Evanghelia dup Ioan - Capitolul 3
Acest capitol începe cu »dar«. Nicodim apar inea acelora care au fost impresiona i de minune, dar
în cazul lui a fost mai mult decât atât. Semnele, la care el fusese martor, l-au adus mai aproape de
Dumnezeu; L-a c utat. Potrivit în elegerii otodoxe o asemea c utare dup Dumnezeu însemna
mergerea la Templu, i aceasta ar fi putut-o face Nicodim ziua. Dar el a ales acum o cale neortodox
i a c utat o discu ie cu acest Înv tor »venit de la Dumnezeu«, dar Care nu a avut o recunoa tere
general ; de aceea a venit noaptea la El. El însu i era un conduc tor i un înv tor în Israel i credea
c tot ceea ce îi mai lipse te putea acum s g seasc . Pentru acest fariseu mândru nu a fost un lucru
neînsemnat s ocupe înc odat pozi ia unui elev smerit!
Domnul l-a întâmpinat imediat cu acea explica ie important , spunându-i c na terea din nou este
absolut necesar . F r ea, nimeni nu poate vedea Împ r ia lui Dumnezeu. Nicodim putea s vad
minuni i semne, dar nu putea s vad Împ r ia lui Dumnezeu. El avea nevoie de na terea din nou i
nu de înv tur ; curând s-a dovedit total inapt de a în elege cuvintele Domnului i prin aceasta a
ilustrat adev rul cuprins în ele. N-a putut s descopere în ele mai mult decât o aluzie misterioas la
na terea natural . Aceasta a oferit Domnului ocazia unei a doua explica ii importante, conducând
problema un pas mai înainte. Împ r ia lui Dumnezeu trebuie nu numai v zut , ci trebuie intrat în ea,
i na terea pentru aceasta trebuie s aibe loc din ap i din Duh.
Nu este cerut o comportare nou sau principii noi de ac ionare, dar o na tere din nou este absolut
necesar i aceasta înseamn un început absolut nou. Originea i arborele lui genealogic erau din cele
mai bune, c ci descindea din neamul lui Avraam. Mai mult chiar, i-a însu it toat educa ia posibil
în religia iudaic . Dac el ca fiu cult al lui Avraam avea nevoie de na terea din nou, atunci era
evident c orice f ptur , chiar i cei din neamul lui Avraam, erau condamna i înaintea lui Dumnezeu.
Faptul c na terea din nou era necesar pentru to i, înseamn c asupra noastr a tuturora st tea
sentin a condamn rii. Prin prima noastr na tere avem originea în Adam i avem parte de via a i
natura sa. Numai prin retr irea na terii din nou putem vedea i putem intra în Împ r ia lui
Dumnezeu.
Cuvintele Domnului din versetul 5 se refer în mod clar la profe ia din Ezechiel 36, 24-32, care
vorbe te despre o cur ire radical a lui Israel, care va avea loc la începutul Împ r iei de o mie de
ani. Dumnezeu îi va stropi cu »ap curat « i le va da »un duh nou« i va pune »Duhul S u« în ei.
Aceast cur ire va fi de a a natur , c ei se vor scârbi de faptele lor rele de odinioar i astfel vor fi
binecuvânta i de Dumnezeu. Acest loc din Scriptur nu descrie în totalitate adev rul cu privire la
aceast tem , dar spun suficient pentru ca cuvintele Domnului, pe care Nicodim tocmai le auzise, s
nu fie o surpriz pentru el. El era un înv tor în Israel i ca atare prorociile lui Ezechiel trebuiau s -i
fie cunoscute.
Deja prin Lege erau prev zute unele stropiri, în general cu sânge, dar uneori i cu ap , ca de
exemplu în Numeri capitolul 8 i 19. Pentru stropire se folosea sângele sau apa. Apa este cel mai
mare mijloc de cur ire. Ezechiel a folosit aceste imagini cunoscute, pentru a ilustra înv tura c
Dumnezeu va folosi mijloacele Sale de cur ire a lui Israel pentru reînnoirea lui spiritual . Mijlocul
S u de cur ire spiritual este Cuvântul S u, a a cum este ar tat în Psalmul 119, 9.
G sim astfel aici, la prima vorbire a Domnului, c El leag înv tura Sa de cunoscutele afirma ii
ale lui Ezechiel, clarificându-le astfel i extinzându-le. În privin a aceasta ne este relatat mai mult în
epistole i noi trebuie s ne amintim c ceea ce noi citim în versetele 12 i 13 din capitolul 1 a fost
scris de Ioan la câ iva ani mai târziu, dup ce a fost dat lumin deplin cu privire la aceast tem .
Isus i-a spus lui Nicodim c na terea din nou este o necesitate absolut , i anume pentru fiecare om
care vrea s vad sau s intre în Împ r ia lui Dumnezeu, iar pentru aceasta erau necesare Duhul, ca
for a activ , i apa Cuvântului, ca for a pasiv . În aceast stare se afl orice om i o alt solu ie a
problemei, care ar putea fi mai pu in fundamental sau drastic decât na terea din nou, nu este
suficient .
Domnul a spus apoi, c cine este din carne r mâne în carne iar acela care s-a n scut din Duhul, are
parte de aceast natur . Versetul 6 arat foarte clar c cele dou naturi sunt foarte diferite i niciodat
nu se vor putea uni. Aici se poate aplica expresia folosit de mai multe ori în Geneza capitolul 1,

»dup felul ei«. Nu exist nici-o urm de evolu ie, tot a a ca i în Geneza 1; prin nici-un fel de
cultivare sau selec ionare natural nu se poate transforma carnea în duh.
Mereu s-a reflectat i deseori chiar certat cu privire la na terea din nou; multe din acestea puteau s
nu aibe loc, dac s-ar fi luat seama la versetul 8. Este acela i cuvânt grecesc pentru »vânt« i »duh«.
Asemenea vântului, Duhul nu se poate vedea, ci poate fi numai perceput dac se aude cuvântul rostit
de El, sau se simt rezultatele ac iunii lui. Tot a a ca i vântul, El nu poate fi controlat de noi. Ceea ce
înf ptuie te El, întrece cu mult capacitatea noastr de în elegere. Aceia i înf i are este i la aceia
care sunt n scu i din El. De aceea cu privire la na terea din nou i la cei n scu i din nou trebuie s fie
elemente pe care noi nu le pricepem. Din aceasta rezult c gândurile noastre în aceast privin nu
folosesc la nimic, sau sunt chiar gre ite.
În versetul 11 avem semnul caracteristic al unei accentu ri deosebite - »adev rat, adev rat« - i
aceasta pentru a treia oar în acest capitol. Nicodim trebuia s în eleag foarte bine, c Domnul nu
vorbea ca un simplu profet. El dispunea con tient de cuno tin e despre lucrurile despre care vorbea.
El a v zut realmente ceea ce exprima. El a fost totdeauna »la pieptul Tat lui«, a a cum am amintit
mai înainte. Cu toate acestea m rturia Sa nu putea fi acceptat f r ac iunea Duhului Sfânt. i despre
ce era vorba în m rturia Sa? El a vorbit despre lucruri, care au fost anun ate de Ezechiel ca fiind
necesare cu privire la binecuvânt rile p mânte ti din Împ r ia de o mie de ani, extinzând prorociile
lui Ezechiel, pe care Nicodim auzindu-le nu le-a în eles i nu le-a crezut. El va vorbi i despre lucruri
care au de a face cu hot rârile lui Dumnezeu cu privire la cer. Se putea spera c aceste lucruri cere ti
vor fi primite prin credin ?
Lucrurile cere ti sunt dup natura lor inaccesibile de oameni. Picioarele lor merg pe p mânt i ei
sunt familiariza i cu el; dar ei nu au fost niciodat în cer. Aici îns era Unul care era pe deplin
competent s descopere lucrurile cere ti. Un paradox deosebit st înaintea noastr . El a venit din cer
aici jos, i cu toate acestea El era în acela i timp în cer. Dac ne gândim cum a început aceast
Evanghelie, atunci va dispare aceast contradic ie aparent . Aici este Cuvântul care era Dumnezeu i
care a devenit carne. În întruparea Sa El a coborât din cer; dar El nu a încetat niciodat s fie
Dumnezeu, Cel care este în cer. El Însu i a spus: »Fiul Omului, care este în cer«. Da, este evident c
a inten ionat, ca noi s înv m, c nu ne este permis s descompunem Persoana Sa în gândurile
noastre, unii fiind înclina i s fac mereu aceasta. Nu avem voie s spunem: în starea aceea El este
în totul Dumnezeu, sau aceasta a f cut-o în starea Lui de Om. Noi putem desigur s distingem, dar
nu avem voie s separ m. Personalitatea Sa este una, chiar i în umanitatea Sa, i ca atare
indivizibil . De aceea El este ca Fiu al Omului Mesagerul des vâr it i autorizat al lucrurilor cere ti.
