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1. Noaptea orice teologie este cenuşie 

Cum rezolvă Isus întrebarea referitoare la sensul vieţii 
Ioan 3.1-21; 7.50; 19.39 
 
„Era un om dintre farisei, cu numele Nicodim, un mai-mare al iudeilor. Acesta a venit la Isus 
noaptea …” (Ioan 3.1) 
 
 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu 
Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de o imagine a lui Dumnezeu 
făurită de el însuşi! 

 
Omul bătrân mă priveşte întrebător: „Poţi cu adevărat întâlni pe Dumnezeu aici?” Noi stăm 
înaintea cortului de evanghelizare pe locul din faţa primăriei oraşului. Deasupra intrării se 
poate citi înscrisul cu litere mari: Întâlneşte-L pe Dumnezeu! – „Când şi cum Îl pot întâlni aici 
pe Dumnezeu?”, întreabă el. Pare să o ia în serios şi după ce mi-a povestit istoria lui şi mi-a 
explicat părerile lui confuze despre Dumnezeu, îi spun despre predica de seară din cort. La ora 
opt fix el este prezent. Predica, pe care el o urmăreşte cu atenţie, se ocupă cu Nicodim, un 
teolog din Ierusalim … 
 
Are teologul Nicodim nevoie de asistenţă spirituală? Nu a învăţat el însuşi din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi din Talmud şi din relaţia lui cu Dumnezeu răspunsurile necesare la nevoile şi 
întrebările oamenilor, ca să le poată da competent altora? Pe lângă aceasta nu este el ca 
„academician” un om cu funcţie model? Nicodim este cu vază şi respectat, în cele din urmă 
face parte din aşa-numitul sinedriu, comitetul cel mai înalt al naţiunii iudaice, care ia deciziile 
cele mai importante ale poporului. Acest sfat înalt posedă, în ciuda ocupaţiei romane existente 
şi generale, dreptul să decidă în probleme religioase şi de drept civil. Prin aceasta Nicodim 
face parte din bărbaţii cu cea mai mare influenţă din popor. Acest comitet constă din 70 de 
bărbaţi foarte instruiţi, care nu puteau să fie mai diferiţi din punct de vedere religios şi politic. 
 
De o parte stau fariseii, din care face parte Nicodim. Ei reprezintă o atitudine foarte 
conservativă şi de respectare a talmudului şi a tradiţiilor poporului şi îşi doresc ca ocupaţia 
prin puterea mondială a Romei să se termine cât mai curând posibil, pentru ca iudeii să poată 
reveni la independenţa lor naţională. De aceea Nicodim împreună cu fariseii aşteaptă ca 
Dumnezeu să trimită curând pe Mesia făgăduit, Eliberatorul de sub ocupaţia străină. 
 
Cealaltă partidă în sinedriu este grupa saducheilor. Acesteia îi aparţine ca preşedinte al 
comitetului marele preot aflat în funcţie. Ei sunt adepţii unei concepţii despre lume modern-
teologică, raţionalist-progresistă, care adaptează tradiţiile religioase şi legile la duhul timpului. 
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Mai este şi grupa herodianilor, al căror nume provine de la împăratul edomit pus de Roma, 
care simpatizează politic cu puterea de ocupaţie. O constelaţie permanent brizantă, care face 
ca votările în înaltul sfat să fie mereu însoţite de dispute şi certuri furtunoase. 
 
Nicodim, care este de partea conservativă, cunoaşte Legea pe care Dumnezeu a dat-o 
poporului Său, şi îşi orientează viaţa după ea. El este deplin convins şi nu aşteaptă nimic mai 
mult decât apariţia în curând a lui Mesia. 
 
Cine este acest Isus? 

 
Este timpul sărbătorii anuale de Paști din timpul lunii Abib, aceasta înseamnă sfârşitul lui 
Martie după calendarul nostru. Nicodim este martor în Ierusalim cum Predicatorul pelerin Isus 
din Galileea devine subiectul discuţiilor din cetate, deoarece El a provocat pe toţi iudeii, 
atunci când a alungat pe toţi comercianţii de pe teritoriul Templului (Ioan 2.23-25). Aceasta a 
provocat agitaţie mare şi poporul discută cu înflăcărare despre Omul acesta, care a apărut de 
curând în public. 
 
