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Isus te așteaptă
(Samariteanca)
Textul de bază: Ioan 4: 1 - 26

Întroducerea:
Era orele 12 la prânz, nici un om, cât poți vedea
• Isus știa că nu v-a fi nimeni la fântâna
• Isus știa că nu va putea scoate apa din fântână, ne-având vas
• Isus a trimis ucenicii Săi la cumpărături în sat
• Isus a știut că are nevoie de o atmosferă liniștită cu samariteanca

Isus ne așteaptă
Femeia a trăit la marginea societății
• N-a vrut să fie văzută de societate
• I-a fost rușine de felul ei de-a trăi
Ea cunoștea religia poporului ei
• Cunoștea propovăduirile profeților
• Știa, că v-a veni un Mesia, un Salvator a poporului Israel
Ioan 4: 25

„Știu“, i-a zis femeia, „că are să vină Mesia, (căruia I se zice Hristos);
când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.“
Femeia știa că duce o viață în păcat, fără Dumnezeu
Ioan 4: 16 - 18

„Du-te“, I-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău, și vino aici.“ Femeia
I-a răspuns: „N-am bărbat.“ Isus I-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat.
Pentru-că cinci bărbați ai avut; și acela, pe care-l ai acuma, nu-ți este
bărbat. Aici ai spus adevărul.“
Isus Te așteaptă acolo unde trăiești
• În viața ta de toate zilele
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• El se apropie de tine și-ți oferă ajutor
• La prima privire nu-ți dai seama de valoarea întâlnirii

Prima noastră reacție este cea omenească
Isus cere ceva dela femeia samariteancă: de data aceasta apă de băut
• dar femeia judecă omenește:
Ioan 4: 11

„Doamne“, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoți apă, și fântâna este
adâncă;“
•
•
•
•
•
•

Isus nu acceptă scuzele noastre pământești:
„Ce o să zică vecinii, dacă mă văd?“
„Tradiția noastră nu-mi admite lucrul acesta“
„Părinții mei au făcut întotdeauna în felul acesta“
„Așa știu din copilăria mea“
„Așa m-au învățat părinții mei“

Isus cere, să facem deosebire într-e oferta Lui Dumnezeu și ofertele lumii
pământești și ofertele ei tradiționale
Ioan 4: 10

„Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și Cine este Cel ce-ți zice:
„Dă-Mi să beau!“ tu singură ai fi cerut să bei,, și El ți-ar fi dat apă vie.“

Isus ne oferă ajutorul Său divin
Isus cunoaște frica noastră
• dacă ne simțim persecutați de vecini sau societate înconjurătoare
• dacă-și bat joc colegii de noi
• dacă nu ne înțeleg nici membrii de familie
Isus iubește pe fiecare și vrea să-Î ajute
Ajutorul Lui are o valoare vecinică
Ioan 4: 14

„Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete;
ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de
apă, care va țîșni în viața vecinică.“
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Această ofertă cuprinde toată viața noastră pământească

Isus cere credință de valoare vecinică
Condițiile lui Isus nu diferă față cele ale Tatălui Ceresc: „Crede-Mă“
• Im momentul în care Isus cere credință noastră, noi venim cu scuze:
Ioan 4: 20

„Părinții noștri s-au închinat pe muntele acela; și voi ziceți că în
Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.“
Atenție:
• femeia nu a negat existența Dumnezeiască
• nici necesitatea rugăciunii nici puterea ei divină
• femeia cunoștea puterea ei și era convinsă de ea
Samariteanca a avut frică să părăsească tradiția părințiilor
• A cerut un motiv de scuză față de ai ei
• Numai că nu I-a spus: două metode știu deja, acuma vi cu a treia.
• Care din cele trei sunt adevărate?
Ioan 4: 21 - 24

„Femeie“, i-a zis Isus, „credem-Mă că vine ceasul cînd nu vă veți
închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați
la ce nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine
dela Iudei. Dar vine ceasul, și acuma a și venit, cînd închinătorii
adevărați se voi închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de
închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui,
trebuie să I se închine în duh și în adevăr.“
Isus cere dela noi o viață după Noul Testament
• Tradiția societății noastre nu corăspunde cu adevărul biblic
• Interpretăriile savanțiilor despre Sfânta Scriptură nu sunt conduse de Duhul
Sfânt
• Credința noastră Nou-testamentală nu se poate moșteni
• „Dumnezeu nu are nepoți“
• Așa cum a vorbit Dumnezeu la poporul Său printr-un copil în Templu,
tînărului Samuil și nu lui Eli
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• Așa vorbește Dumnezeu prin Duhul Său numai copiilor Săi

Dumnezeu are un plan cu noi în lumea aceasta
Voi să fiți martorii mei
Ioan 4: 28 - 30

Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate, și a zis oamenilor:
„Veniți de vedeți un om, care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este
acela Hristosul?“
Martor poate să fie numai acela, care a trăit situația
• Credința povestită după auzite nu are putere de vindecare și mântuire
• Satana cunoaște astfel de înșelători
• Satana acceptă astfel de mărturii pentrucă nu au putere divină
Întâlnirea personală cu Isus este baza unei mărturii divine
• astfel de întălnire schimbă conținutul vieții tale
• Unde ți-a fost frică să trăiești, devi un martor binecuvântat
• Samariteanca nu s-a dus în lumea întreagă
• Ea s-a reîntors în cetatea ei eliberîndu-se de toate piedicele pământești, de
data aceasta de găleta ei
• Se ducea la cei, care-o cunoșteau, ca o păcătoasă
• inima ei ardea de bucurie pentru noua salvare primită
Isus Te înzestrează cu putere Divină
• Sub conducerea Duhului Sfânt vorbele tale devin puternice
• Acolo unde mai înainte ți-a fost frică, El va fi cu tine
• El te înzestrează, El te întărește
Oamenii nu te vor admira pe tine, ci vor veni la Isus
• Așa cum au venit cu samariteancă
• De acuma înainte ai tu posibilitatea să îi aduci la Isus

Întrebarea este: Știu oamenii din împrejurul tău, că-L iubești pe
Isus și că ești copilul Său?
Dacă nu, atunci ceva în viața ta nu e în ordine!
Amin

a4ro05i2

© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk

