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Vino la apa vieții 
Textul de bază: Joan 4, 1 - 30 

 

Întroducere: 
 

În Sfânta Scriptură cuvântul „vino“ se află: 
• În Vechiul Testament de 886 de ori  
• În Noul Testament de 1111 de ori  
• În întreaga Biblie de 1997 de ori (ediție germană) 

 

Vino . . . 
 
Întotdeauna trebuie îndeplinite cele trei condiții: 

• Unul, care cheamă 
• Unul, care transportă știrea 
• Și unul, care primește vestea 
 

În Biblie avem două feluri de chemări foarte asemănătoare: 
 
• Chemarea Satanei (ispită, promisiuni înșelătoare) 

Matei 4: 8 (Ispita Domnului Isus) 
„Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate 
împărățiile lumii și strălucirea lor, și I-a zis: „Toate aceste lucruri ți le 
voi da ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie“ 

 
• Chemarea Lui Isus: El promite pace, iertarea păcatelor și o viață vecinică 

Isaia 66: 12 - 14 
„Căci așa vorbește Domnul: „Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu, 
și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă (Ufer), și veți fi alăptați ; 
veți fi purtați în brațe și desmerdați pe genunchi. Cum mângâie cineva 
mama-sa, așa vă voi mângâia Eu ; da, veți fi mângâiați în Ierusalim ! Și 
cînd veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, și oasele voastre vor 
prinde puterea ca iarba.“ Domnul Își va arăta astfel puterea față de robii 
Săi, dar va face pe vrăjmașii Lui să-i simtă mânia.“ 

 
Cel care transportă știrea poate să fie: Biblia, o predică, un cuvânt de 
binecuvântare, sau rugăciunea unui frate 
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Cel care o primește știrea nu este: toată țara, toată regiunea, tot satul sau 
toată familia. Este întotdeauna „eu personal“. 

• și chemarea lui Isus este foarte concretă: 
Evrei 3: 15 
„Astăzi, dacă auziți glasul Lui  . . .“ 
 

• Fiecare om poate auzi numai pentru el însuși 
• Până cînd nu am recunoscut, că această chemare este pentru noi, nu-o 

putem răspândi mai departe  
 

Una din condițiile premergătoare este: să auzi.  
• Dar auzitul nu ajunge. Este o diferență dacă auzi, sau dacă te-ai decis să 

auzi 
• Întrebarea este, dacă vrei într-adevăr să auzi? 

Ioan 5: 24 
„Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în 
Celce M-a trimis, are viață vecinică . . .“ 
 

• Cine vrea să audă este și pregătit să asculte 
 
„Vino“ este întotdeauna o chemare legată și de o decizie: 

• Deodată prioritățile de viață primesc o nouă ordine 
• „Vino“ solicită o schimbare în viața noastră 
• „Vino“ schimbă țelul vieții noastre 
• „Vino“ cere o legătură strânsă cu cel ce cheamă 
• Matei 11: 28 (Isus spune:) 

„Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da 
odihnă.“ 

 

. . . la apa vieții 
 
Viața plină de păcat a omului necesită iertare 

• „Apa vieții“ curăță inima omului păcătos 
• „Apa vieții“ este Sîngele Domnului nostru Isus Cristos, crucificat pentru 

fărădelegiile noastre 
• „Apa vieții“ este Domnul Domniilor, care v-a judeca lumea 

Evrei 4: 12  
„Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice 



3 

a4ro05v2                                                                                                                        © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

sabie cu două tăișuri . . . judecă simțurile și gândurile inimii.“ 
Toate eforturile pământești sunt inutile, fără valoare veșinică 

Efeseni 2: 8 
„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine dela 
voi; ci este darul lui Dumnezeu.“ 
 

Dumnezeu L-a dat pe Singurul Său Fiu ca Jertfă - pentru noi 
Romani 5: 8 - 11 
„Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul, că pe cînd 
eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atît mai mult 
acum, cînd suntem socotiți neprihăniți, prin sîngele Lui, vom fi mântuiți 
prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmași, 
am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai 
mult acum, cînd suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. și 
nu numai atît, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, prin care am primit împăcarea.“ 

 
Și iată dovezile biblice: 

• Să nu vă mai fie sete 
Ioan 4: 14 (din textul citit) 
„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.“ 

 
Salvarea dela moartea vecinică 

• Isus este acela, care ne pregătește un drum spre Dumnezeu 
Ioan 11: 25 - 26 
„Isus i-a zis : „Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă 
ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri 
niciodată. Crezi lucrul acesta?“ 

 
Înzestrarea cu viață vecinică: 

• Viața vecinică începe în momentul predării 
• Viața vecinică nu este o promisiune ieftină pentru un viitor necunoscut  
• Viața vecinică este o realitate, promisă de Isus 

 
Joan 3: 14 - 15 
„Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie 
înălțat și Fiul omului, pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 



4 

a4ro05v2                                                                                                                        © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

viața vecinică.“ 
 

. . . și bea  
 

Chemarea aceasta este rostită tuturor celor, care simt neputiința lor 
Joan 7: 37 
„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să 
bea“. 

 
Noi trebuie să bem; aceasta este o decizie personală 

Joan 1: 12 
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.“ 

  
• Așa cum lucrează în corpul nostru apa băută, așa va lucra și Isus prin 

Duhul Sfânt în noi 
• Apa odată băută nu mai este sub influența noastră 
• Creatorul nostru cunoaște mai bine necesitățile noastre 
• Duhul Sfânt nu se lasă manipulat în viața noastră 
• Matei 11: 28 

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovorați, și Eu vă voi da odihnă. 
 
O promisiune de valoare vecinică: 

Joan 14: 26 - 27 
„Dar mângăitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce 
v-am spus. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. 
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.“ 

 
„Vino“ este o chemare, este o întoarcere spre El, spre Isus 
 
„Vino“ înseamnă și hotărâre personală: Da Doamne, te primesc în inima 
mea 
 
„Vino“ însemnă și: „Da Doamne. Această veste bună vreau să o spun și eu 
mai departe.“ 
 

A m i n 


