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Noþiunea adevãrului ocupã un loc fundamental nu numai în sistemele filo-
zofice ºi în marile culturi, ci ºi în viaþa cotidianã. Astfel, se spune cã un gând
sau un mod de a judeca este adevãrat când este conform cu realitatea; de ase-
menea, se numeºte adevãrat ceea ce este real, genuin, nefalsificat. Se vorbeºte
despre adevãr ºi la un nivel mai înalt, cel al ºtiinþei umane. În acest domeniu,
adevãrul este ceea ce este verificat. Însã cel mai frecvent se vorbeºte despre
adevãr pe tãrâmul filozofiei. 

Cu toate acestea, noþiunea adevãrului a cunoscut în decursul istoriei sem-
nificaþii multiple, încât putem considera istoria filozofiei ca o istorie a cãutãrii
adevãrului. O definiþie clasicã a adevãrului este cea a lui Aristotel, reluatã de
sfântul Toma: adaequatio intellectus et rei. În timpul nostru a devenit centralã,
în ontologia lui Heidegger, noþiunea adevãrului ca revelare ºi dezvãluire. Aceastã
concepþie a avut o mare influenþã în exegeza lui Bultmann.

Existã însã ºi o noþiune specific biblicã a adevãrului, care diferã de cele men-
þionate pânã acum ºi care descrie raporturile omului cu Dumnezeu sau viaþa
omului în lumina lui Dumnezeu. Aceastã noþiune a cunoscut o evidentã evo-
luþie: în timp ce, în Vechiul Testament, adevãrul înseamnã, în special, fideli-
tate faþã de alianþã, în Noul Testament, el devine plinãtatea revelaþiei reali-
zate în Isus Cristos.

În cadrul tradiþiei biblice, o atenþie deosebitã este acordatã temei adevãrului
de cãtre sfântul Ioan care o pune în legãturã cu teologia revelaþiei. Adesea,
comentatorii interpreteazã aletheia ioanic în sens dualist metafizic, plato-
nician sau gnostic, de fiinþã subzistentã ºi veºnicã, de realitate care se desco-
perã. În realitate, însã, Ioan dezvoltã tema biblicã a adevãrului, în forma ei
apocalipticã ºi sapienþialã, insistând cu precãdere asupra caracterului revelat
al adevãrului, asupra legãturii lui cu Cristos ºi asupra forþei interioare pe
care o trezeºte în cel credincios.

Pentru a vedea raportul dintre adevãrul în concepþia sfântului Ioan ºi ade-
vãrul în concepþia gândirii greceºti sau ebraice, va trebui sã facem o analizã
atât din punct de vedere literar, cât ºi teologic. Pe plan literar, vom confrunta
formulele pe care le folosesc Ioan ºi alþi autori pentru a vorbi despre adevãr.



Pe plan teologic, vom analiza textele lui Ioan pentru a vedea dacã, dincolo de
vocabularul pe care îl are în comun cu o tradiþie sau alta, concepþia sa despre
adevãr rãmâne cea a izvoarelor, ori, dimpotrivã, a reinterpretat profund termi-
nologia. Este vorba de o muncã în doi timpi: mai întâi, o cercetare a contex-
tului formulei ca atare, apoi, un studiu detaliat al textului lui Ioan, din punct
de vedere teologic.

11..  AAnntteecceeddeenntteellee  iissttoorriiccee  aallee  tteemmeeii..  OOrriiggiinnaalliittaatteeaa  ssffâânnttuulluuii  IIooaann

Tema adevãrului în teologia sfântului Ioan a cunoscut, în decursul istoriei,
variaþii în interpretare din partea comentatorilor. Cauza este mulþimea între-
bãrilor care apar atunci când se încearcã o analizã a conceptului. ªi anume:
ce raport existã între „adevãrul” la sfântul Ioan ºi cel din Vechiul Testament
sau sfântul Paul? Dacã se constatã o diferenþã faþã de tradiþia anterioarã,
aceasta se datoreazã unor curente exterioare ambianþei biblice sau reflecþiei
personale a autorului? Ce loc ocupã tema adevãrului în ansamblul doctrinei
mântuirii? Nu se apropie prea mult de elenism sau gnosticism? Cum vede el
raportul dintre adevãr ºi iubire în viaþa concretã a creºtinului?

Pãrintele Ignace de la Potterie, în monumentala sa lucrare, La Verité dans
Saint Jean1, face o analizã detaliatã a principalelor interpretãri prezentate
de exegeþii ºi teologii din ultimii o sutã de ani. În funcþie de interpretarea care
o dau, au fost împãrþiþi în mai multe categorii: precomparatiºtii, cei care nu-ºi
pun problema originii textului; comparatiºtii, cei care explicã „adevãrul”
ioanic, fie apelând la tradiþia elenisticã sau gnosticã, fie la tradiþia iudaicã, ºi,
în sfârºit, eclecticii, cei care fac apel ºi la una, ºi la alta.

Aºadar, în ceea ce priveºte problema contextului literar, nu existã un acord
între comentatori. Explicaþia acestei divergenþe constã într-o analizã reducþio-
nistã ºi parþialã a textelor ioanice. Falsul dilemei constã în aut-ul care se pune
între cele douã soluþii propuse: aletheia ioanic trebuie interpretat sau în
prelungirea concepþiei biblice despre adevãr, sau este un împrumut al concepþiei
eleniste sau gnostice despre adevãr?

Descoperirile recente de la Nag Hammadi ºi de la Qumran au aruncat o
luminã nouã asupra problemei, deoarece s-a putut cunoaºte mai bine speci-
ficul comunitãþilor gnostice ºi eseniene. Pe baza studiilor efectuate asupra
acestor documente, exegeþii sunt de acord cã Evanghelia dupã sfântul Ioan
trebuie plasatã în curentul iudaic, admiþând o influenþã a literaturii sapien-
þiale ºi apocaliptice.