Cât de mare este diferen a în compara ie cu to i aceia care au mers pe p mânt înainte de El.
Dup ce Domnul a amintit lucrurile cere ti, merge mai departe i vorbe te despre marele eveniment
care va trebui s aibe loc înainte ca acele lucruri cere ti s poat fi descoperite i puse la dispozi ia
oamenilor. Despre acest eveniment a fost dat deja un simbol prin arpele de aram din pustie –
în elesul lui este în l area Fiului Omului pe cruce. Aceasta este lucrarea, f cut pentru noi, care a
avut loc în afara noastr . Na terea din nou este, dimpotriv , o lucrare f cut în noi. Cu privire la
ambele lucr ri Isus folose te cuvântul TREBUIE; c ci ambele sunt necesare, dac este vorba s
venim într-o rela ie binecuvântat cu Dumnezeu. Jertfa de moarte a Fiului Omului este pentru om
singurul drum posibil spre via a ve nic i pe care se poate umbla numai de c tre acela »care crede în
El«, cu alte cuvinte poate fi parcurs numai prin credin .
Versetele 16 i 17 încep ambele cu »pentru c « i de aceea sunt legate cu versetele 14 i 15.
Descoperim astfel, c Acest Fiu al Omului, care a venit din cer aici jos pe p mânt i care este
totodat în cer, i care a fost în l at pe cruce, este singurul Fiu al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu
L-a dat. Cât de mult se potrive te aceasta cu Romani 8, 3, unde este prezentat adev rul cuprins
simbolic în arpele de aram . A a cum Moise a f cut arpele de aram în chipul erpilor înfoca i – ei
erau cauza nenorocirii – tot a a a trimis Dumnezeu pe Fiul S u într-o fire asem n toare cu a
p catului, ca astfel p catul în carne s poat fi condamnat prin jertfa Sa pentru p cat. P catul
st pânea în carnea noastr ; el domina i a stricat via a noastr de odinioar . Crezând în Isus, Fiul lui
Dumnezeu, am primit via a ve nic ; îns la baza ei este condamnarea divin a p catului la cruce.
Puterea dominant , care era activ în vechea noastr via , a fost condamnat . În aceasta const

arvuna, c în cele din urm p catul va fi pentru totdeauna înl turat. Pe aceast baz a putut fi d ruit
via a ve nic .
Dragostea lui Dumnezeu s-a descoperit prin darul singurului Fiu; este o dragoste care cuprinde nu
numai pe Israel, ci întreaga lume. Este foarte remarcabil cum tocmai în aceast evanghelie grani ele
strâmte ale lui Israel sunt desfin ate prin desf urarea harului. În primele versete am v zut c via a
era lumina oamenilor, nu numai a lui Israel; i apoi c Lumina adev rat »lumineaz pe orice om«.
Tot a a i aici: »Dumnezeu ... a iubit lumea«, i darul f cut în Fiul este m sura dragostei. Cuvintele
»singurul lui Fiu« exprim locul deosebit i unic pe care El îl ocup în dragostea lui Dumnezeu.
Modelul Avraam-Isaac ne ajut în aceast privin . Evrei 11 ne spune c Avrram a dat pe Isaac
»singurul lui fiu«, cu toate c în timpul acela avea i pe Ismael, iar mai târziu i al i fii. Isaac îns
ocupa un loc deosebit în planul lui Dumnezeu i în simpatia lui Avraam. Dup acest exemplu frapant
se folose te aceia i expresie cu privire la Fiul lui Dumnezeu, i aceasta cu scopul de a ne m ri
imagina ia noastr cu privire la m rimea Darului lui Dumnezeu. Dumnezeu L-a dat pe Acela care era
Cel mai mare i unic în simpatia Lui.
Versetul 17 prezint un alt gând. Lumea va merge în cele din urm la pierzare, dac va continua s
mearg pe drumul ei, a a cum rezult din versetul 16. G sim acum c judecata i condamnarea stau
înaintea ei. A merge la pierzare înseamn s te afli la o distan extrem de mare i desp r it de
Dumnezeu, asta înseamn s fi în starea de moarte ve nic . Via a este deci o cerin major pentru
om i Darul singurului Fiu a f cut posibil pentru cel ce crede s ob in nu o oarecare via , ci »via a
ve nic «, care are o calitate divin , minunat , de neegalat. Tot a a venirea Fiului în aceast lume nu
arat o inten ie de condamnare a ei; acesta a avut loc într-o form eficace prin legea lui Moise. El,
Fiul, a venit s mântuiasc . Oamenii tem tori de Dumnezeu din Israel au a teptat ca »un corn al
mântuirii« s fie ridicat în casa lui David, care îi va salva de du manii lor (vezi Luca 1, 68-71). Dar
ceea ce a adus Hristos este cu mult mai mare. Este mântuirea de p cat i de consecin a lui, i asta
pentru toat lumea.
