Evanghelia dup Ioan - Capitolul 4
Ultima parte din capitolul trei se ocup cu chestiunea litigioas a iudeilor referitoare la botezul lui
Ioan i r spunsul la aceast chestiune; capitolul patru ne arat la început ce a f cut Domnul în
aceast situa ie. Ioan a ocupat cu pl cere locul pe care el se retr gea tot mai mult, ca în felul acesta
Domnul s u s iese tot mai mult în eviden . Domnul Însu i S-a reîntors în Galilea, pentru a evita
aparen a unei rivalit i, care ar fi produs pagub slujitorului S u. Aceasta dovedea grija Lui bine
chibzuit fa de Ioan. În afar de aceasta, o aparent opozi ie fa de Ioan nu ar fi fost de folos
prestigiului S u. Ar fi ap rut ca un conduc tor al unei partide a ezat pe aceia i treapt cu Ioan
Botez torul, în principiu aceia i gre eal ca i credincio ii din Corint, care au pus pe acela i nivel
Numele lui Hristos cu al lui Pavel, Apolo i Chifa.
Drumul direct spre Galilea trecea prin inutul Samariei. De aceea, i din cauza aceasta, »a trebuit«
s aleag acest drum. Dar s-a mai ad ugat un alt »a trebuit«, pe care I l-a dat harul lui Dumnezeu i
care trebuia s -L duc la o anumit cetate din Samaria numit Sihar. Isus, Cuvântul devenit carne,
era obosit de c l torie – un semn al adev ratei lui umanit i –, i nu numai obosit, ci i fl mând i
însetat. La ora prânzului S-a a ezat la izvor, în timpul celei mai mari c lduri a zilei. Nicodim L-a
c utat noaptea. El a c utat o femeie samariteanc în mijlocul zilei. Evanghelia dup Ioan relateaz
în mod deosebit cum Domnul discut cu persoane individuale i se preocup de ele; g sim i
discu ii cu grupe de persoane – de cele mai multe ori chestiuni litigioase - , îns vom c uta zadarnic
relat ri despre predicile Lui, a a cum de exemplu este predica de pe munte sau vorbirea în pilde, ca
în Evanghelia dup Matei capitolul 13. Mul i dintre noi vor recunoa te cu pl cere c pentru o
discu ie cu persoane individuale este nevoie de o deosebit de înalt capacitate spiritual , i pe lâng
aceasta de mult curaj, spre deosebire de adresarea la o mul ime de oameni. Aici ne este prezentat un
exemplu des vâr it de adresare personal i de întâlnire.
Isus începe discu ia, cerând s I se dea s bea ap . Cuvântul devenit carne ocup pozi ia unui
peti ionar smerit înaintea unei creaturi a Sa deosebit de p c toase. De fapt o priveli te minunat .
Faptul c femeia a v zut în El un simplu iudeu, ea i-a dat seama c El S-a lep dat de demnitatea
Lui; noi tim îns c de fapt El S-a dezbr cat de Sine Însu i i S-a f cut rob. Faptul c El S-a
apropiat de aceast femeie în chip a a de smerit, a creat cea mai bun ocazie pentru discu ia care
urmeaz . Dac i noi ne-am putea apropia într-o asemenea stare de smerenie de oamenii zilelor
noastre, dorind s ajut m sufletelor lor, atunci am fi oameni în elep i.
Rug mintea Domnului a produs femeii mirare i curiozitate; nu a putut face altceva, decât s -L
întrebe, cum a ajuns El în aceast situa ie. R spunsul lui Isus din versetul 10 îi prezint trei lucruri.
În primul rând, c Dumnezeu este D t torul. Ea tia ceva din Lege, dar aici ea vedea pe Dumnezeu
într-o lumin cu totul nou . În al doilea rând, El a dezv luit m rimea tainic a persoanei Sale, c ci
El era Acela care împ r ea darurile lui Dumnezeu. Ea a v zut în El un iudeu, care i-a cerut s -I dea
ap s bea. Dac ea L-ar fi recunoscut, atunci ar fi descoperit c de fapt El era D t torul unui dar de
o deosebit valoare. În al treilea rând, El nume te darul »ap vie«, în felul acesta îndreptându-i
gândurile de la lucrurile naturale la cele spirituale. Acestei femei f r nume i s-a întâmplat ca i lui
Nicodim; ambi la început nu au în eles cuvintele Domnului; ce voia s spun El le era complet
ascuns. Dar i în acest caz se g sea în Vechiul Testament o aluzie cu privire la lucrurile puse în
discu ie. De exemplu, Domnul S-a prezentat de dou ori în cartea lui Ieremia (cap. 2,13; 17,13) ca
fiind »izvorul apelor vii«.