Unii din colegii de birou ai lui Nicodim l-au interogat deja şi au întrebat de legitimitatea Lui, 
cu ce drept îşi asumă El această provocare. Însă cu toate acestea mulţi din popor Îl urmează, 
deoarece El face unele minuni şi semne. Să fie oare ceva adevărat din zvonul că acest tâmplar 
din Nazaret este Mesia? Apariţia Lui şi autoritatea Lui îl fascinează pe Nicodim. Pe lângă 
aceasta acest Isus este numai un simplu meseriaş, şi de fapt el îşi imaginează altfel pe 
Salvatorul făgăduit: nu trebuia El să descindă din urmaşii lui David, dacă El trebuia să 
corespundă profeţiilor? 
 
Nicodim nu vrea să se ia după zvonuri, şi nu vrea să se aşeze sub constrângerea fracționară a 
fariseilor, el vrea să-şi formeze părerea proprie. De aceea vrea să se informeze personal şi să 
cunoască pe acest Isus. 
 
Nicodim are întrebări 

 
Nicodim doreşte însă nu numai să-şi facă o imagine personală despre Isus. Cumva el are 
simţământul că Isus ar trebui să vină de la Dumnezeu (Ioan 3.2), căci altfel nu-şi poate explica 
minunile. Şi în afară de aceasta, cu toată erudiţia lui şi cunoştinţa scrierilor sfinte, Nicodim 
are o oarecare nesiguranţă lăuntrică cu privire la mântuirea veşnică şi poziţia lui înaintea lui 
Dumnezeu. Cum poate el cu toate eforturile să împlinească Legea, să fie bun înaintea lui 
Dumnezeu şi să împlinească cum se cuvine cerinţele ei? Cum poate el avea parte la Împărăţia 
viitoare a lui Dumnezeu? Există ceva pe care el nu-l cunoaşte, cu toată cunoaşterea pe care o 
are din Biblie? Acest Isus pare să aibă o altă autoritate şi certitudine. Dar ce este aceasta? 
 
Cum procedează Domnul Isus, cum câştigă El inima lui Nicodim? 

 
Domnul nostru acceptă această întâlnire nocturnă, prin aceasta asigură anonimitatea 
partenerului Său de discuţii. În afară de aceasta El nu-l bagă în sertarul general al „fariseilor”, 
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care deseori sunt numiţi deodată făţarnici. El „îi cunoştea pe oameni şi n-avea nevoie să-I 
facă cineva mărturisiri despre om” (Ioan 2.25). Unui om care este dispus să se convingă, i se 
poate ajuta … 
 
Nicodim deschide binevoitor discuţia şi Îl numeşte pe Domnul Isus „Învăţător şi venit de la 
Dumnezeu” (Ioan 3.2). Însă Domnul Isus trece peste înfloritura retorică de început politicoasă 
a partenerului Său, aude întrebarea nerostită a acestuia dinapoia cuvintelor şi trece direct la 
miezul problemei:  
 

„Adevărat, adevărat îţi spun: ‚Dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu’.” (Ioan 3.3). 

 
Probabil noi am spune: „Doamne Isuse, aceasta merge prea repede! Lasă-l pe celălalt să 
primească treptat încredere. Nu-l lua aşa de repede pe neaşteptate. De ce nu citezi Tu afirmaţii 
teologice ale rabinilor renumiţi şi recunoscuţi, de ce nu deschizi Biblia şi nu faci cu Nicodim 
un studiu biblic aprofundat despre doctrina răscumpărării vechi-testamentale?” 
 
Însă Domnul nostru nu vorbeşte cu Nicodim pe un nivel teologic înalt sau intelectual, ci 
foloseşte cuvinte şi exemple foarte simple. Vorbirea folosită la copii şi la oamenii simpli este 
în cele din urmă înţeleasă şi de profesor! 
 
