“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca
să nu se laude nimeni” (Efes.2:8-9). Dacă crezi că îţi poţi câştiga
singur mântuirea făcând fapte bune, te înşeli total şi vei sfârşi în
iad. Biblia spune că există o singură cale spre mântuire, şi
aceea este Iisus Hristos, care a spus: “Eu sunt calea, adevărul
şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).
Dacă noi ne-am putea obţine mântuirea altfel decât doar prin credinţa în jertfa Lui de la cruce, atunci naşterea, viaţa, moartea şi
învierea lui Hristos ar fi inutile – “dacă neprihănirea se capătă
prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Gal.2:21). Iată una din
cele mai importante caracteristici ale creştinului adevărat – credinţa în jertfa lui Iisus Hristos pe cruce este singura modalitate
de a ajunge la mântuire. Nu prin fapte, ci prin jertfa lui Hristos.
3) O VIAŢĂ TRĂITĂ ÎN SFINŢENIE
Creştinul adevărat ştie că, după ce a fost iertat de păcatele
lui, el nu mai poate trăi în neascultare faţă de Dumnezeu, rămânând în aceleaşi păcate şi în nepăsare faţă de poruncile Lui.
“Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un
mincinos, şi adevărul nu este în el” (1Ioan 2:4). Nu înseamnă
că trebuie să trăieşti perfect ca să poţi ajunge la mântuire, ci înseamnă că, dacă ai înţeles că Hristos a murit pentru păcatele pentru care nu puteai plăti decât cu veşnicia în Iad, atunci e clar că
vei arăta recunoştinţă faţă de El, ascultând de poruncile Lui.
Dacă te scapă cineva de la înec, redându-ţi viaţa cu preţul vieţii
lui, îi vei fi recunoscător toată viaţa, vei căuta să îi onorezi memoria în orice moment, prin orice gând, vorbă, atitudine şi faptă.
Cu cât mai mult când Salvatorul este chiar Dumnezeu, care este
viu. “Căci dragostea lui Hristos ne constrânge ... pentru ca cei
ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce
a murit şi a înviat pentru ei” (1Cor.5:14-15). Dacă tu mergi la
biserică, îţi faci două-trei cruci, te împărtăşeşti, sau spui o rugăciune, dar tot restul vieţii tale, zi de zi, trăieşti ignorând pe Dumnezeu, umblând după lucrurile acestei lumi, fără să cauţi să Îl
onorezi, răspunsul Bibliei e clar: NU EŞTI CREŞTIN!
4) IUBIREA FAŢĂ DE FRAŢII DE CREDINŢĂ
Creştinul adevărat iubeşte cu sinceritate şi se jertfeşte pentru
ceilalţi credincioşi, pe care îi numeşte şi tratează ca pe fraţii lui.
Poate că ţi se pare un termen exagerat să spui „frate” cuiva care
nu este rudă de sânge. Dar Biblia spune că toţi cei ce sunt creştini
adevăraţi au în comun sângele lui Hristos (simbolic, pentru că El
şi-a dat viaţa pentru ei), de aceea ei se consideră fraţi. „Prin
aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine
nu iubeşte pe fratele său” (1Ioan 3:10). Iubeşti pe fraţii tăi
creştini? Dar cum? „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu
limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1Ioan 3:18)
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5) SPUNÂND ŞI ALTORA VESTEA BUNĂ
Creştinul adevărat este chemat să spună şi altora despre Cel
ce i-a salvat sufletul de la pedeapsa veşnică. Da, e adevărat că
unii oameni numesc asta prozelitism. Dar Scriptura vede diferit
lucrurile: “Noi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie
Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.” (1Ioan
4:14-15). Însăşi Hristos a spus: “Căci de oricine se va ruşina de
Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el,
când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (Luca
9:26). Adică, dacă crezi că ai toate caracteristicile creştinului
adevărat de până acum, dar nu cauţi să spui şi altora că Iisus Hristos este Mântuitorul păcătoşilor, şi că doar prin El se poate ajunge la mântuire, nu prin faptele oamenilor, concluzia este tragică:
NU EŞTI CREŞTIN! Nu înseamnă că pentru a fi creştin trebuie
să Îl propovăduieşti pe Hristos, ci că unui creştin adevărat nu-i
va fi niciodată ruşine să vorbească despre Salvatorul lui.
ROMÂN = CREŞTIN? CREŞTIN ADEVĂRAT?
Eşti sigur de asta? Iubeşti tu pe Dumnezeu, pe Fiul Lui, Iisus
Hristos, Mântuitorul? Recunoşti tu că Dumnezeu este singura
Sursă a adevărului, şi că El a lăsat Biblia ca singurul ghid către
viaţa veşnică? Eşti deplin conştient şi crezi din toată inima că
singura modalitate de mântuire, pentru tine personal, stă în viaţa,
moartea şi învierea lui Iisus Hristos şi nu în faptele tale, oricât
de bune ar fi ele? Ţi-ai recunoscut înaintea lui Dumnezeu păcatele, şi ai ajuns să le urăşti atât de mult – pentru că ele L-au pironit
pe cruce pe Fiul Lui cel nevinovat – încât să îţi doreşti din toată
inima ca Dumnezeu să te ajute să te laşi de ele? Cauţi tu să asculţi
de Dumnezeu şi de poruncile Lui din Biblie în mod constant, cu
rugăciune ca să fii ajutat? Îi iubeşti sincer pe toţi credincioşii
adevăraţi, şi cauţi să le arăţi dragostea în mod practic, oricând e
nevoie, fără a considera că asta te-ar califica la mântuire? Spui
şi altora cu bucurie despre Iisus Hristos? Dacă da, bucură-te din
plin şi continuă!
Dacă nu, iată mesajul Bibliei pentru tine: “Cine crede în
Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea
viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36) şi
“Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Evrei
4:7). Nu amâna! Eşti pe drumul alunecos către Iad!
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