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„Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se
naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu” Ioan 3:3

Aceasta este una din întrebările cele mai importante din viață. Isus Hristos a spus: „Adevărat, adevărat îți
spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).
Și nu este de ajuns să răspunzi astfel: „Eu aparțin
bisericii; presupun că sunt creștin”. Mii de pretinși creștini nu arată nici unul din semnele oamenilor născuți din
nou pe care ni le arată Scriptura, multe dintre acestea fiind prezentate în prima epistolă a lui Ioan, după cum urmează.
FĂRĂ O PRACTICĂ DE PĂCATE
În primul rând, Ioan a scris: „Oricine este născut din
Dumnezeu, nu păcătuiește” (1Ioan 3:9) și „oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește” (1Ioan 5:18).
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O persoană care a fost născută din nou, sau regenerată, nu mai practică păcatul în mod obișnuit. El nu mai
păcătuiește din inimă și voință, ori cu întreaga dorință. A
existat probabil o vreme când nu s-a gândit dacă acțiunile
sale erau păcătoase sau nu, și nu întotdeauna s-a simțit întristat după ce a făcut vreun lucru rău. N-a existat vreo
opoziție între el și păcat; erau prieteni. Dar creștinul adevărat urăște păcatul, fuge de el, luptă împotriva păcatului,
îl consideră cea mai mare plagă a lui, nu poate suferi povara prezenței lui, plânge când cade sub influența lui, și
tânjește după a fi complet eliberat de el. Păcatul nu îl mai
satisface; a devenit un lucru oribil, pe care el îl urăște. Cu
toate acestea, el nu poate elimina complet prezența păcatului în el.
Dacă ar spune că nu are nici un păcat, el ar minți
(1Ioan 1:8). Dar el poate spune că urăște păcatul și că are o
mare dorință în sufletul lui de a nu mai păcătui deloc. El
nu poate preveni ca gândurile rele să îi pătrundă în minte,
sau ca eșecurile, omisiunile sau greșelile să se manifeste
atât în cuvintele cât și în acțiunile sale. El știe că „toți greșim în multe feluri” (Iacov 3:2). Dar el poate spune cu adevărat, înaintea lui Dumnezeu, că aceste lucruri, când se întâmplă, îi cauzează întristare și durere, și că întreaga lui
ființă este neîmpăcată cu acestea. Ce ar spune apostolul
despre tine? Ești tu născut din nou?
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CREDINȚA ÎN HRISTOS
În al doilea rând, Ioan a scris: „Oricine crede că Isus
este Hristosul, este născut din Dumnezeu” (1Ioan 5:1).
Un om care este născut din nou, sau regenerat,
crede că Isus Hristos este singurul Mântuitor care îi poate
ierta sufletul, că El este Persoana divină desemnată de
Dumnezeu Tatăl în mod specific pentru acest scop, și că în
afara Lui nu există nici un alt mântuitor. În el însuși, omul
acesta nu vede nimic de valoare, ci întreaga siguranță și-o
pune în Hristos, și, punându-și încrederea în El, crede că
păcatele îi sunt toate iertate. El crede că este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu numai prin meritele lucrării
definitive a lui Hristos și ale morții Lui pe cruce, și astfel
el poate privi înainte la moarte și la judecată fără să fie
alarmat (Romani 4:20-5:1; 8:1).
El poate avea temeri și îndoieli. Uneori el îți poate
spune că se simte ca și cum n-ar avea deloc credință. Dar
întreabă-l dacă este gata să își pună încrederea în orice altceva decât în Hristos, și vei vedea ce îți va răspunde. Întreabă-l dacă își va pune speranța vieții veșnice în bunătatea lui, în faptele lui, în rugăciunile lui, în pastorul lui, sau
biserica lui, și ascultă răspunsul lui. Ce ar spune apostolul
despre tine? Ești tu născut din nou?
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PRACTICAREA NEPRIHĂNIRII
În al treilea rând, Ioan a scris: „oricine trăiește în neprihănire este născut din El” (1Ioan 2:29).
Omul care este născut din nou, sau regenerat, este
un om sfânt. El se străduiește să trăiască după voia lui
Dumnezeu, să facă lucrurile care Îi plac lui Dumnezeu și
evită să facă lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. El dorește să privească în mod continuu la Hristos ca exemplu
pentru el, și ca Mântuitor al lui, și să dovedească faptul că
este un prieten al lui Hristos prin a face orice Hristos poruncește. El știe că nu este perfect. El este în mod dureros
conștient de stricăciunea lui interioară. El descoperă în el
însuși o răutate care este constant împotrivitoare harului
și care încearcă să îl atragă din ce în ce mai departe de
Dumnezeu. Dar el nu stă mulțumit cu aceasta, deși nu
poate preveni existența ei.