Totuºi, nu trebuie sã ne reducem la o opticã unilateralã. Semnificaþiile ebraice ºi
greceºti nu sunt exclusive. În fond, ele se pot completa (…) Un lucru este sigur,
nici iudaismul, fie sapienþial, fie apocaliptic, nici gnosticismul nu explicã doctrinele
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1 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Verité dans Saint Jean, Biblical Institute Press, Roma 1977, 5-18.
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specifice Evangheliei a patra referitoare la tema adevãrului. Lumea iudaicã ºi
lumea greacã erau, pur ºi simplu, deschise sã primeascã o definiþie nouã2.

1.1. Vocabularul adevãrului

1.1.1. Conceptul veterotestamentar de ’emet

În limbajul Vechiului Testament, cuvântul ’emet apare de 126 de ori ºi este
folosit, în sens absolut, pentru a indica o stare de fapt care trebuie conside-
ratã ca ’amen, adicã sigurã, validã ºi, prin urmare, adevãratã. Aplicat lui
Dumnezeu sau oamenilor, cuvântul trebuie tradus cu „fidelitate”: fidelitatea
cuiva care ne invitã sã-i dãm deplinã încredere3, adevãrul fiind caracteristica
esenþialã a ceea ce spune, ce gândeºte, ce face.

Când este raportat la Dumnezeu, termenul ’emet caracterizeazã intervenþia
sa în istorie în favoarea poporului. Iahve este Dumnezeul credincios. Impor-
tanþa acestui atribut este înþeleasã foarte bine în contextul alianþei ºi al promi-
siunilor: „Iahve, Dumnezeul tãu, este adevãratul Dumnezeu, Dumnezeul
fidel care pãstreazã alianþa ºi iubirea sa pentru mii de generaþii faþã de cei
care îl iubesc ºi pãstreazã poruncile sale” (Dt 7,9). Deseori, ’emet este asociat
cu hesed (cf. Ps 89; 138,2), pentru a indica atitudinea fundamentalã a lui
Dumnezeu în alianþã, ºi anume cã alianþa lui Iahve este o alianþã a harului
(cf. Ex 34,6º.u; 2Sam 2,6; 15,20). În alte locuri, fidelitatea este pusã împreunã
cu atributele de dreptate (cf. Os 2,21º.u; Neh 9,33) sau de sfinþenie (cf. Ps 71,22).

Cuvântul ’emet caracterizeazã ºi cuvântul lui Dumnezeu ºi legea sa. Psalmii
celebreazã adevãrul legii divine (cf. Ps 19,10; 111,7º.u; 119,86); caracteristica
fundamentalã a cuvântului lui Dumnezeu este adevãrul, acest cuvânt este
irevocabil, dureazã pentru totdeauna (cf. Ps 119,38.142.151.160).

Dupã cum fundamentul acþiunii ºi cuvântului lui Dumnezeu este adevãrul,
tot aºa, relaþiile omului cu Dumnezeu ºi cu semenii sãi trebuie sã se fundamen-
teze pe adevãr. „Adevãrul lui Dumnezeu cere adevãrul omului”4. În mod obiº-
nuit, „adevãrul” oamenilor indicã fidelitatea lor faþã de alianþa ºi legea divinã.
El descrie, aºadar, ansamblul comportamentului celor drepþi. De aici derivã
paralelismul cu perfecþiunea (cf. Ios 24,14), probitatea inimii (cf. 2Rg 20,3),
binele ºi dreptul (cf. 2Cr 31,20), dreptul ºi dreptatea (cf. Is 51,14), sfinþenia
(cf. Zah 8,3). Datoria de a fi observatori fideli ai legii Domnului este exprimatã
prin construcþiile „a face adevãrul” (cf. 2Cr 31,20) ºi „a umbla în adevãr”
(cf. 2Rg 2,4; 3,6; 20,3; Is 38,3).

2 B. LINDARS - B. RIGAUX, Temoignage de l’evangile de Jean, Desclée de Brouwer, Louvain
1974, 146-147.

3 Cf. I. DE LA POTTERIE, „Verità”, în Nuovo dizionario di Teologia biblica, Torino 1988, 1655. 
4 G. QUELL, „Aletheia”, în Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (ThWNT),

trad. it.: Grande Lessico del Nuovo Testamento (GLNT), I, Paideia, Brescia 1965, 633.
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În tradiþia mai recentã, sapienþialã ºi apocalipticã, se constatã o tendinþã
de raþionalizare ºi obiectivizare a termenului ’emet5. El desemneazã acum
doctrina înþelepciunii, adevãrul revelat. Expresia „a umbla în adevãrul lui
Dumnezeu”, folositã în unii psalmi (cf. Ps 25,5; 26,3; 86,11), dã de înþeles cã
acest adevãr nu este un simplu comportament moral, ci însãºi legea lui Dum-
nezeu. În profetul Malahia, preoþii trebuie sã transmitã „o doctrinã a ade-
vãrului” (cf. Mal 2,6). Adevãrul devine astfel sinonimul înþelepciunii: „Câºtigã
adevãrul, nu-l vinde: înþelepciunea, disciplina ºi inteligenþa” (Prov 23,23);
„Pânã la moarte, luptã pentru adevãr” (Sir 4,28).

La Qumran, conceptul de adevãr ocupã o poziþie centralã în viaþa comuni-
tãþii, împreunã cu cel de dreptate ºi luminã. Insistând mai mult asupra adevã-
rului lui Dumnezeu decât cel al oamenilor, „adevãrul se transformã, pentru
esenieni, într-o entitate transcendentã ºi divinã, care nu se mai manifestã,
în primul rând, în istorie, ci în Tora”6. Adevãrul ajunge astfel sã desemneze
ansamblul concepþiilor religioase a „fiilor adevãrului”.

