Vprašanje: Kaj je kristjan?
Odgovor: Slovar definira besedo takole; kristjan je oseba, ki verjame v Jezusa kot
Kristusa ali pa v vero, ki uči o Jezusu. To je sicer dober začetek za razlago tega, kar
kristjan je, ampak tako kot mnoge posvetne razlage, se tudi ta ne približa dovolj resnični
svetopisemski razlagi pomena besede.
Beseda kristjan je v Novi zavezi omenjena trikrat (Apostolska dela 11:26, Apostolska
dela 26:28, Prvo pismo Petru 4:16). Učenci Jezusa Kristusa so bili prvič imenovani za
kristjane v Antiohiji (Apostolska dela 11:26), ker je bilo njihovo obnašanje, dela in govor
prav takšno kot Kristusovo. Prvotno je bilo tako poimenovanje uporabljeno iz strani
Antiohijcev, za norčevanje iz Jezusovih privržencev. Dobesedno ta izraz pomeni
»pripadati Jezusovi družbi« ali pa »učenec Kristusov«, ki je pravzaprav podoben prevodu
Websterjevega slovarja.
Na žalost je beseda kristjan skozi čas izgubljala pomemben delež svojega pomena in je
pogosto uporabljena za nekoga, ki je religiozen ali pa ima visoke moralne vrednote. V
resnici pa je kristjan ponovno rojena oseba, ki sledi Jezusu Kristusu in vanj veruje.
Veliko ljudi, ki ne verujejo v Jezusa Kristusa, se ima za kristjane, preprosto zato, ker
hodijo v cerkev ali pa ker živijo v deželi »kristjanov«. Toda, če samo hodimo v cerkev in
smo dobri ljudje, še ne pomeni, da smo kristjani. Kot je eden izmed evangelistov nekoč
rekel: »Hoja v cerkev te ne naredi kristjana, tako kot te hoja v garažo ne spremeni v
avtomobil.« Biti član cerkve, udeleževati se obredov in delati cerkvena dela nas ne more
narediti kristjane.
Sveto pismo nas uči, da nas dobra dela ne naredijo sprejemljive za Boga. Tit 3:5 nam
pravi: »Nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem
usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.« Torej je kristjan nekdo,
ki je bil ponovno rojen od Boga (Janez 3:3, Janez 3:7, 1 Peter 1:23) in veruje ter zaupa
v Jezusa Kristusa. Efežani 2:8 pravijo: »Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz
vas, ampak je Božji dar.« Pravi kristjan je nekdo, ki se je spreobrnil od svojih grehov in
veruje v Jezusa Kristusa. Njihovo zaupanje ne temelji na sledenju religiji ali pa moralnim
načelom in tudi ne seznamu »delati in ne delati«.
Pravi kristjan je tisti, ki veruje in zaupa v Jezusa Kristusa in v dejstvo, da je On na križu
umrl za nas, da bi plačal naše grehe. Verjeti mora tudi, da je Jezus tretji dan vstal od
smrti in zmagal nad smrtjo ter podaril večni dar življenja vsem, ki verjamejo vanj. Janez
1:12 nam pravi: »Tistim pa, ki so besedo Njegovo sprejeli, je dala moč, da postanejo
božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime.« Pravi kristjan je zares Božji otrok, del
resnične Božje družine in tisti, ki mu je dano novo življenje v Kristusu. Značilnost
pravega kristjana je ljubezen do drugih in poslušnost besedi Božji (1 Janez 2:4, 1 Janez
2:10).

