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Nie dziw się, że ci powiedziałem: „Musicie się na nowo narodzić”.
Stwierdzenie to pochodzące od Jezusa jest albo oszukańcze, albo pustoszące dla kogoś, kto pragnie
kontrolować swoją duszę. Niewiele biblijnych rzeczywistości jest lepiej utworzonych przez Boga, aby ukazać
naszą bezradność wobec grzechu. Ale nie wszyscy są dzisiaj skłonni ocenić to cudowne wydarzenie, którym
ono jest.
Wyrażenie nowo narodzony jest bardzo cennym i bardzo krytycznym wyrażeniem w Biblii. Naszym głównym
zainteresowaniem powinno być poznanie tego, co Bóg ma na celu, kiedy Biblia używa tego języka, abyśmy
przez Jego łaskę mogli doświadczyć tego cudownego wydarzenia oraz mogli pomóc innym doświadczyć tego
samego. Poznanie tego, co rzeczywiście znaczy bycie na nowo narodzonym, niesie ze sobą niezwykłe
następstwo.
Bóg jest wielkim Sprawcą tego cudownego wydarzenia nowych narodzin. On nie utrzymywał tego w
tajemnicy. Oznacza to, że On nie chce, abyśmy byli ignorantami tego, co On czyni w nowych narodzinach.
Oznacza to, że poznanie tego, co On ujawnił o nowych narodzinach, jest dobrem dla nas. Kiedy Jezus
powiedział: „Musicie się na nowo narodzić”, nie dzielił się interesującą, ale nieznaczącą informacją. On
prowadził nas przez to do życia wiecznego i w końcu żyjących.
John Piper jest założycielem i nauczycielem organizacji Desiring God oraz kanclerzem seminarium
Bethlehem College & Seminary w Minneapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone. Posługiwał jako Pastor for
Teaching and Vision (pastor do nauczania i dostarczania wizji) w Bethlehem Baptist Church w Minneapolis
przez 33 lata (1980–2013). Jest autorem ponad 50 książek. Jego książki nagrodzone przez ECPA
(Stowarzyszenie Wydawców Chrześcijan Ewangelicznych): "Spectacular Sins" (Grzechy spektakularne), "What
Jesus Demands from the World" (Co Jezus wymaga od świata), "Pierced by the Word" (Przeszyty przez
Słowo) oraz "God’s Passion for His Glory" (Pasja Boga dla Jego Sławy). Wśród jego książek znajdują się też
bestsellery: "Don’t Waste Your Life" (Nie zmarnuj twojego życia), "Desiring God: Meditations of a Christian
Hedonist" (Pożądając Boga: Medytacje hedonisty chrześcijańskiego) oraz "The Passion of Jesus Christ"
(Pasja Jezusa Chrystusa).
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