Rezumând, se poate spune cã, în concepþia vetrotestamentarã, adevãrul
nu este un concept ontologic, ci o relaþie. Adevãrul nu semnificã un esse in
se et per se, ci încrederea pe care o inspirã lucrurile, oamenii, Iahve. Adevãrul
nu este ceva abstract, ci un eveniment contingent. Adevãrul nu poate fi numai
cunoscut, auzit, spus sau, eventual, necunoscut, negat, ci trebuie actualizat,
împlinit. Adevãrul, realitatea istoricã ºi comportamentul personal sunt indi-
vizibil unite între ele. Putem spune, aºadar, cã Vechiul Testament nu cunoaºte
întrebarea greacã, legatã de teoria cunoaºterii: „ce este adevãrul?”, ci el se
întreabã ce încredere sã dea unei persoane, deoarece ea este cea care dã sigu-
ranþã existenþei7.

1.1.2. Aletheia în dualismul elenistic ºi gnostic

Etimologic, substantivul a-letheia înseamnã „ceea ce nu este ascuns”.
Pentru filozofi, adevãrul este o noþiune metafizicã ce desemneazã natura sau
substanþa lucrurilor, întrucât ea este inteligibilã ºi se descoperã minþii8. Deci
adevãrul este identic cu fiinþa, cu realul. Adevãrului i se opune aparenþa care
ascunde adevãrata naturã a lucrurilor.

Spre deosebire de concepþia veterotestamentarã, grecii nu concep adevãrul
ca o entitate temporal istoricã, ci ca un mod de a fi ºi de a exista, în afara
timpului ºi istoriei. Adevãrul este legat de verbe de percepþie ca: a vedea, a
simþi, a veni, a ºti. Adevãrul va fi revelat de logos care manifestã aletheia
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5 Cf. G.H. LINK, „Verità”, în Dizionario dei conceti biblici del Nuovo Testamento, ed. L.
Coenen - E. Beyreuther - H. Bietenhard, Dehoniane, Bologna 1976, 1965.

6 Cf. G.H. LINK, „Verità”, 1967.
7 Cf. G.H. LINK, „Verità”, 1967.
8 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 27.
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lucrurilor. De aceea, adevãrul poate fi atribuit ºi unei afirmaþii. Grecii
voiau ca acest principiu „sã fie deasupra multiplelor apariþii ale fiinþei,
dar tocmai de aceea sã nu fie separat de ea”9.

Însã, începând cu Platon, gândirea filozoficã devine dualistã, ea opune
„adevãrul”, adicã realitãþile inteligibile, lumii pãmânteºti a fenomenelor
sensibile ºi situeazã aceste realitãþi adevãrate în lumea ideilor10. Adevãrul,
esenþa lucrurilor, aparþine numai lumii separate a divinului. În elenism,
cuvântul va desemna „autenticitatea substanþialã a fiinþei divine, iar omul,
participând la el, va putea sã ajungã la mântuire, ºi astfel, sã-ºi realizeze des-
tinul autentic”11.

Elenismul religios va adãuga la aceste concepþii o idee fundamentalã: ade-
vãrul divin nu poate fi atins decât dacã el se reveleazã. În gândirea greacã ºi
elenistã, „revelaþia este conceputã, în principal, ca o luminã, ca o iradiere, o
strãlucire a fiinþei. Revelaþia lui Dumnezeu este lumina inteligibilã a fiinþei
lui Dumnezeu”12. Aºadar, în tradiþia platonicianã existã identitate între Dum-
nezeu ºi adevãr.

În acest mod a fost substituit conþinutul original al conceptului grec de
adevãr cu antiteza dintre adevãrul divin ºi realitatea umanã. Conceptul devine
fluctuant ºi el poate sã indice substanþa (ousia) sau puterea (dynamis) divinã,
dar ºi cunoaºterea revelatoare (gnosis), viaþa nepieritoare (zoe) ºi lumina
neschimbãtoare (phos). Apare astfel o sinonimie particularã între conceptul
de adevãr – cunoaºtere – viaþã – luminã.

În concluzie, se poate spune cã conceptul grec de adevãr se referã la o rea-
litate vizibilã de date concrete, nelegate de timp, fie cã este vorba de lucruri,
puteri umane sau realitãþi divine. Problema critico-cognoscitivã despre „ce
este adevãrul?” tinde la cunoaºterea a ceea ce existã (ontos on) cu adevãrat.
Ceea ce este absolut fundamental în tradiþia greacã ºi în curentele de gândire
ce derivã din ea este situarea adevãrului în lumea cereascã. Fiind aceastã
lume sfera însãºi a lui Dumnezeu, aletheia desemneazã realitatea însãºi a
divinului, întrucât se reveleazã ºi se manifestã oamenilor. De aceea, cuvintele
aletheia ºi to alethos revin atât de des când este vorba de Dumnezeu, obiect
al contemplaþiei ºi al extazului, iar sufletul nu poate atinge Adevãrul în sine
decât ridicându-se spre aceastã realitate supremã a divinului.

1.2. Originalitatea lui Ioan

Lungul itinerar al elaborãrii conceptului de adevãr, atât în cultura greacã,
cât ºi în cea ebraicã, îºi atinge punctul culminant în Evanghelia dupã sfântul

9 Cf. A. CARLINI, „Verità”, în Dizionario delle idee, Sansoni, Firenze 1977, 1246.
10 Cf. R. BULTMANN, „aletheia”, în GLNT, I, 644.
11 R. BULTMANN, „aletheia”, în GLNT, I, 644.
12 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 28.
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Ioan. În conceptul ioanic de adevãr, putem spune cã au fost „sublimate”
aletheia dualismului grec ºi ’emet-ul veterotestamentar. Concepþia ioanicã
despre adevãr dobândeºte un conþinut propriu, pentru cã Ioan nu numai cã
pune conceptul de adevãr în relaþie cu evenimentul Cristos – asemenea lui
Paul –, ci îl identificã pe Cristos cu adevãrul.

