Os nascidos da carne
Todos os homens nascidos de Adão são plantas que Deus não plantou, visto que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As plantas que o Pai ‘planta’
são aqueles que creem em Cristo. Estes não serão arrancados, e permanecem
para sempre.

Os nascidos da carne
“Ele porém respondeu: Toda planta que meu Pai celestial não plantou, será
arrancada” ( Mt 15:13 )

O Primeiro e o Último Adão
Há distinções claras entre nascimento e o Novo Nascimento. Enquanto este é por
meio de Jesus Cristo, àquele decorre de Adão. Através do Novo Nascimento o
homem adquire a natureza divina, enquanto através do nascimento, o homem
adquire a natureza decaída de Adão.
O nascimento do homem natural está vinculado à natureza Adâmica e o novo
nascimento à natureza de Cristo, o último Adão ( 1Co 15:45 ).
O nascimento do homem decorre da vontade da carne, da vontade do varão e do
sangue e o novo nascimento se dá por meio da Palavra de Deus (água) e pelo
Espírito de Deus.
O ‘novo’ nascimento dá origem ao novo homem, ou ao homem espiritual, e o
nascimento dá origem ao velho homem, ou ao homem carnal “Mas não é primeiro
o espiritual, senão o natural; depois o espiritual” ( 1Co 15:46 ).
A vontade do homem e a vontade de Deus dão origem a nascimentos distintos.
Os homens quando vêm ao mundo nascem da vontade do homem, da vontade da
carne e do sangue: este é o primeiro nascimento.

O novo homem ao nascer, nasce da vontade de Deus por meio da água e do
Espírito: este é o novo nascimento, o nascimento do homem espiritual.
Só é possível nascer da vontade de Deus aqueles que creem em Cristo, pois estes
recebem poder para serem feitos filhos de Deus e tornam-se participantes da
natureza divina. Estes recebem da plenitude que há em Cristo ( Cl 2:10 ; Ef 4:19 e
Jo 1:16 ).
O novo nascimento só ocorre por meio da fé no Filho de Deus; não há outra
maneira de se alcançar a filiação divina.
Todos os homens nascidos de Adão são plantas que Deus não plantou, visto que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As plantas que o Pai ‘planta’
são aqueles que creem em Cristo. Estes não serão arrancados, e permanecem
para sempre.
Outra figura que ilustra o nascimento e o novo nascimento é a parábola dos dois
caminhos. O nascimento é porta de entrada tanto para o caminho largo, quanto
para o caminho estreito. Quando nascido de Adão, o homem entra pelo caminho
largo, quando nascido de novo em Cristo, o homem entra pelo caminho estreito.
Da mesma forma, os vasos para honra são feitos em Cristo, e os vasos para
desonra feitos em Adão. Tanto os vasos para honra, quanto os para desonra são
feitos da mesma massa.
Se o homem quiser nascer de novo, é preciso entrar pela porta estreita, e será
feito vaso para honra.

O Que é Nascido…
“O que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é espírito” (
Jo 3:6 )
Nicodemos fez duas perguntas: ‘Como pode um homem nascer, sendo velho?’, e
‘Poderá este homem voltar ao ventre materno?’.
A resposta à primeira pergunta foi: um homem poderá nascer de novo da água e
do Espírito. Já a segunda pergunta é esclarecida através da seguinte afirmação:

“O que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é espírito” (
Jo 3:6 ).
Após esclarecer que o novo nascimento é por meio da palavra (água) e do Espírito
(Deus), Jesus desfaz a confusão de Nicodemos que pensou ser o novo nascimento
decorrente de filiação terrena.
O nascimento proveniente do ventre materno só produz homens carnais, ou seja,
a carne só pode produzir carne. Em contra partida, aqueles que são nascidos de
Deus (Espírito), estes são espirituais.
Enquanto o mundo vive a procura de uma espiritualidade através de sacrifícios,
meditações, orações, promessas, oferendas, esmolas, etc, Jesus demonstra que
estas coisas são inócuas na tentativa de se alcançar a nova vida.
Ao estabelecer que os nascidos da carne, são carnais, e os nascidos de Deus, são
espirituais, é fácil distinguir quem é carnal e quem é espiritual: todos os homens
ao nascerem são carnais. Todos os homens nascem de uma semente corruptível, a
semente de Adão, e portanto, são carnais.
Todos os homens que recebem a Cristo por meio da fé, estes recebem poder para
serem feitos (criados) filhos de Deus. São os nascido segundo a vontade de Deus,
e, portanto, espirituais ( Jo 1:12 -13).
Ao falar com a mulher samaritana, Jesus deixa bem claro que somente os nascidos
de novo, os espirituais, é que prestam uma verdadeira adoração a Deus ( Jo 4:23
-24).

