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Pentru convingerea ta, ia în considerare următoarele lucruri:
REGENERAREA este absolut necesară pentru a te
califica să faci orice lucru cu adevărat bun și acceptabil
înaintea lui Dumnezeu. Câtă vreme ești ne-născut din
nou, cele mai bune fapte ale tale nu sunt decât niște păcate
lustruite; căci deși esența lor poate fi bună, ele sunt stricate în motivația lor.
Ia aminte la faptul că fără regenerare nu există credință și că „fără credință este cu neputință să fim plăcuți
Lui” (Evrei 11:6). Credința este actul vital al sufletului
născut din nou. Evanghelistul Ioan, arătând modalitatea
de raportare la Domnul Isus pe care au avut-o diferite persoane, unii primindu-L, alții respingându-L, ne arată că
harul regenerării este cauza adevărată care face diferența
dintre oameni, fără de care nici un om nu L-ar fi primit pe
Isus vreodată. El ne spune că aceia „ce L-au primit” erau
cei „născuți...din Dumnezeu” (Ioan 1:11-13). Oamenii neregenerați pot să presupună cu privire la starea lor spirituală, dar ei nu pot avea credința adevărată. Credința este
o floare care nu crește pe terenul naturii vechi. După cum
un copac nu poate crește fără rădăcină, nici un om nu
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poate avea credință fără a avea natura cea nouă, în care a
crede este parte a acesteia. Fără regenerare, faptele omului
sunt fapte moarte. După cum este rădăcina, așa sunt și
efectele. Dacă plămânii sunt bolnavi, și respirația este
urât mirositoare. Iar faptele aceluia care este mort în păcate nu pot fi altceva decât niște fapte moarte. „Pentru cei
necurați și necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea
și cugetul le sunt spurcate” (Tit 1:15). Dacă am putea spune
despre un om că este mai puțin vinovat în această viață
decât oricare altul din această lume, că își înfrânează slăbește trupul din cauza îndelungilor posturi și își întărește
genunchii din cauza rugăciunilor continui, dacă totuși
acest om nu este născut din nou, această viață trăită excepțional ar fi total irosită. Ca și cum cineva ar spune: „Iată
un trup bine proporționat, dar sufletul lui este pierdut; nu
este decât o carcasă moartă”. Aceasta este o afirmație umilitoare. Tu poți face multe fapte care să pară bune, dar
Dumnezeu spune: „Toate aceste lucruri nu contează, câtă
vreme Eu nu văd decât o natură veche domnind în acel
om”, sau, cum spune El în Scriptură: „Căci în Hristos Isus
nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic,
ci a fi o făptură nouă” (Gal. 6:15).
Dacă nu ești născut din nou:
(1) Toată reformarea ta este fără valoare înaintea
lui Dumnezeu.
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Tu ai încuiat ușa, dar hoțul este încă înăuntrul casei. Se poate ca tu să nu mai fii cine erai odată, și totuși nu
ești ceea ce ar trebui să fii, ca să poți vedea Raiul, căci „dacă
un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui
Dumnezeu” (Ioan 3:3).
(2) Rugăciunile tale sunt o „scârbă înaintea Domnului” (Proverbe 15:8).
S-ar putea ca unii să îți admire seriozitatea văzându-te cum strigi pentru viața ta în rugăciune; dar
Dumnezeu consideră că atunci când îți deschizi gura este
ca și cum ai deschide un mormânt plin de stricăciune:
„Gâtlejul lor este un mormânt deschis” (Romani 3:13). Alții
sunt impresionați de rugăciunile tale, care li se par ca și
cum ar despica cerurile; dar Dumnezeu le socotește ca și
urletul unui câine: „Nu strigă către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must, și se răzvrătesc împotriva Mea” (Osea 7:14). De ce? Pentru că tu ești
încă „plin de fiere amară, și în lanțurile fărădelegii” (Faptele
Apostolilor 8:23).
Toate străduințele tale împotriva păcatului din
propria inimă și viață sunt zadarnice. Fariseul mândru își
trudea trupul în posturi, în timp ce Dumnezeu îi lovea sufletul cu o sentință a condamnării (Luca 18). Balaam s-a
luptat cu temperamentul lui plin de lăcomie până întracolo că, deși el iubea plata nelegiuirii, totuși el nu a putut
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să blesteme pe Israel; dar el a avut parte de moartea celor
răi (Numeri 31:8). Tot ceea ce tu faci, câtă vreme ești în
stare neregenerată, este numai pentru tine; de aceea vei
avea parte de aceeași soartă ca și a celui care, după ce a învins pe rebeli, și-a pus coroana pe cap, dar imediat și-a
pierdut toți slujitorii și apoi capul.
De aceea, fii convins că trebuie să fii născut din
nou. Scriptura spune că sămânța este Cuvântul din care
noua făptură este formată. Ia seama deci la Scriptură și
preocupă-te cu ea, căci în aceasta stă viața ta. Dedică-te citirii Scripturii. Dacă nu știi să citești, ia pe alții și roagă-i
să îți citească. Ascultă cu răbdare predicarea Cuvântului,
căci aceasta este prin poruncă divină modalitatea specială
prin care El te poate converti; căci „Dumnezeu a găsit cu
cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii” (1 Corinteni 1:21).
Primește mărturia Cuvântului lui Dumnezeu cu
privire la starea mizeră omului neregenerat, cu privire la
păcătoșenia unui astfel de om și cu privire la necesitatea
absolută a regenerării. Primește mărturia Cuvântului cu
privire la Dumnezeu, cu privire la cât de sfânt și de drept
este El. Cercetează-ți căile tale prin intermediul Cuvântului; în mod specific, cercetează-ți gândurile inimii, expresiile care îți ies din gură și faptele vieții tale. Privește înapoi în diversele etape ale vieții tale; vezi păcatele tale prin
intermediul oglinzii Cuvântului și învață, din avertizările
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lui, că ești responsabil să dai socoteală pentru aceste păcate.
Prin ajutorul aceluiași Cuvânt al lui Dumnezeu,
vezi-ți stricăciunea naturii tale. Dacă aceste lucruri ar fi
adânc înrădăcinate în inima ta, ele ar putea fi sămânța
acelei frici și întristări, cauzate de starea sufletului tău,
care sunt necesare pentru a te pregăti și a te stârni în a căuta după Mântuitorul. Îndreaptă-ți privirile asupra Celui
care este oferit ție în Evanghelie ca fiind Salvatorul perfect
pentru situația ta; asupra Aceluia care, prin ascultarea Sa
până la moarte, a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și a
adus astfel o neprihănire veșnică. Aceasta se poate dovedi
a fi sămânța smeririi tale, a nădejdii și credinței și te poate
determina să întinzi mâna ta uscată către El, la porunca
Lui.
Fie ca aceste lucruri să pătrundă adânc în inima ta
și să stărui în ele cu sârguință. Ține minte, oricine ai fi, trebuie să fii născut din nou. Altfel, ar fi fost mai bine pentru
tine să nu te fi născut deloc. De aceea, dacă vei trăi și vei
muri în această stare neregenerată, vei fi fără scuză, pentru că ai fost avertizat cu privire la pericolul în care te afli.
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