Cu toate c Fiul Omului nu a venit pe p mânt cu inten ia s condamne lumea, prezen a Lui a
pricinuit totu i judecarea ei, c ci El era Lumina care face totul cunoscut i de aceia to i oamenii erau
pu i la încercare. Lumina are ca efect iluminarea i descoperirea, i când ea str luce te omul
reac ioneaz în unul din cele dou feluri, deoarece ea îl descoper . Dac el va tr i adev rul, atunci
Lumina îi este binevenit , i el vine la ea. Versetele 18-20 au ca premiz faptul c »cel care o crede«
tr ie te adev rul; în timp ce »cel care nu crede« face r ul. Unul vine la Lumin , i nu este nici-o
condamnare pentru el; altul r mâne în întuneric, i aceasta este suficient pentru a fi condamnat. El nu
crede Lumina care a ap rut odat cu venirea Fiului lui Dumnezeu. Prin aceasta s-a decis totul, nu mai
este nevoie s mai a tep i ziua propriu-zis a judec ii. El a fost deja condamnat.
Versetele 22-24 ne arat foarte clar c cele prezentate anterior au avut loc înainte ca Ioan s fie
aruncat în temni , ceea ce marcheaz momentul începutului lucr rii publice a Domnului, potrivit cu
Matei 4, 12; Marcu 1, 14; Luca 3, 20. O perioad scurt de timp a botezat atât Ioan, cât i Domnul –
prin ucenicii S i (capitolul 4, 2). Anumi i iudei au f cut pe Ioan atent cu privire la lucrarea
Domnului, probabil ca s trezeasc invidia în el. Dac ei au urm rit aceasta, atunci nu au reu it.
Printr-o smerenie i credincio ie adev rat , Ioan a ocupat pozi ia unui adev rat slujitor al lui
Dumnezeu; ca slujitor el nu avea nimic altceva, decât ce a primit din cer. Ei au trebuit s
m rturiseasc c el niciodat nu a avut preten ia, c el este Hristosul. El a revendicat îns faptul c el
era antemerg torul lui Mesia; el era i prietenul Mirelui. Dac el se nume te prieten, atunci el
folose te aceast vorbire biblic cu scopul v dit de ilustrare. Adev rul în sensul din Apocalipsa 19, 7
nu era înc descoperit, dar f r îndoial el a fost inspirat s foloseasc o form de exprimare care se
potrivea exact cu acel adev r care urma s fie descoperit. El însu i nu apar inea miresei, dar ca
prieten al Mirelui nutrea simpatie i interese adânci fa de El. A fost deosebit de bucuros s aud
vocea Mirelui.
Dup aceea Ioan a rostit cuvinte care ar trebui s fie gravate adânc în inima celor ce iubesc pe
Domnul Isus: »El trebuie s creasc , iar eu s m mic orez«. Pentru a treia oar avem în acest capitol
cuvântul »TREBUIE«. În versetul 7 este în leg tur cu marea nevoie a omului; în versetul 14 în
leg tur cu marea dragoste a lui Dumnezeu; aici în leg tur cu d ruirea din toat inima a unui slujitor

credincios. Ca i soarele, Hristos trebuia s urce la în l imea celei mai mari slave, în timp ce Ioan, ca
i luna, trebuia s p leasc tot mai mult i s dispar . El tia aceasta, i se bucura cu mare bucurie c
Hristos era în acele momente totul pentru el. Îl cuno tea ca pe Acela care venise din cer i în nici-un
caz nu era de pe p mânt. Deoarece s-a comportat în felul acesta, El a vorbit într-un fel pe care nimeni
nu-l poate imita. El st tea într-o rela ie a a de intim cu toate lucrurile cere ti, cum nici cel mai mare
proroc, Ioan, nu era.
