
Minunea na:;terii din nou 

Minunea nasterii din nou , 
Joan 3:1-13 (2 Corinteni 5:17) 

Scopul lecfiei: Sa ne ajute sa intelegem ca Il!oralitatea ~i 
bunatatea omeneasca nu sunt suficiente pentru a vedea Imparaµa lui 
Dumnezeu. Pentru ea este nevoie de na~tere din nou. 

Versetul de aur: ,, Caci, dacii este cineva fn Hristos, este o 
fopturii nouii. Cele vechi s-au dus: iata ca 
toate lucruriles-aufocutnoi." 

(2 Corinteni 5: 17) 

Texte suplimentare de citit: Romani 7:18-25; Romani 8:13; 
Galateni 5: 16-26;Efeseni2:1-10; Luca 18:18-25 

N~terea din nou este unul din cele mai importante adevaruri 
care trebuie cunoscute, dar ~i experimentate de toµ acei ce 
nadajduiesc sa vada hnparatia lui Dumnezeu. Nu este suficient sa ~tim 
despre ea, trebuie sa o experimentam personal. Cine experimenteaza 
na~terea din nou, va intelege toate lucrurile duhovnice~ti intr-o lumina 
deosebita. Fara ea ne putem face diferite .pareri despre umblarea cu 
Dumnezeu, dar nu vom ~ti ce inseamna acest lucru cu adevarat, decat 
dacailexperimentam. 

loan, capitolul 3, este unul din cele mai importante texte din 
Sfiinta Scriptura. Domnul Isus spune in acest text de trei ori 
,,Adevarat, adevarat iti spun" ( v. 3, 5, 11) Aceasta inseamna ca tot ce 
urmeaza dupa aceste cuvinte are valabilitate universala. A fost valabil 
atunci, este valabil ~i acum ~i va fi valabil in veci. A fost valabil in 
Ierusalim, ~i este valabil in orice loc. 

Daca Domnul Isus ar fl spus aceste cuvinte unui vame~, unui 
om pacatos, nu ne-am mira. Dar sa spuna unui fariseu, frunta~ al 
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iudeilor, este cu adevarat ceva de mirare. Dar ce nu era bine la acest 
om, ce trebuia schimbat? 

Nicodim a fost un frunta~ al iudeilor, invafator de seama in 
Israel, traia dupa cea mai ingusta partida a religiei lui Israel. Toate 
lucrurile pareau bune la el ~i ~a era pe dinafara, dar in sufletul lui 
lucrurile nu erau bune. 

Nicodim reprezinta o clasa speciala de oameni, omul bun, 
moral, religios, cat poate firea pamanteasca sa produca. in comparatie 
cu a}ti iudei ~i farisei, el era foarte bun, dar in comparatie cu Do~ul 
Isus, nu era deloc bine. Pentru pamant era foarte bun, dar pentru cer el 
avea nevoie de n~tere din nou, din Duhul lui Dumnezeu. ~i el era 
invatator al lui Israel, dar invatatura Domnului Isus era una cereasca, 
pe cand a lui era una pamanteasca ~i era o foarte mare deosebire intre 
celedoua. 

Cel mai bun lucru pe care 1-a facut Nicodim a fost ca ~i-a pus 
mandria de fariseu in buzunar ~i s-a dus sli vorbeasca cu Domnul Isus. 
Ce i-a spus Domnul a fost un ~oc pentru el, iar pentru noi ramane un 
adevlirpe care nu trebuie sli-1 uitam. 

L NEAJUNSURILE UNUI OM BUN 

1. Omul poate Sa fie religios Jara sa fie miintuit 

. . Domnul Isus a descopei:_it acestui om religios, bun, frunta~ al 
mde1lor cat de departe este el de Imparatia lui Dumnezeu. 

Nicodim este cea mai buna persoanli pe care religia ~i educatia 
au putut sa o faca. 

Saul din Tars, panli nu s-a intalnit cu Domnul Isus pe drumul 
Damas~ului se putea lauda cu perf ormantele lui religioase, dar dupa 
converttrea sa, a spus ca aceste lucruri cu care alta data se lauda, le 
socote.~te gunoaie. (Filipeni 3:8) Dar ce s-a intamplat, s-au schimbat 
lucrunle? Nu, ele au ramas la fel, dar el s-a schimbat ~i vede aceste 
lucruri altfel. 

386 

Minunea na~terii din nou 

2. Omul poate sa fie moral,Jara sii aibd pace in sujlet 

A • • Ni~odim nu avea pace, pentru ca nu avea pacea lui Dumnezeu 
m mnna. Pana acum els-a bazat pe ce a putut el sa faca ~i niciodatli nu a 
fost destul. El postea de doua ori pe saptamana ~i dadea zeciuiala din 
toate veniturile lui. Dar el nu putea spune nimic din ce a fa.cut 
Dumnezeu pentru el. El nu se lauda cu Dumnezeu, ci cu faptele lui. 

3. Omul poate lucra, dar Jara Duhullui Dumnezeu 

La Nicodim inchinare era, dar nu in duh ~i in adevar. Activitate 
religioasa era, dar nu era f'acuta cu bucurie. Fapte avea din ftrea 
pamanteasca, dar nu le facea in Numele Domnului, ci in numele lui. 
Nu ca sa fie slavit Dumnezeu, ci ca sa fie slavit el. 

IL CECERE DOMNUL /SUS UNUI OM RELIGIOS 

1. Sa se nascii din nou 

Dar nu din ftrea pamanteasca, nu din voia vreunui om, ci din 
Dwnnezeu, din apli ~i din Duh. Din Cuvantul lui Dumnezeu ~i din 
Duhul lui Durrpezeu. El are nevoie de o naturli cereasca pentru ca sa 
mo~teneasca o Imparlifie Cereascli. 

~l trebuie sa fie inzestrat cu o atitudine ~i dispozitie 
duhovrnceasca sfanta. Nu este suficient sli fie putin mai bun, ci trebuie 
sli fie un om nou. El nu are nevoie doar de o vindecare, ci de o inviere. 
Sa _trea~a din implirlifia intunericului, in Imparatia Fiului dragostei 
Lui. Dm cartea neamului lui Adam, trebuie sa treaca in cartea 
neamului Domnului Isus Hristos. 

Daca omul va experimenta un asemenea miracol, nu va mai 
dori niciodata sa mai fie cum a fost. Pe pamant se va simp strain ~i 
ca.la.tor, ~i va a~tepta cetatea cereascli al clirei me~ter ~i ziditor este 
Dumnezeu. 
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Sfintii care sunt in tara vor fi toata placerea lui. De lucrurile 
intunericului nici nu va mai pomeni. 

2. Sa treacii de partea Domnului lsus 

Daca ne uitam bine la locul unde este Nicodim ~i unde este 
Domnul Isus, se poate vedea o ,,linie" despartitoare. Nicodim nu este 
de partea Domnului Isus, nu era de partea cereasca a lucrurilor, ci de 
partea pamanteasca. El nu este de partea cea buna, ci de partea gre~ita. 
~i se parea ca nu dore~te sa schimbe locul. El doar a intrebat cum se 
poate face acest lucru. 

a) Prin credintii 
De cateva ori se menti,oneaza in text, credinta. Totul depinde 

de ea. (v. 12, 15, 18) Jar la credinta se ajunge prin Cuvantul lui 
Dumnezeu. (Romani 10: 17) 

b)Prinpociiinta 
,,Voi nu primiti marturia noastra." (v. 11) Lor Ii s-a spus ce 

trebuie sa faca, darnu acceptau ca trebuie o schimbare radicala in viata 
lor. Ei nu acceptau ca au nevoie de pocainta, tocmai ei care erau foarte 
religio~i. Sa se pocaiasca vame~ii, dar nu ei. Dar f'ara pocainta ramai 
de partea gre~ita a lucrurilor, unde nu este Domnul Isus. 

c) Prin acceptarea Domnului Jsus ca Mantuitor 
Fiul omului s-a pogorat din cer ca sa fie Mantuitor al 

oamenilor. Dar iudeii nu vedeau necesitatea unui Mantuitor. Ei nu 
vorbeau niciodata de El, ci de performantele lor religioase. 

3. Sa renun/e la tradipi 1i sii traiascii prin credinfii 
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III. CUM SE VER/FICA AUTENTICITATEA NA$TERII DIN NOU 

Domnul Isus a spus ca pomul se cunoa~te dupa roadele lui, dar 
tota~asecunoa~te~iomul. (Matei 7:16-20) 

Dar care sunt cele dintai roade ale omului nascut din nou? 

1. Omul niiscut din nou vine la luminii (v. 21) 

Omul nascut din nou nu se mai simte bine la intuneric. El 
iube~te lumina ~i vrea sa umble in lumina. Domnul Isus a pro mis ca eel 
ce vine la El nu va mai umbla in intuneric, ci va avea lumina vietii. 
(Romani8:12) ' 

Cine-L are pe Domnul Isus nu poate ramane ascuns. El 
lumineaza prin faptele pe care le face. (Matei 5: 14-16) El este ca o 
carte deschisa care poate fi citita de toata lumea. El nu are nimic de 
ascuns. Tot ce a fost ascuns a fost scos la lumina ~i judecat. Lui ii 
ramane doar sa lumineze. 

2. Omul nascut din nou se identified prin botez cu Domnul 
Isus (loan 3: 22) 

Cei ce au venit la lumina s-au ~i botezat ~i au trecut linia de 
partea Domnului Isus, s-au identificat cu El prin botez ~i au vrut sa ~tie 
cerul ~i chiar iadul ca ei apartin Domnului, sunt numiti dupa Numele 
Lui, Cre~tini ~i nimic nu-i va mai putea desparti de EL 

3. Omul niiscut din nou face roade vrednice de pocainfa lui 
(Luca 3:8; Matei 7:19-20) 

Frunze multe ~i frumoase poate sa faca ~i un porn salbatic, dar 
roade bune poate sa faca numai pomul altoit ~i omul nascut din nou. ~i 
le face in mod natural, fara un efort special, pentru ca are o natura 
noua. Casa rodeasca multa vreme el are nevoie doar de curatire buna. 