Neîn elegerea femeii a condus la alte detalieri în versetul 14, care cuprind în sine iar i trei puncte.
În primul rând acela care bea apa vie ii ca pe un dar al lui Hristos, îl are dup aceea în sine însu i
(„în el”), i anume ca r mânând înl utrul s u. Apoi, ea va deveni în el un »izvor«, sau o »fântân
artezian « de ap care »va â ni în via a ve nic «. Este vorba de o fântân artezian a vie ii l untrice
care se ridic spre Acela care a f cut-o. Bând aceast ap i având un astfel de izvor, i acesta este
al treilea punct i ultimul, ai parte de o satisfac ie permanent . Domnul folose te o expresie foarte
puternic - »în veac nu-i va fi sete«.
Prin »apa vie« Domnul în elege Duhul lui Dumnezeu. Aceasta devine foarte clar dac vom citi
versetul 39 din capitolul 7. În capitolul 3 Fiul Întâi n scut este darul lui Dumnezeu dat lumii. În

capitolul 4 Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu dat celor credincio i, un dar dat prin Fiul lui
Dumnezeu, El, Cel care vorbe te aici dup ce S-a a ezat la fântâna din Sihar. Prin Duhul avem via a
l untric – într-un alt loc se vorbe te despre El ca fiind »Duhul de via în Hristos Isus« (Romani
8,2) – i prin El curge aceast via l untric spre Izvorul de via din în l ime. În felul acesta
Domnul arat o via al c rei caracter este p rt ia, adorarea i deplina satisfac ie i c El era gata so dea tuturor credincio ilor. Aceasta include în sine faptul c cel credincios este deja acum apt s
savureze bucuria împ r iei de o mie de ani, care a fost prezentat deja simbolic la începutul
semnelor din Cana Galileii. Cel credincios nu numai c trebuie s-o anticipeze, ci el o cunoa te într-o
m sur mare i în sens duhovnicesc.
Înainte de a p trunde în capitolul nostru, s privim înc odat înv tura care ne este oferit de la
prima minune i pân aici. Avem lucrarea, care s-a produs în noi – na terea din nou prin Duhul i
prin Cuvânt. Apoi, m rturia care ne-a fost dat , prin a c rei primire noi confirm m c Dumnezeu
este adev rat. În al treilea rând, darul Duhului rev rsat peste noi, care este permanent în noi ca o
fântân artezian , care se înal tot mai sus, pân la Izvorul ve nic. Aici ne sunt prezentate faptele
de baz importante, aflate în stadiu embrionar, ca apoi ele s ne fie explicate detaliat în Epistole.
Studiind în continuare capitolul nostru, observ m c femeia, de i nu a în eles însemn tatea
cuvintelor »ap vie«, a fost a a de impresionat de cuvintele Domnului, c a dorit s posede aceast
ap vie. Înainte ca El s i-o dea, a trebuit ca, con tiin a femeii s fie atins i s i se dovedeasc c a
f cut p cat. Când Domnul i-a poruncit s cheme pe b rbatul ei, El a pus degetul pe o ran deosebit
din via a ei, iar dup aceea El a f cut-o s vad c istoria ei trist era ca o carte deschis înaintea
ochilor Lui. La rândul ei, ea a v zut i a recunoscut imediat c El era un profet; în mod tacit ea a
recunoscut astfel c era vinovat de starea ei. Îns a a cum se petrece deseori când con tiin a este
trezit , ea a încercat s schimbe tema discu iei îndreptând-o spre o tem religioas , în felul acesta
atenuând presiunea exersat asupra propriei persoane.
Întrebarea referitoare la locul potrivit pentru adorarea lui Dumnezeu a fost timp îndelungat o
întrebare arz toare. A înlocuit Garizim Moria, a a cum afirmau samaritenii? Domnul S-a folosit de
aceast ocazie ca s arate femeii nu numai starea ei de p c to enie ci i lipsa de valoare a »ador rii«
pe care o aducea ea i poporul ei. El a respins aceast adorare, spunând: »Voi v închina i la ce nu
cunoa te i«. Afirma ia Sa, »mântuirea vine de la iudei«, i-a ar tat clar c ea nu era mântuit . Ea era
în mijlocul p gânilor – str in de leg mintele f g duin ei, f r n dejde i f r Dumnezeu în lume
(Efeseni 2,12). Chiar i întrebarea referitoare la adorare a atins i mai mult con tiin a ei.
