavă 
Domnului, asta a fost dorinţa noastră pentru tine din ziua în care te-ai 
născut.” Aşa că data pentru botezul meu a fost stabilită pentru 14 martie 
2011, la 11 zile după ziua mea de naştere! 

Atunci când a sosit ziua de 14 martie, am fost botezat în Lacul 
Aligatorului împreună cu alţi 5 tineri. După ce am fost botezat, am 
experimentat o trezire în rândul tinerilor de vârsta mea şi puţin mai mari. 
Câţiva dintre ei au dorit să ia aceeaşi decizie ca şi mine. A fost o 
binecuvântare pentru mine, căci acum am 13 ani, dar m-aş bucura foarte 
mult ca copiii să citească experienţa mea şi să-L găsească pe Hristos ca 
singura sursă de viaţă şi singurul motiv pentru a trăi. Sper de asemenea ca 
această experienţă să fie o binecuvântare şi o încurajare  pentru părinţi în 
slujba lor de a-şi creşte copiii. Vă doresc binecuvântări tuturor şi Domnul să 
vă păstreze; mă rog pentru voi toţi. 

„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o 
va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6) 

 

Experienţa a fost preluată din revista „Open Face” din iulie 2011 şi semnată de 

Reaco Coach, Iulie 2011 
 

 