Tradiþia creºtinã, încã din vechime, a vãzut în Ioan „teologul” prin exce-
lenþã. Deºi Evanghelia sa are vocabularul cel mai sãrac în comparaþie cu
celelalte cãrþi ale Noului Testament, el a reuºit sã comunice esenþialul mesa-
jului sãu în câteva mari teme ºi noþiuni teologice. Întreaga sa gândire este con-
dusã de ideea revelaþiei. Aceastã idee apare încã de pe prima paginã a Evan-
gheliei sale, din Prolog: „Cuvântul s-a fãcut trup ºi a locuit între noi… plin
de har ºi de adevãr” (In 1,14); „Fiul, care este spre pieptul Tatãlui, el l-a re-
velat” (In 1,18).

Importanþa pe care o are pentru Ioan conceptul de adevãr, ca mijloc pentru
comunicarea revelaþiei, reiese ºi din frecvenþa cu care Ioan foloseºte acest
termen. El îl foloseºte de 45 de ori (25 în Evanghelie ºi 20 în scrisori), fiind
depãºit numai de logos, care apare de 47 de ori (40 în Evanghelie ºi 7 în scri-
sori) ºi zoe, care apare de 49 de ori (36 în Evanghelie ºi 13 în scrisori). Spre
deosebire de celelalte Evanghelii, unde apare numai de 3 ori în Marcu, de 3
ori în Luca ºi o datã în Matei.

1.2.1. Ioan ºi dualismul grec

Pentru a evidenþia absoluta originalitate a lui Ioan în comparaþie cu dua-
lismul elenistic, trebuie sã remarcãm, în primul rând, cã, în timp ce Ioan
învaþã explicit cã Dumnezeu este duh (In 4,24), iubire (1In 4,8), luminã (1In
1,5), el nu spune niciodatã cã „Dumnezeu este adevãrul”. Este adevãrat cã
Ioan afirmã cã Cristos este „adevãrul” (In 14,6) ºi cã „Duhul Sfânt este ade-
vãrul” (1In 5,6), însã nu pentru cã posedã natura divinã, ci sensul acestor
versete este diferit, el se referã în mod esenþial la „misiunea revelatoare a
lui Cristos ºi a Duhului Sfânt”13.

Un alt aspect care îl deosebeºte pe Ioan de elenism ºi gnosticism este urmã-
torul: în timp ce pentru aceºtia din urmã aletheia desemna sfera divinului,
pentru Ioan, termenul desemneazã de trei ori Cuvântul întrupat, pe omul
Isus; de cinci ori se referã la Duhul Sfânt, care este numit „Duhul adevã-
rului”, dar ºi mai des, termenul este folosit în relaþie directã cu viaþa creºtinã.
Din aceste expresii putem vedea cã adevãrul nu este o realitate transcendentã
la care se poate ajunge cu greu ºi numai izolându-te de viaþa pãmânteascã.
Dimpotrivã, adevãrul este un principiu activ, destinat sã transforme viaþa
credincioºilor aici, pe pãmânt, ºi sã-i sfinþeascã.
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13 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 29. 
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Cu toate acestea, nu putem spune cã adevãrul nu este considerat deloc de
Ioan în legãturã cu Dumnezeu. Adevãrul pe care Cristos îl vesteºte l-a auzit
de la Dumnezeu (In 14,24). În rugãciunea sacerdotalã, Isus se roagã Tatãlui:
„Consacrã-i în adevãr, cuvântul tãu este adevãr” (In 17,17). ªi în prima sa
scrisoare Ioan foloseºte „cuvântul” ºi „adevãrul” ca echivalent: „adevãrul nu
este în noi” (1In 1,8) ºi „cuvântul sãu nu este în noi” (1In 1,10). Însã, raportând
adevãrul la Dumnezeu, Ioan nu se referea la realitatea însãºi a lui Dumnezeu,
asemenea conceptului aletheia din dualismul grec ºi gnostic, ci el prezintã
adevãrul drept cuvântul Tatãlui, cuvânt pe care Cristos l-a auzit de la Tatãl
ºi ni l-a revelat nouã (In 17,7).

Mai mult, trebuie sã remarcãm cã Ioan nici mãcar nu preia uzul iudaic sau
iudeo-creºtin, ºi anume unirea celor doi termeni, „Dumnezeu” ºi „adevãr”,
într-o singurã expresie: „Dumnezeul adevãrului” sau „Pãrintele adevãrului”.
Aceste douã expresii cunosc o largã rãspândire atât în Vechiul Testament, cât
ºi în Biserica primarã, ca ºi în mediile gnostice. Faptul este remarcabil, cãci,
dacã aletheia ioanic ar trebui înþeles pornind de la elenism sau gnosticism,
unde adevãrul desemneazã realitatea divinului, ne-am aºtepta sã gãsim la el
expresii de acest gen, care raporteazã direct adevãrul la Dumnezeu, la fiinþa
sa. Însã singurul punct de legãturã pe care îl gãsim în scrierile sale între
Dumnezeu ºi adevãr este cel pe care l-am menþionat, ºi anume: adevãrul este
cuvântul Tatãlui.