Şi Nicodim întreabă foarte simplu: 

„Cum poate un om să se nască, fiind bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele 
mamei sale şi să se nască?” (Ioan 3.4). 

 
Această întrebare arată că Nicodim a câştigat încredere. El observă că aici este Cineva care 
mă înţelege, cu care eu pot vorbi foarte simplu, care poate să-mi explice simplu lucrurile. 
 
Şi Domnul nostru spune: „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă cineva nu este născut din apă şi 
din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3.5). Şi după aceea El îi explică 
diferenţa între naşterea trupească şi naşterea din nou de sus. 
 
Nicodim nu se intimidează să întrebe din nou: „Cum pot fi acestea?” 
 
Domnul Isus ilustrează procedura cu un exemplu din Numeri 21. Nu trebuie Nicodim să se fi 
simţit ca într-o şcoală iudaică? Istoria aceasta o cunoaşte oricare israelit: Moise la indicaţia lui 
Dumnezeu trebuia să înalţe în pustiu pe un stâlp un şarpe de aramă. Oricare israelit, care era 
muşcat de un şarpe otrăvitor, şi privea cu credinţă la şarpele înălţat, aceluia i se dăruia viaţa – 
el nu trebuia să moară! 
 
Prin această istorisire simplă Fiul tâmplarului arată lui Nicodim cel cult cum poate avea loc 
naşterea din nou: numai prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care de asemenea va fi înălţat. 
„Nicodim”, spune Domnul nostru prin aceasta, imaginea ta despre Dumnezeu este falsă şi 
imaginea ta despre Mesia este falsă. Tu crezi că Dumnezeu salvează prin împlinirea 
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poruncilor, şi tu crezi că Mesia apare ca Împărat şi astfel va salva pe poporul Său. Însă 
Dumnezeu salvează prin moartea lui Mesia, a Fiului lui Dumnezeu, care Însuşi este 
Dumnezeu! Nicodim, Eu sunt nu numai tâmplarul – Eu sunt Fiul lui Dumnezeu care prin 
moartea Sa face posibilă naşterea din nou. Crezi tu aceasta?” – 
 
Cum rezolvă Domnul Isus „cazul” lui Nicodim? 

 
Isus nu-l constrânge pe Nicodim să ia o hotărâre înainte de răsăritul soarelui, nu, El îl lasă să 
plece! El nu exercită presiune morală. El a observat că acest om cu influenţă mare a ajuns să 
reflecteze – şi El îi dă timp de meditare. 
 
Doi ani durează până când chibzuirile lui Nicodim devin certitudine. Însă când după aceea el 
este convins, el ia atitudine! Mai întâi şovăielnic în sinedriu, când s-a discutat despre Isus: 

„Nicodim (cel care venise noaptea la El, fiind unul dintre ei) le-a zis: ‚Judecă legea 
noastră pe un om dacă nu a auzit întâi de la el şi nu a cunoscut ce face?’” (Ioan 7.50). 

Credinţa lui şovăielnică este imediat bombardată: 
„Ei au răspuns şi au zis: ‚Şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că nici un profet nu se 
ridică din Galileea’.” (Ioan 7.52). 

 
Şi după aceea sub Domnul înălţat pe crucea de pe Golgota credinţa lui devine certitudine! 
Aici el înţelege evident ceea ce Domnul Isus i-a explicat: 

„Şi, cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă” (Ioan 3.14-15). 

 
Şi astfel el are curajul să se declare de partea celui răstignit: cu ajutorul lui Iosif din Arimateea 
el înmormântează pe Isus într-un mormânt. Prin aceasta el se întinează nu numai conform 
Legii – de aceea nu poate lua parte la sărbătoarea de paşte -, ci el se pune public împotriva 
sentinţei de moarte dată de sinedriu împotriva lui Isus! 
 
Ce pot învăţa eu din aceasta pentru asistenţa spirituală? 

 
1. Oferă ocazia să se vorbească numai cu tine singur, deci fără ascultători sau spectatori. 

Căci înaintea altor oameni fiecare încearcă să-şi păstreze obrazul nepătat. Nimeni nu 
doreşte să se dea pe faţă cine este. În cazul celor din Orient aceasta este mai mult 
valabil decât este la noi europenii. În discuţii personale omul se prezintă altfel decât în 
grupă. 