Domnul îns a ridicat aceast întrebare pe o treapt mult mai superioar . El a vorbit despre
adorarea lui Dumnezeu în lumina descoperirii pe care El Însu i a adus-o – anume, adorarea lui
Dumnezeu ca »Tat «. Prin aceasta El a scos-o dintr-o ordine ceremonial a unor lucruri care o legau
de anumite locuri sfin ite de pe p mânt. Legea obliga sever poporul s se in legat de un loc sfin it,
unde Jehova i-a a ezat Numele; de aceea permanentele certuri dintre iudei i samariteni. El i-a
îndreptat gândurile spre Dumnezeu, care este Duh, i El L-a descoperit ca Tat .
Aceast descoperire s-a f cut într-un »ceas« nou, care începu-se deja. Semnul caracteristic al
acestui ceas era adorarea adus în mod potrivit cu descoperirea f cut în acest ceas. Dumnezeu, care
este Duh, ca Tat , caut ace ti adoratori. De aceea adorarea, pentru a fi pl cut , trebuie s aibe loc
»în Duh i în Adev r«. S observ m accentul pus prin cuvântul »trebuie«. Adorarea nu este ceva
l sat la bunul plac al nostru, sau ceva care poate fi schimbat dup gustul nostru. Dumnezeu trebuie
adorat în felul în care El o cere. Orice altceva nu este adorare, chiar dac este numit a a.
Adev rata adorare este »în Duh«, asta înseamn c ea nu este în carne, nu într-o atitudine
corporal . Acest cuvânt al Domnului neag toate formele rituale i ceremoniale, care au fost o curs
pentru mul i. Noi suntem numai atunci ap i s aducem adorare, dac posed m Duhul lui Dumnezeu
– fântâna artezian a apei vii, care curge în via a ve nic -, la care se refer i Filipeni 3,3. Duhul lui
Dumnezeu poate c l uzi duhul nostru s aduc adev rata adorare lui Dumnezeu în orice timp i în
orice loc, indepedent de prezen a unui altar sfânt, a a cum era în iudaism.
În continuare, adorarea trebuie s aibe loc »în adev r«, asta înseamn , în lumina în care Dumnezeu
S-a descoperit în Hristos. Aceasta exclude complet studiul ra ional al lucrurilor, care este a a de
r spândit. De exemplu, oamenii sub impresia frumuse ilor naturii vorbesc despre adorarea »primei

mari cauze«, în timp ce nu vor s tie nimic, sau resping chiar adev rul c El – Dumnezeu – a fost
descoperit în Hristos. Numai în El cunoa tem pe Tat l, c ruia I se cuvine adorarea. Dac
recunoa tem în felul acesta pe Tat l, inimile noastre nu pot fi altfel, decât umplute cu adorare, i
anume cu aceea adorare care este »pl cut « Lui (1 Petru 2,5b).
Astfel de adoratori caut Tat l. El Însu i S-a descoperit, ca s dea na tere la acest ecou. Rev rsarea
dragostei Sale d na tere în inimile noastre prin adorare la dragoste care se înal ca r spuns spre El.
Aceasta este pl cut, i El caut aceasta.
Femeia samariteanc tia de f g duin a cu privire la Mesia i cuvintele minunate ale Domnului,
care au condus-o la convingerea de p catele ei, i-au îndreptat gândurile spre venirea Acestuia.
R spunsul ei las s se întrevad c ea a atribuit vorbirii Domnului un în eles mesianic. Domnul i Sa descoperit imediat într-o absolut claritate c El este Hristosul. Ea a acceptat imediat aceast
descoperire i mergând în cetate a vestit oamenilor cele tr ite i ce a primit prin credin . El trebuie
s fie Hristos, c ci nu i-a spus El tot ceea ce a f cut ea cândva? Desigur, nu în detaliu, dar într-o
clip El i-a ar tat toat via a ei, ceea ce se poate cuprinde într-un cuvânt – era p cat! i ast zi este
tot a a. Credin a în Hristos merge mân în mân cu convingerea de p cat.
