1

O viață nouă - un om nou
Textul de bază: Ioan 3: 1 - 18

Întroducere:
Cine era acest Fariseu cu numele Nicodim?
• Fariseii cunoșteau și studiau legea religioasă a poporului Israel
Matei 12: 2

Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce
nu se îngăduie să facă în ziua sabatului.“
• Fariseii se mândreau că trăiesc o viață religioasă
Matei 9: 14

Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus, și I-au zis: „De ce noi și Fariseii
postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc de loc?“
• Fariseii erau împotriva mesajului Lui Isus
Matei 15: 12

„Atunci ucenicii Lui (Isus) s-au apropiat, și I-au zis: „Stii că Fariseii au
găsit pricină de poticnire în cuvintele, pe care le-au auzit?“
• Fariseii au vrut să elimine pe Isus
Matei 12: 14

„Fariseii au eșit afară, și s-au sfătuit, cum să omoare pe Isus.“

Un fruntaș al Iudeilor are întrebări
Nicodim vine pe ascuns la Isus
Ioan 3: 2

„Acesta a venit la Isus, noaptea . . .“
•
•
•
•

Isus a acceptat alegerea momentului potrivit
Isus era de acord să-L asculte
Isus respecta înțelepciunea, dar și curiozitatea lui Nicodim
Nicodim cunoștea pe Isus și mesajul Lui
Ioan 3: 2
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„. . . și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un învățător, venit dela
Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu
este Dumnezeu cu el.“
•
•
•
•

Nicodim ridică pe Isus la nivelul lui, acceptînd că este învățător
Nicodim recunoaște că Isus stă sub putere Dumnezeiască
Dar Nicodim începe o discuție teologică „între colegi“
Pe acest nivel, Nicodim s-a simțit superior față de Isus

Nicodim se gândeşte omeneşte – şi nu înţelege
Ioan 3: 4

„Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrîn? Poate el să intre a
doua oară în pântecele maicii sale, și să se nască?“
• Nicodim cunoștea mesajele profeților și propovăduirea lor
• Dar nu a vrut să înțeleagă cuvintele lui Isus
• Contrazicerea lui nu era o întrebare, ci o scuză neîntemeiată
Ioan 3: 10

„Isus I-a spus: „Tu ești învățătorul lui Israel, și nu pricepi aceste lucruri?“

Isus fixează baza gândirii
Isus separă gândirea pământească de gândirea spirituală
Ioan 3: 6

„Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este Duh.“
• O gândire rațională este întotdeauna contrariul unei credințe
• A înțelege ce spune Isus, nu este egal cu: a crede ce spune Isus

Isus dă explicații precise și nu-l lasă în îndoieli
Ioan 3. 5
„Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă

și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.“
• Cuvintele lui Isus nu pot fi înțelese cu înțelepciunea omenească
• Cuvintele lui Isus pot fi înțelese numai prin Duh
• Și aceasta numai „dacă ești nou născut prin Duh“

Isus pretinde o schimbare a omului
Ioan 3: 3
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„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om
nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.“
• De cînd omul a căzut în păcat, nu a putut avea părtășie cu Dumnezeul Sfînt
• Nu există părtășie între Dumnezeu și un om păcătos

Isus arată drumul spre Tatăl Ceresc
Ioan 1: 6

„Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decăt prin Mine.“
• Singurul și unicul drum spre Dumnezeu este prin Isus Cristos
• Jertfa Domnului nostru Isus Cristos pentru păcatele și fărădelegile noastre
arată dragostea Tatălui ceresc pentru noi

Isus ne face cunoscut dragostea Tatălui Ceresc
• Tatăl ceresc a fost acela, care a întins mâna de împăcare prin Fiul Său Isus
Cristos
Ioan 3: 16

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.“
• „A crede în El“ înseamnă
o „Recunosc, că Isus este fiul lui Dumnezeu“
o „Recunosc, că eu sunt o ființă trecătoare, un om păcătos“
o „Recunosc, că Isus a murit pentru păcatele mele“
o „Recunosc, că El este singurul care mă poate salva“
o „Sunt convins că păcatele mele sunt iertate“
o „Sunt convins că sunt un copil a lui Dumnezeu“

Isus vrea ca să fim copiii Lui, spălați de păcatele pământești
Faptele Apostolilor 4: 12

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“
• Mântuit înseamnă: născut din nou
• Mântuit înseamnă: acceptarea salvării prin Isus Cristos
• Mântuit înseamnă: predarea vieții sub conducerea Lui
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• Mântuit înseamnă și: de acum înainte ești Tu, Doamne, Domn în viața mea

Isus oferă părtășia cu Tatăl
Ioan 3: 18 - 19

„Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede în El, a și fost
judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu a lui Dumnezeu. Și
judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au
iubit mai mult întunericul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele.“

Judecata desparte omul de Dumnezeu
Ioan 3: 36

„Cine crede în Fiul, are viața vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.“
• Prin atitudinea sa împotriva lui Dumnezeu, omul se judecă singur
• Dumnezeu respectă această decizie, dar fiecare trebuie să poarte consecințele

Cei care cred în Isus Cristos, au părtășie cu Tatăl
• Aici pe pământ

Ioan 17: 6 - 9, și 15 (Isus în convorbire cu Tatăl Ceresc)

Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe care Mi i-ai dat; și ei au păzit
cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine.
Căci le-am dat cuvintele, pe cari Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, și au
cunoscut cu adevărat că dela tine am ieșit, și au auzit că Tu M-ai trimes.
Pentru ei Mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai
dat Tu; pentrucă sunt ai Tăi. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de
cel rău.
• Dar și în Vesnicie
Ioan 14: 3

„Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi
lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.“
Ioan 17: 24 (Convorbire între Isus și Tatăl Ceresc)

„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe
cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava, pe care Mi-ai dat-o Tu;
fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.“

Amin
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