Cuvintele lui Ioan s-au adeverit, curând urma s se retrag complet i va muri în închisoare. În
privin a aceasta el nu a fost o excep ie de la regul . Este situa ia de regul a tuturor slujitorilor lui
Dumnezeu: ei apar i dispar într-un anumit fel. A a a fost cu Moise în Vechiul Testament i cu Pavel
în Noul Testament. Chiar dac au fost slujitori mari, nu trebuie s ne gândim prea mult la ei. Pavel a
avut timpul lui de evanghelist înfl c rat i întemeietor de adun ri. A venit îns timpul când el a ajuns
în închisoare i când dec derea a p truns în adun ri, iar el dispare din raza noastr de vedere. Pavel
se mic oreaz , dar numai ca s m reasc str lucirea caracterului deosebit de ales al lui Hristos. Tot
a a trebuie s fie cu noi to i, i cu toate acestea s ne bucur m de aceasta, a a cum a f cut Ioan.
Cuvintele de la începutul versetului 33 par s contrazic cuvintele de la sfâr itul versetului 32, dar
paradoxul este numai de natur verbal i se bazeaz pe o afirma ie abstract , a a cum întâlnim des
în scrierile lui Ioan. În starea sa natural omul este mort i insensibil fa de m rturia divin . Aceast
realitate este prezentat abstract la sfâr itul versetului 32. Pe de alt parte îns Dumnezeu lucreaz
prin Duhul S u în inima unor oameni, i, practic v zut, g sim din aceia care au primit m rturia i
prin aceasta confirm c Dumnezeu este adev rat. La început diavolul a pus sub semnul întreb rii
m rturia dat de Dumnezeu lui Adam, i în felul acesta a intrat p catul. Credin a confirm
veridicitatea m rturiei, i în felul acesta ia na tere mântuirea i via a.
O m rturie a lui Dumnezeu a existat permanent din momentul în care Dumnezeu a vorbit lui Adam
despre pomii din gr din , dar acum ea a atins punctul ei culminant în El, Cel trimis de Dumnezeu,
Cel care cuno tea lucrurile din cer, despre care vorbea, prin propria observare i pe care le-a vestit
prin »cuvintele lui Dumnezeu«, posedând Duhul pe deplin i f r nici-o îngr dire. De aceea în cele
din urm a avut loc o m rturie de o deosebit valoare i plin tate de necomparat. Cu siguran
întrecea capacitatea omului firesc, dar un credincios în simplitatea lui o poate primi i prin aceasta
m rturise te c ea este adev rul lui Dumnezeu.
Versetele 35 i 36 par s fie o sec iune deosebit , cuvintele lui Ioan botez torul sunt completate de
cuvintele evanghelistului, care în lumin deplin putea s spun tot ceea ce devenise cunoscut prin
Cuvântul întrupat. Prin faptul c Fiul a fost descoperit, a fost descoperit i Tat l, i totodat prin
aceasta rela iile dintre cele dou Persoane divine. Aici g sim trei fapte deosebite referitoare la
Persoana Fiului. El este subiectul dragostei Tat lui. Ca Dar al Tat lui, toate lucrurile au fost date în
mâna Lui i El poate dispune de ele, a a cum vrea El. El este subiectul credin ei, i de aceea o Piatr
de încercare pentru fiecare om. S crezi în El înseamn s intri în posesiunea vie ii ve nice.
Respingerea supunerii fa de El prin credin înseamn s fi exclus de la via a ve nic i s stai sub
mânia lui Dumnezeu.
Descoperim foarte devreme în aceast Evanghelie, c Fiul nu numai c a creat toate lucrurile i ca
Cuvânt le-a descoperit, ci i c El lucreaz toate lucrurile, dispune de toate lucrurile i este
descoperit între oameni ca subiect al dragostei Tat lui i este un criteriu pentru to i. Observ m în
versetul 36 c via a se ob ine i este v zut . Aceasta arat cât de cuprinz toare este expresia »via a
ve nic « i c mânia lui Dumnezeu r mâne peste aceia care nu v d via a. Lucrurile sunt prezentate
aici iar i abstract, dar vorbirea este de a a fel, c ea neag cele dou teori prin care oamenii au
încercat s fug de realitatea crunt a pedepsei ve nice. Cuvintele »nu va vedea via a« neag
mântuirea universal care spune c într-un fel sau altul în cele din urm to i vor vedea via a.
Înv tura referitoare la nemurirea numai în anumite condi ii, care include nimicirea celor care nu
vor s se poc iasc , este cu toate acestea negat prin faptul c mânia lui Dumnezeu r mâne »peste
ace tia« - de aceea ei au parte de o existen permanent . În locul acesta s ne gândim iar i la
capitolul 20, 31. Evanghelia a fost scris cu scopul ca noi s putem fi printre aceia care cred i care
au via a ve nic . Alternativa îngrozitoare la aceasta ne este prezentat foarte clar aici.