2. Pentru discuţie caută liniştea, să nu fii deranjat. Decuplează telefonul celular; cu 
siguranţă va suna când eşti într-o discuţie de asistenţă spirituală. Ia-ţi timp pentru 
discuţie: nu privi permanent la ceas, prin aceasta distrugi deschiderea de sine timidă. 

3. Păstrează taina destăinuirii! Fă-l pe celălalt să înţeleagă că nu vei povesti peste tot! 
4. Nu încadra pe oameni în sertarul părerilor preconcepute! Eliberează-te pe tine însuţi 

pe cât se poate de păreri preconcepute şi antipatii. 
5. Vorbeşte o vorbire simplă, dar clară. Nu vorbi cu înflorituri, mieros şi teatral, deci nu 

aşa numita „limbă a Canaanului”, vorbirea profesională a evlavioşilor. Pe cât posibil 
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nu folosi cuvinte străine, despre care nu eşti sigur că cel care stă înaintea ta le înţelege. 
Reţine: Vorbirea pe care o foloseşti într-o oră cu copiii o va înţelege şi un profesor! 

6. Explică cum este Dumnezeu. Mulţi oameni au o imagine unilaterală despre El. Pe de o 
parte El este absolut sfânt şi drept şi de aceea trebuie să pedepsească păcatul. „Plata 
păcatului este moartea” (Romani 6.23). Pe de altă parte El este totodată dragostea în 
Persoană. Ea se arată în dăruirea de neînţeles a Fiului Său Isus Hristos în moarte, ca să 
ne salveze de la condamnarea veşnică (Ioan 3.16). 

7. Arată clar şi precis necesitatea pocăinţei, a întoarceri şi a naşterii din nou! Explică că 
pentru aceasta este posibil să fie necesară şi o mărturisire înaintea altora, dacă te-ai 
făcut vinovat faţă de ei. 

8. Foloseşte exemple simple, pe care cel dinaintea ta le poate înţelege respectiv le 
cunoaşte, pentru a face de înţeles ceea ce vrei să spui. 

9. Este important ca tu pe baza Bibliei să poţi arăta clar Persoana şi Fiinţa lui Dumnezeu 
şi a Domnului Isus. Ce imagine despre Dumnezeu ai tu însuţi, şi ce este Domnul Isus 
pentru tine personal! 

10. Nu constrânge pe partenerul tău, ci aşteaptă hotărârea lui! Nu-l aşeza sub presiune din 
punct de vedere moral. Oferă timp ca să-i devină clar cele discutate şi pe cât posibil de 
la sine să ajungă la o decizie! 

11. Viaţa nouă din Dumnezeu va deveni vizibilă! Când Duhul lui Dumnezeu a condus pe 
un om la naşterea din nou, acela va arăta aceasta prin viaţa sa şi prin vorbirea sa – 
probabil la început timid, însă certitudinea poate creşte şi ea va creşte. 
Lipsa schimbărilor în viaţa unui creştin trebuie să ne facă să ne îndoim de existenţa 
naşterii din nou din Dumnezeu. Aşa cum la un copil nou născut viaţa se arată prin 
respiraţie, plâns şi mişcare, la fel se manifestă şi naşterea din nou spirituală a unui om 
– altfel ceva nu este în ordine. Nu cumva noi predicăm probabil prea puţin 
consecinţele vieţii noi, aşa că anumite presupuse naşteri din nou sunt mai degrabă 
naşteri moarte? 

 
Reţine: Aşa cum la un copil nou născut viaţa se arată prin respiraţie, plâns şi mişcare, la 

fel se manifestă şi naşterea din nou spirituală a unui om. 

 
„Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea [şi pe tine], 

încât L-a dat pe singurul Lui Fiu [Isus Hristos], 
pentru ca oricine [şi tu] crede în El 

[adică se încrede din toată inima în El] 
să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.” 

(Evanghelia după Ioan 3.16) 
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