Putem încheia spunând cã nici una dintre aceste trãsãturi de tip dualist nu
se regãseºte în concepþia ioanicã despre adevãr. Adevãrul, pentru Ioan, este
darul revelaþiei adus de Cristos, ºi nu o entitate metafizicã a lumii de sus. El
nu se identificã cu Dumnezeu, ci cu Cristos ºi cu Duhul Sfânt, care-ºi exer-
citã acþiunea lor aici, pe pãmânt, pe planul istoriei, ºi care transmit revelaþia.
Ioan nu cunoaºte 

transpoziþia pe care a suferit-o concepþia greacã în dualismul elenistic ºi în gnos-
ticism, unde adevãrul desemneazã realitatea separatã a divinului, pe care sufletul
nu o poate atinge decât ridicându-se progresiv spre împãrãþia luminii. În scrierile
ioanice, dimpotrivã, adevãrul este ceva care coboarã de la Dumnezeu, este darul
Cuvântului fãcut trup, este cuvântul Tatãlui, revelat în Isus Cristos14.

1.2.2. Ioan ºi tradiþia iudaicã

Dacã expresiile ioanice, în care intrã cuvântul aletheia, n-au fost împrumu-
tate din dualismul elenistic ºi gnostic, de unde vin ele? Pentru a rãspunde
corect la aceastã întrebare, trebuie sã facem urmãtoarea observaþie, ºi anume
cã, în ceea ce priveºte uzul expresiilor în care intrã cuvântul aletheia, le putem
clasifica în trei categorii.

14 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean.
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Mai întâi, avem o expresie pe care o întâlnim în toate tradiþiile: „a spune
adevãrul”. Este normal pentru o formulã atât de banalã. Remarcãm totuºi
cã, în LXX, ea apare numai sub forma ten aletheian lalein, în timp ce în limba
profanã se foloseºte ten aletheian legein. Ioan le foloseºte pe amândouã.
Prima în In 8,40, iar a doua In 8,45.46; 16,7. Dar din analiza vocabularului
sãu rezultã cã, în acele formule, „adevãrul” îmbracã deja sensul de revelaþie.
O altã remarcã: folosirea formulei „a spune adevãrul” aratã cã teologia ioanicã
a adevãrului se dezvoltã în linia cuvântului, a cuvântului spus ºi auzit. Tex-
tele filozofice ºi religioase ale dualismului grec sau gnostic prezintã, dimpo-
trivã, adevãrul ca o realitate care este contemplatã. Or, Ioan nu vorbeºte
niciodatã despre o contemplare a adevãrului. Prin urmare, se poate constata
încã o datã cum Ioan se distanþeazã clar de dualismul grec.

În a doua categorie avem o serie de expresii ºi de nuanþe care aparþin termi-
nologiei biblice sau iudaice. Menþionãm mai întâi paralelismul dintre lege ºi
adevãr (In 1,17), apoi apropierea dintre sfinþenie ºi adevãr (In 17,17.19). La
fel, contrastele dintre adevãr ºi minciunã, dintre rãtãcire ºi pãcat. ªi, în
sfârºit, diferitele formule ca: „Duhul adevãrului” (In 14,17; 15,26; 16,13; 1In
4,6), „a face adevãrul” (In 3,21; 1In 1,6), „a cunoaºte adevãrul” (In 8,32). Mai
remarcãm folosirea unor construcþii cu expresia „în adevãr”, pentru a descrie
un aspect specific al vieþii creºtine: „a umbla în adevãr”, „a iubi adevãrul”,
„a fi sfinþit în adevãr”. În general, se credea cã provenienþa lor este greacã,
însã ea este exclusiv semitã (62).

În a treia categorie intrã acele formule care nu au corespondenþã în nici o
tradiþie: „a da mãrturie despre adevãr” (In 5,33; 18,37), „Eu sunt adevãrul”
(In 14,6), „a fi din adevãr” (In 18,37), „adevãrul vã va face liberi” (In 8,32),
„adevãrul rãmâne în voi” (2In 2), „a deveni colaboratorii adevãrului” (3In 8).
Multe dintre aceste expresii erau mai mult sau mai puþin pregãtite în tra-
diþia iudaicã: „a da mãrturie despre adevãr” a pãstrat în sfântul Ioan o
nuanþã escatologicã pe care o avea deja tema mãrturiei în literatura apoca-
lipticã; pentru formula „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa”, putem vedea con-
textul îndepãrtat în apropierea dintre „cale”, „adevãr” ºi „viaþã” din iudaism;
declaraþia lui Isus despre eliberarea prin adevãr poate fi o reluare tipologicã
a reflecþiei iudaice asupra eliberãrii prin Lege; la fel, expresia „a deveni colabo-
ratorii adevãrului” poate fi consideratã ca o adaptare creºtinã a unei formule
a pietismului ebraic: „a colabora cu legea lui Dumnezeu”. Însã formulele „a
fi din adevãr” ºi „adevãrul rãmâne în voi” sunt absolut originale. Ele sunt
douã construcþii caracteristice pentru scrierile ioanice.

Din cele spuse, reiese clar cã mediul de care se leagã în ansamblul sãu
vocabularul ioanic despre adevãr nu este dualismul platonic, elenistic sau
gnostic, ci tradiþia biblicã, mai ales iudaismul palestinian ºi tradiþia apoca-
lipticã. Însã, în folosirea acestui vocabular, Ioan s-a arãtat nespus de personal.
El n-a preluat niciodatã o expresie biblicã sau iudaicã fãrã sã o reinterpreteze
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în profunzime. Terminologia tradiþionalã, chiar regânditã, nu-i permitea sã
exprime toate aspectele adevãrului creºtin.

22..  AAddeevvããrruull  îînn  tteeoollooggiiaa  ssffâânnttuulluuii  IIooaann

Titlul de „teologie a adevãrului” nu trebuie înþeles ca o analizã a rapor-
tului dintre Dumnezeu ºi adevãr, Dumnezeu fiind „adevãrul”, fiinþa supremã.
Ca sã fim fideli gândirii sfântului Ioan, va trebui sã vedem care este raportul
dintre Cristos ºi adevãr, dar nu Cristos în natura sa dumnezeiascã ºi înainte
de întrupare, ci Cristos în calitatea sa de Cuvânt întrupat ºi revelator al
Tatãlui.