Sec iunea frumoas care urmeaz , versetele 31-38, este în istorisire o intercalare. Cuvintele
Domnului adresate ucenicilor au fost traduse astfel: »Am g sit o mâncare de mâncat, pe care voi nu
o cunoa te i.« El S-a ostenit ca s strâng »road pentru via a ve nic «, a a cum spune El în
versetul 36, i v zând c a ajuns la int i a putut s dea mântuirea acestei femei samaritence
p c toase, a fost pentru El o mâncare învior toare. A fost »voia Aceluia, care M-a trimis« s fac
aceasta, a a a spus El. Lumina adus de El trebuie s lumineze pe orice om, a a am g sit la
începutul acestei Evanghelii, i a a vedem aici c o femeie p c toas , care st tea în afara
iudaismului, este luminat . Voia, lucrarea lui Dumnezeu i via a ve nic pentru oameni merg
împreun ; ce binecuvântare pentru noi faptul c ele fac aceasta! În continuare Domnul aten ioneaz
pe ucenicii S i, ca i ei s ia parte la aceast lucrare binecuvântat , fie sem nând, fie culegând. În
cazul de fa Domnul Însu i a fost Cel care a sem nat. La vremea culesului – compar cu Faptele
Apostolilor capitolul 8 – recolta va fi mare.
Sec iunea cuprins în versetele 39-42 încheie istorisirea. În baza m rturiei femeii, oamenii au venit
la Hristos i au ajuns la aceia i convingere. Mul i au crezut din pricina m rturiei femeii, dar mai
mul i au crezut ascultându-L pe El Însu i. Ei au crezut i L-au rugat st ruitor s r mân la ei.
În m rturisirea lor au mers mai departe decât femeia. El nu a fost numai Hristos, ci i »Mântuitorul
lumii«. Simpla mândrie religioas i-ar fi putut conduce la satisfac ia c El era Mântuitorul iudeilor
i al samaritenilor; numai credin a i-a putut conduce s în eleag – a a cum spune Ioan 3,16 –
inten ia lui Dumnezeu cu privire la întreaga lume. Ei au auzit i au tiut; i la baza acestor dou
lucruri, auzirea i cunoa terea, st tea credin a. Prin faptul c evanghelistul ne poveste te aceste
lucruri, el ne-a condus s în elegem c Isus este Hristosul. Studiul în continuare ne va ar ta faptul
c El este Fiul. Aceste dou lucruri ne îndreapt aten ia spre afirma ia central a acestei Evanghelii
din capitolul 20,31.
În ultima parte a capitolului patru g sim pe Domnul reîntors în Galilea, i ajungem la a doua
minune relatat de Ioan. În Galilea a fost mai bine primit decât în Ierusalim. Pe lâng aceasta,
aceast a doua minune este de asemenea legat de cetatea Cana.
Prima minune prezenta timpul la care se referea o prorocie din Isaia 62,4,5, când va veni ziua
nun ii lui Israel i când din apa de cur ire va lua na tere vinul bucuriei. A doua minune prezint pe
Domnul Isus ca pe Acela care aduce via a i vindecarea acolo unde amenin moartea. Acest b rbat
iudeu de la curtea împ ratului nu a dovedit o credin mare, a a cum a ar tat suta ul p gân din
Evanghelia dup Matei capitolul 8. Ca iudeu voia s vad mai întâi semne i minuni, iar dup aceea
s cread . Credin a de felul acesta nu este o credin adev rat , a a cum am v zut i la sfâr itul
capitolului 2. Oricum, în inima acestui om era o oarecare încredere, chiar dac ea era slab .
Aceasta s-a ar tat în dou feluri. În primul rând, a st ruit în rug mintea sa fierbinte atunci când
r spunsul Domnului nu a p rut s fie satisf c tor, prezentând mai clar starea grea în care se afla fiul
s u. În al doilea rând, când a primit porunca s mearg acas , c ci fiul lui tr ie te, a plecat imediat.
F r s vad vre-un semn, a crezut pe Isus pe cuvânt. Aici s-au ar tat semnele caracteristice ale

credin ei adev rate; ea st ruie te, ia pe Dumnezeu pe cuvânt, f r semne, minuni i sentimente.
Domnul confirm cuvântul S u, iar a doua zi omul a v zut c încrederea lui nu l-a în elat. Isus a
spus: »Fiul t u tr ie te.« În ziua urm toare au venit robii lui la el i i-au zis: »Fiul t u tr ie te«, cu
toate c ei nu au auzit cuvintele lui Isus. A d rui via a, chiar i atunci când este vorba de moarte,
acesta este gândul principal aici. i tocmai de aceasta are nevoie omul în general i Israel în mod
deosebit: nu vindecarea, ci via a! Acesta a fost al doilea semn; capitolele urm toare ne vor da multe
detalii cu privire la via – despre Isus, din care curge via a i care este singurul care o d .

