НОВОРОЖДЕНИЕ
Ключови стихове:

Евангелие от Йоан гл.3:1-21

Какво означава да бъдеш новороден християнин?
Тук трябва да уточним,че човек се ражда веднъж естествено от утробата на майка си,но за
да познава и разбира Бога т.е. Словото Му (библията) не е достатъчно да е образован и
интелигентен.
В Йоан гл.3:1-8 Исус Христос разяснява на Никодим един от юдейските религиозни
водачи по онова време,какво е необходимо да се случи за да може човек да разбира духовните
неща за да бъде част от Божието Царство да разбира и живее според неговите принципи.
Разговаряйки с него, Исус му казва: “Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой
отгоре (отново), не може да види Божието царство.” Никодим Му каза: “Как може стар човек да
се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? ”Исус отговори:
“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието
царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти казах: трябва да
се родите отгоре…” (Йоан 3:3-7).
Думата “новороден” буквално означава “роден отгоре”. Никодим истински се нуждае от
нещо, което му липсва,нуждае се от ново сърце - от духовна промяна. Новорождението е дело
на Божия Дух, при което се вменява вечен живот на човека, който вярва (II Коринтяни 5:17; Тит
3:5; I Петрово 1:3; I Йоан 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). В Йоан 1:12, 13 се посочва, че
“новорождението” съдържа в себе си и идеята да “станеш Божие дете” чрез вяра в името на
Исус Христос.
Естествено възниква въпросът: “Необходимо ли е човек да се новоражда?”. В Ефесяни 2:1
апостол Павел казва: “И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и
грехове…” В Посланието си към Римляните 3:23 апостолът пише: “Понеже всички съгрешиха и
не заслужават да се прославят от Бога.”. Ето защо човек е нужно да се новороди – за да му бъдат
простени греховете и за да има взаимоотношения с Бога.
В резултат на всичко това, човек става едно ново създание способно да разбира Бога и
Неговото Слово.Това е, като да научиш нов език,докато не си го учил не разбираш нищо от
това,което се говори,само думи без никакъв смисъл...? Когато обаче започнеш да го изучаваш
виждаш,че всичко има смисъл и значение. Така е и с новорождението, докато не настъпи тази
вътрешна трансформация в нашия ум и дух ние никога няма да разберем езика на нашия
Създател.
Новото Създание-това е новото духовно естество в дадена личност в резултат на
свръхестественото действие на Божият Дух.Само Той има способността да дава живот.
Йоан 6:63 „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви
говорил, са дух и живот.”
Това е вътрешния свят на човека (вътрешната духовна същност), което включва неговите
мисли,чувства, желания, воля, стремежи, вярвания, ценности и т.н. Тези наши вътрешни
убеждения и вярвания от своя страна пък определят нашите действия и поведение и така целият
ни начин на живот.
Кои са онези неща,които те задвижват,вълнуват и към които неуморно се стремиш
да постигнеш?
Какво е отношението ти към тази стара и прашна книга Библията? Може би си
казваш,та това е отживелица,добре разказана приказка...Просто една от многото книги по
света, която съдържа мъдрости и учи човека да е добър, но нищо повече...

Евангелието от ап.Йоан гл.1:1 се казва: ”В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и
Словото беше Бог.”
Библията ни разкрива една фундаментална истина и тя е следната: Човека е загубил
посоката, отбил се е от пътя,който му е бил определен от Създателя. В своята книга пророк Исая
гл.53:6 преди повече от 2700 години пише: ”Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се
всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни”.
Като казва Него той има предвид бъдещия Месия (Исус Христос), който трябва да дойде
на земята и да стане жертва за греховете на цялото човечество-Исая гл.53:4,5
„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за
ударен, поразен от Бога и наскърбен.
Но Той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите
беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се
изцелихме.”
Ако искаш да повярваш искрено в Исус Христос като Спасител не само на целия свят, но
и лично на теб,ние ти предлагаме една примерна молитва. Казването на тази молитва или на
която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено откровената ти и лична вяра в
Господ Исус Христос може да те спаси от твоите грехове.Тази молитва е просто начин да
изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението,което ти дава.:
“Боже, знам, че съм съгрешил(а) срещу Теб и заслужавам да бъда наказан(а). Но
Твоят Единороден Син Исус Христос понесе наказанието, което аз заслужавах, така че
чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието
си в Теб за спасение на душата си. Благодаря Ти за Твоята милост,благодат, почтителност
и вечен живот,които мога да имам заради твоето Име и саможертва на Голгота! Амин!”.
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