Cuvântul aletheia, în scrierile ioanice, nu este niciodatã aplicat lui Dum-
nezeu. Despre Dumnezeu, Ioan spune doar cã este adevãrat, alethos (cf. In
3,33), dar nu cã „este adevãrul”, aºa cum va spune despre Isus Cristos (cf. In
14,6). Pentru Ioan, adevãrul este „o realitate istoricã, este revelaþia defini-
tivã adusã de Isus Cristos ºi prezentã în el, ºi la care credincioºii au acces
participând la darul Duhului Sfânt, care îi face capabili de o cunoaºtere ºi
de o viaþã nouã”15. Prin urmare, adevãrul este legat de ceea ce teologii numesc
„economia mântuirii”. Venirea adevãrului este un eveniment fundamental
în istoria revelaþiei, este evenimentul harului (cf. In 1,14.17) care deschide
timpurile escatologice.

În continuare, pornind de la definiþia sinteticã despre adevãr, datã mai sus,
vom analiza succesiv ºi într-o ordine pe care am putea-o numi geneticã16,
urmãtoarele teme: Cristos ºi adevãrul, Duhul Sfânt ºi adevãrul ºi, în al
treilea rând, credinciosul ºi adevãrul. Acestea sunt, de fapt, ºi cele trei mari
axe, cei trei protagoniºti ai istoriei mântuirii.

2.1. Cristos ºi adevãrul

Aspectul fundamental ºi cea mai mare noutate a concepþiei ioanice despre
adevãr este faptul cã, la Ioan, adevãrul este legat întotdeauna de misiunea reve-
latoare a lui Isus ºi a Duhului Sfânt. Mai mult, Ioan îl identificã în mod formal
pe Isus istoric cu adevãrul. Problema care se pune în acest caz este modul cum
trebuie sã înþelegem identificarea formalã dintre omul Isus ºi conceptul de
adevãr. Dacã cuvântul „adevãr” ar avea la sfântul Ioan sensul de „realitate
divinã”, ca în concepþia elenistã ºi gnosticã, dupã cum afirmã Bultmann17, am
cãdea curând într-o cristologie docetistã. Am fi tentaþi sã vedem în Cristosul
ioanic un Dumnezeu care merge pe pãmânt18.

15 J. GIBLET, Revue Théologique de Louvain 9 (1978) 348.
16 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 20.
17 Cf. R. BULTMANN, „aletheia”, în GLNT, I, 658.
18 Cf. E. KÄSEMANN, L’enigma del quarto vangelo, Torino 1977, citatã de B. Maggioni, „Il

Vangelo di Giovanni”, în I Vangeli, ed. G. Barbaglio - R. Fabris - B. Maggioni, Assisi 1989, 1328.
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2.1.1. Adevãr – Cuvânt ºi revelaþia lui Isus

În scrierile ioanice, adevãrul este prezentat ca un fapt al cuvântului, este
pus împreunã cu termeni legaþi de tema cuvântului (a spune, a auzi, a cunoaºte
etc.). Dacã, sub aspectul formei, expresiile lui Ioan se aseamãnã cu cele gre-
ceºti sau iudaice, totuºi, în ceea ce priveºte conþinutul, perspectiva lui Ioan
este religioasã. În timp ce în tradiþia greacã sau iudaicã formele „a spune
adevãrul” (ten aletheian lalein) ºi „a declara adevãrul” (ten aletheian legein)
(cf. In 8,40.45.46; 16,7) subliniazã calitãþile vorbitorului, grija lui de a relata
lucrurile aºa cum sunt, la Ioan, în schimb, aceste formule sunt folosite pentru
a exprima revelaþia19. Prima accentueazã în mod explicit caracterul revelator
al cuvântului lui Isus, a doua, deºi nu vorbeºte direct de o revelaþie, lasã totuºi
sã se înþeleagã cã este vorba de un cuvânt misterios al lui Isus, care va fi lãmurit
ulterior20. Numai Isus „declarã” sau „spune adevãrul”, întrucât el este trimisul
Tatãlui. Originea ºi comuniunea sa cu Tatãl determinã calitatea unicã a
discursului sãu, care poate sã fie considerat ca expresia cuvântului în Dum-
nezeu21.

În capitolul al VIII-lea al Evangheliei lui Ioan, termenii lalein, logos ºi
aletheia revin cu o frecvenþã surprinzãtoare. Tot aici apare de douã ori ºi
marea formulã a revelaþiei: ego eimi (In 8,24.28). În acest context, Isus le
spune ucenicilor: „Dacã rãmâneþi în cuvântul meu... veþi cunoaºte adevãrul,
iar adevãrul vã va elibera” (In 8,32). Cu alte cuvinte, a cunoaºte adevãrul ºi
a rãmâne în cuvântul lui Isus înseamnã acelaºi lucru. Înþelegem de aici „cã
revelaþia pe care o aduce Isus prin cuvântul sãu este centratã asupra propriei
sale persoane”22.

Mai remarcabil este paralelismul dintre versetele 32 ºi 36. Pe de o parte,
se spune cã „adevãrul vã va elibera” (In 8,32), iar pe de altã parte, cã „Fiul vã
va elibera” (In 8,36). Fãrã a pune deocamdatã o identitate strictã între „adevãr”
ºi „Fiul”, putem presupune, cel puþin în virtutea acestui paralelism, cã existã
o legãturã strânsã între Isus ºi adevãr.

Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu sau al lui Isus, în Evanghelia a patra,
indicã o atitudine de credinþã23. Refuzul de a-l asculta exprimã necredinþã
(cf. In 6.60). Necredinþa oarbã a duºmanilor lui Isus aratã descendenþa lor
din diavol, duºmanul adevãrului, tatãl minciunii (cf. In 8,44). Numai ucenicii
lui Isus nu sunt sub influenþa Celui Rãu, pentru cã ei au fost „consacraþi în
adevãr”, adicã în cuvântul lui Isus (cf. In 17,17.19). Cel Rãu nu poate sã fie
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19 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, II, Dehoniane, Bologna
1981, 318.

20 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 60.
21 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 314.
22 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 54.
23 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, II, 342.
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în adevãr, deoarece, fiind minciuna personificatã, este duºmanul cuvântului
lui Dumnezeu (1In 2,21.27). Adevãrul este revelaþia lui Dumnezeu, este
lumina lui Cristos, contrariul sãu este minciuna. Întrucât Isus „spune ade-
vãrul pe care l-a auzit de la Dumnezeu” (In 8,40), el este la antipodul diavo-
lului care spune minciuna (In 8,44).

Isus se prezintã ca singura persoanã care spune adevãrul (In 8,45), adicã
manifestã viaþa lui Dumnezeu, care este luminã ºi iubire. Aºadar, el se aflã
în antitezã cu diavolul, tatãl minciunii.

El este revelatorul escatologic care transmite mântuirea ºi elibereazã de pãcat prin
adevãrul sãu (cf. In 8,32º.u), care îi purificã pe ucenici de orice nedreptate prin
cuvântul sãu (cf. In 15,3) ºi prin sângele sãu (cf. 1In 1,7.9). Isus este fidel misiunii
sale revelatoare, pentru cã „spune adevãrul”; nimeni nu va putea sã demonstreze
contrariul, acuzându-l de infidelitate faþã de funcþia sa de revelator escatologic24.

Orientarea cristologicã a temei cuvântului ºi a adevãrului în aceste texte
este clarã. „Cuvântul” lui Isus, adicã mesajul revelaþiei pe care el o aduce ºi
cu care este profund unit, are tendinþa clarã de a se identifica cu propria sa
persoanã. Cuvintele lui Isus sunt, de fapt, declaraþii despre el însuºi. Deºi n-a
spus-o nicãieri în mod explicit, putem formula urmãtoarea concluzie, care,
de fapt, este latentã în aceste texte: „Cuvântul lui Isus este el însuºi. Isus devine
obiectul propriului sãu mesaj”25.

Aceastã concluzie are o importanþã deosebitã pentru înþelegerea noþiunii
adevãrului. Deoarece adevãrul este considerat în mod frecvent de Ioan ca un
echivalent al cuvântului lui Isus sau al Tatãlui ºi deoarece acest cuvânt tinde
sã se identifice cu persoana lui Isus Cristos, rezultã cã acelaºi lucru trebuie
sã-l spunem ºi despre noþiunea adevãrului: Isus se identificã cu adevãrul
(cf. In 1,14.17; 14,6). Pentru Ioan, aºadar, Isus nu este numai Revelatorul prin
excelenþã, ci ºi obiectul propriului sãu mesaj. De aceea, dacã grecii ºi gnosticii,
în elanul lor spre adevãr, aspirã la vederea lui Dumnezeu, Ioan îi invitã pe cre-
dincioºi sã-l contemple ºi sã-l asculte pe omul Isus.

2.1.2. A da mãrturie despre adevãr

Tendinþa de a-l identifica pe Isus cu adevãrul se constatã ºi în folosirea
formulei „a da mãrturie despre adevãr” (marturein te aletheia), pe care, de
altfel, nu o întâlnim în Noul Testament decât la sfântul Ioan.

Formula e folositã mai întâi pentru Ioan Botezãtorul. Isus le spune evreilor:
„Voi l-aþi cãutat pe Ioan ºi el a dat mãrturie despre adevãr” (In 5,33). Ca peste
tot în Ioan, adevãrul (aletheia) desemneazã ºi aici revelaþia. Ar fi greºit însã
sã vedem aici o simplã identificare materialã a adevãrului cu persoana lui

24 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, II, 344.
25 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 55.
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Cristos. Expresia trebuie înþeleasã în sensul cã Precursorul a fost un martor
al revelaþiei mesianice, cel mai mare martor.

Ioan l-a vestit pe Isus poporului evreu ca cel care trebuia sã vinã dupã el,
ca Mielul lui Dumnezeu, ca cel care trebuia sã boteze cu Duhul Sfânt, ca alesul
lui Dumnezeu (cf. In 1,26-34). „Adevãrul” despre care el dãduse mãrturie este
revelaþia escatologicã definitivã26, ce începea tocmai cu manifestarea lui Isus
ca Mesia. Ioan Botezãtorul fusese ales ºi trimis de Dumnezeu pentru a fi
instrumentul acestei prime revelaþii mesianice. El trebuia sã vesteascã cine
era Cristos, ºi anume revelaþia lui Dumnezeu. Dând mãrturie despre adevãr,
de fapt, Ioan dã mãrturie despre persoana lui Isus. El dãdea mãrturie despre
Cristos considerat ca „plinãtatea revelaþiei din timpurile escatologice”27.

Al doilea text în care întâlnim expresia „a da mãrturie despre adevãr” se
aflã în capitolul 18, versetul 37. Isus este întrebat de Pilat: „Aºadar, eºti rege?”
Isus rãspunde: „Tu spui cã eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am nãscut ºi
pentru aceasta am venit în lume, ca sã dau mãrturie despre adevãr. Oricine
este din adevãr ascultã glasul meu”. Acþiunea lui Isus aratã cã el este rege,
însã total diferit de cum ar fi înþeles iudeii. „Împãrãþia mea nu este din lumea
aceasta” (In 18,36).

Care este diferenþa dintre regalitatea care vine de la lume ºi regalitatea lui
Cristos? Prima se manifestã prin putere ºi violenþã. Regalitatea lui Cristos
se manifestã în dãruirea de sine, în iubire ºi slujirea adevãrului. Iatã de ce,
în Evanghelia dupã sfântul Ioan, regalitatea lui Isus este afirmatã în contextul
pãtimirii.