Omul nascut din nou nu trebuie sa se laude cu faptele lui, ele se 
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vad cand stai in preajma lui. 
Pomul roditor este o binecuvantare pentru alti oameni, el nu 

traie~te pentru sine, ci p~ntru altii. ~ar ce es~e mai tris!, ~i s~.1!1tampla 
de multe ori, pomul rod1tor este lov1t de mat multe on. Unu 11 lovesc 
cu piatra, altii cu prajina, altii ii rup crengile. Prea putini oameni c~leg 
din el, f'ara cape porn sa-1 doara. Oare nu se intampla tocmai ~a~• cu 
omul nascut din nou care face roade vrednice de pocainta lui? 

Pomul lovit nu se plange niciodata, de~i il doare. Dar nici omul 
nascut din nou. Singurul lucru rau este, ca daca nu este tratat cum 
trebuie, nu va rodi multa vreme, ~i exista riscul sa se ,,usuce". 

Concluzie: 
Fara na~tere din nou nu exista nici o $ansa de a vedea 

imparatia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cauta o~eni buni,. ci 
credincio~i, inchinatori adevarati care-L iubesc pe El~• lucrarea LUI. 

- Ce parere avefi, daca un om din lume ar ajunge in cer, intre 
sfinti, s-ar simti el bine acolo? Nu, nu s-ar simti bine, el n~ are natura 
cereasca, ci una fireasca. (Daca ar ajunge acolo, ce credet1 ca ar cauta 
prima data, o biserica sau un birt? Dar stati lini~titi, ca sigur nu va 
ajunge acolo. Elva ajunge in iad.) 

- $titi ca in lume exista oameni mai buni ca noi? Dar nu asta 
trebuie sa ~e intrebam, ci daca exista oameni nascuti din nou. Va 
puteti imagina un om mai bun ca Nicodim? Daca un astfel de om ar fi 
intr-o biserica acum, el ar fi ales imediat in comitetul de conducere, 
poate ar fi ~i ordinat. Dar el nu era mantuit. Cum poate un om 
nemantuit sa faca lucrarea lui Dumnezeu? 

- Mai bine eel mai slab dintre pocaiti, care se roaga ~i i~i cere 
iertare de la Dumnezeu, decat eel mai bun dintre nepocaiti care nu 
crede in Dumnezeu. 

-De ce credeti ca Nicodim n-a inteles ce este na~terea din nou? 
-$titi totu~i ce fapta buna a facut Nicodim? (loan 19:38-42) 
-Credeti ca Nicodim a devenit urma~ al Domnului Isus, sau 

nu? A trecut de partea Domnului sau a ramas de partea fariseilor? 
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-$ti ti in ce imprejurare mai este amintit Nicodim? 
(loan 7:50-52) 

- $titi ca educatia religioasa nu-i acela~i lucru cu ~terea din 
nou? Na~terea din nou o poate face numai Dumnezeu ~i pentru aceasta 
se folose~te de Cuvantul Lui ~i de Duhul Sfilnt. 

- (Nicodim reprezinta pe prietenii din biserica, simpatizantii, 
care nu vor sa se boteze. Sau ar face-o, dar nu public.) 
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Schifa prescurtata a lecpei 

Minunea nasterii din nou 
loan 3: 1-13 (2 Corinteni 5:17) 

Introducere 
I. Neajunsurile unui om bun 
1. Omul poate sa fie religios :fara sa fie mantuit 
2. Omul poate sa fie moral, fara sa aiba pace in suflet 
3. Omul poate lucra, dar fara Duhul lui Dumnezeu 
II. Cecere Domnul Isus unui om religios 
1. Sa se nasca din nou 
2. Sa treaca de partea Domnului Isus 

-Prin credinta 
-Prin pocainta 
-Prin acceptarea Domnului lsus ca Mantuitor 

3. Sa renunte la traditii ~i sa traiasca prin credinta 
m. Cum se verifies autenticitatea na,terii din nou 
1. Omul nascut din nou vine la lumina 
2. Omul nascut din nou se identifica prin botez cu Domnul Isus 
3. Omul nascut din nou face roade vrednice de pocainta lui 

Concluzie: 
Fara na~tere din nou nu exista nici o ~ansa de a vedea 

Imparapa lui Dumnezeu. 
- Dumnezeu nu cauta oameni buni, ci credincio~i, inchinatori 

adevarafi. 
- Credefi ca Nicodim a devenit urm~ al Domnului Isus, sau 

nu? A trecut de partea Domnului sau a ramas de partea fariseilor? 

Credeti ca s-a botezat, sau nu? 
N~terea din nou o poate face numai Dumnezeu ~i pentru 

aceasta se folose~te de Cuvantul Lui ~i de Duhul Siant. 
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