Deși el uneori se simte atât de jos încât chiar ajunge
să își pună întrebarea dacă este sau nu creștin, el va fi în
măsură să spună ca și John Newton: “Nu sunt ceea ce ar
trebui să fiu; nu sunt ceea ce aș vrea să fiu; nu sunt ceea ce
sper să fiu în cealaltă lume – dar totuși nu mai sunt ceea
ce eram odată, și, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce
sunt”. Ce ar spune apostolul despre tine? Ești tu născut din
nou?
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IUBIREA FAȚĂ DE ALȚI CREȘTINI
În al treilea rând, Ioan a scris: „Noi știm că am trecut
din moarte la viață, pentru că iubim pe frați” (1Ioan 3:14).
Un om care este născut din nou are o dragoste specială pentru toți ucenicii adevărați ai lui Hristos. Ca și Tatăl lui din cer, el iubește pe toți oamenii cu o dragoste generală, dar are dragoste specială pentru aceia care împărtășesc credința sa în Hristos. Ca și Domnul și Mântuitorul
lui, el iubește și pe cel mai rău dintre păcătoși, și ar putea
chiar plânge pentru astfel de oameni; dar el are o dragoste
specială pentru aceia care sunt credincioși. El nu se simte
niciodată ca acasă decât atunci când este în compania lor.
El simte că, împreună cu ei, face parte din aceeași
familie. Ei sunt colegii lui din aceeași armată, luptând împreună împotriva aceluiași inamic. Ei sunt tovarășii lui de
călătorie, mergând împreună pe același drum. El îi înțelege și ei îl înțeleg. Ei pot fi foarte diferiți de el în multe feluri – în poziție socială, în situație și în bogăție. Dar nu
acestea contează. Ei sunt fiii și fiicele Tatălui său și nu
poate să nu îi iubească. Ce ar spune apostolul despre tine?
Ești tu născut din nou?
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BIRUIND LUMEA
În al cincilea rând, Ioan a scris: „oricine este născut
din Dumnezeu, biruiește lumea” (1Ioan 5:4).
Un om care este născut din nou nu se mai folosește
de opinia lumii ca standardul lui pentru a deosebi binele
de rău. El nu este deranjat să meargă împotriva căilor lumii, a ideilor sau tradițiilor lumii. Nu mai îl interesează ce
gândesc sau spun oamenii. El biruiește dragostea față de
lume. Nu găsește nici o plăcere în lucrurile care par să
aducă fericire majorității celorlalți oameni. Aceste lucruri
i se par lui nebunești și nedemne pentru o ființă nemuritoare.
El iubește slava lui Dumnezeu mai mult decât slava
oamenilor. Se teme să Îl jignească pe Dumnezeu mai mult
decât pe oameni. Este lipsit de importanță pentru el dacă
este blamat sau lăudat; principalul lui scop este să fie plăcut lui Dumnezeu. Ce ar spune apostolul despre tine? Ești tu
născut din nou?
PĂZIREA CURATĂ A VIEȚII
În al șaselea rând, Ioan a scris: „oricine este născut
din Dumnezeu, nu păcătuiește” [în original „oricine este născut din Dumnezeu, se păzește de păcat” – n. trad.] (1Ioan
5:18).
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Un om care este născut din nou poartă de grijă sufletului său. El nu doar că încearcă să evite păcatul, ci și să
evite orice ar putea să îl conducă la păcat. Este preocupat
privind aceia cu care se însoțește. El știe că tovărășiile rele
îi strică inima, și că răul este mai atractiv decât binele,
după cum boala este mai contagioasă decât sănătatea. El
este grijuliu cu privire la folosirea timpului, dorind cel
mai mult să îl petreacă profitabil.
El dorește să trăiască precum un soldat aflat într-o
țară inamică – să își poarte continuu armura și să fie pregătit pentru orice ispitire. El este sârguincios în a fi atent,
smerit, un om al rugăciunii. Ce ar spune apostolul despre
tine? Ești tu născut din nou?
TESTUL
Acestea sunt șase semne importante ale unui creștin născut din nou.
Este o diversitate vastă în ce privește profunzimea
și claritatea acestor semne în diferite persoane. În unii,
aceste semne sunt greu observabile și fade. În alții, ele
sunt puternice, clare și incontestabile, astfel că oricine le
poate distinge. În fiecare creștin, unele din aceste semne
sunt mai vizibile decât altele. Rareori sunt întâlnite persoane în care toate aceste semne sunt la fel de evidente.
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Totuși, după fiecare din cele șase condiții, se văd cu
tărie cele șase semne ale nașterii din nou din Dumnezeu.
Cum ar trebui să reacționăm la aceste lucruri? Nu
putem, logic, să ajungem decât la o concluzie – numai cei
care sunt născuți din nou au aceste șase caracteristici, iar
aceia care nu au aceste semne, nu sunt născuți din nou.
Aceasta este concluzia la care ne conduce și apostolul
Ioan.
Ai tu aceste caracteristici? Ești tu născut din nou?
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