Revenind la rãspunsul lui Isus, observãm cã este compus din douã pãrþi28.
În prima parte, Isus exprimã scopul venirii sale în aceastã lume: sã dea mãr-
turie despre adevãr. În a doua parte, vorbeºte despre comportamentul pe care
trebuie sã-l aibã acei oameni care „sunt din adevãr”. Aceºtia ascultã glasul
lui Isus. Aceste douã pãrþi se referã, de fapt, una la alta ºi formeazã un tot.
Mai importantã este partea a doua, unde Isus spune care este adevãrata naturã
a regalitãþii sale. Ea constã în supunerea ºi docilitatea efectivã a acelora care
sunt din adevãr.

„A da mãrturie despre adevãr” este, aºadar, pentru Isus, scopul venirii sale
în lume. Remarcãm încã o datã referinþa la întrupare, principiu care conduce
întreaga gândire a lui Ioan. Adevãrul despre care Isus dã mãrturie ºi în care
el îºi gãseºte fundamentul dreptului de a se proclama rege este „adevãrul lui
Dumnezeu, planul sãu de mântuire, în definitiv, misterul persoanei sale, adicã
originea sa de la Tatãl ºi fiinþa sa salvificã pentru noi”29. De aceea, regalitatea
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26 Cf. R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, Herder, Freiburg im Breisgau 1984, 172.
27 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 100.
28 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 101.
29 B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1658.
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lui Cristos se identificã cu misiunea sa revelatoare ºi salvificã. Isus este rege,
„pentru cã este singura persoanã în contact direct cu Dumnezeu (cf. In 1,18),
care manifestã ºi comunicã viaþa Tatãlui, instaurând în lume prezenþa sal-
vificã a Domnului”30.

Regalitatea lui Isus trebuie sã fie primitã de bunãvoie. Ea nu este impusã
cu forþa. Aceastã atitudine de acceptare este exprimatã prin „ascultarea” de
glasul lui Isus (cf. In 18,37). Acela face parte din împãrãþia lui Cristos, care
primeºte cuvântul sãu. Astfel, cineva „este din adevãr” (cf. In 18,37), ºi nu din
lume (cf. In 17,14.16), adicã din minciunã (cf. 1In 2,21). Prin urmare, „a fi
din adevãr” înseamnã a avea originea în viaþa religioasã a cuvântului, adicã
a fi animat profund de revelaþia lui Cristos. Iudeii care nu primesc în inima
lor cuvântul lui Isus nu sunt de la Dumnezeu, deoarece nu ascultã cuvântul
revelator (cf. In 8,43-47). În schimb, ucenicul lui Isus participã la împãrãþia
lui Cristos ºi îºi aflã originea propriei existenþe în revelaþia lui Isus, în ade-
vãrul lui Isus, ºi astfel, ascultã de glasul sãu (cf. In 18,37).

Isus se prezintã ca martor al adevãrului, dar nu pentru o judecatã de con-
damnare, aºa cum apare tema mãrturiei în literatura apocalipticã31. Dimpo-
trivã, dorinþa lui Isus este ca oamenii sã primeascã mãrturia sa. Vrea ca cei
care „sunt din adevãr” sã asculte glasul sãu. ªi totuºi, oamenii resping mãr-
turia lui Isus, refuzã sã-l recunoascã de Mesia. Aceastã alegere, anticipatã în
pretoriul lui Pilat ºi împlinitã pe Calvar, când strigau „Rãstigneºte-l! Rãstig-
neºte-l!”, a însemnat condamnarea lor. „Judecarea oamenilor nu este, deci,
scopul mãrturiei lui Isus, ci consecinþa ei. Oamenii se condamnã singuri, pentru
cã au respins mãrturia lui Isus ºi nu au primit adevãrul lui”32.

2.1.3. Isus – Adevãrul

Ajungem acum la formulele care-l identificã pe Isus cu adevãrul (cf. In 1,14.17;
14,6). Aceste formule nu vor sã spunã cã adevãrul veºnic s-a întrupat la un
moment dat în istorie, ci, dimpotrivã, afirmã cã în Isus istoric s-a manifestat
adevãrul care nu existã ca atare decât în Isus33. Numai Cuvântul întrupat a
fost revelaþia (In 1,18); ea nu s-a mai exprimat printr-o legislaþie ca mai înainte,
ci printr- un om care împãrtãºeºte istoria noastrã.

a) Cuvântul fãcut trup, plin de har ºi de adevãr (In 1,14.17)

Prologul Evangheliei dupã sfântul Ioan ne prezintã de douã ori tema ade-
vãrului. Mai întâi în In 1,14, Ioan scrie cã Cuvântul fãcut trup era „plin de

30 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, III, 401.
31 Cf. B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1507-1508.
32 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 115.
33 Cf. J. GIBLET, Revue Théologique de Louvain 9 (1978) 349.
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har ºi de adevãr”, apoi, puþin mai încolo, adaugã „harul ºi adevãrul ne-au venit
prin Isus Cristos” (In 1,17). Ioan condenseazã în aceste douã versete esenþialul
teologiei întrupãrii ºi, pentru a o exprima, recurge la noþiunea adevãrului34.

Ce este adevãrul lui Cristos? Pentru Ioan, adevãrul constituie evenimentul
fundamental al economiei revelaþiei. Înlocuind ºi desãvârºind Legea lui Moise,
adevãrul „devenit” (egeneto) în Isus Cristos este revelaþia definitivã a epocii
mesianice, cea care deschide timpurile escatologice ºi inaugureazã Noua Alianþã35.

Ioan îl prezintã pe Fiul lui Dumnezeu drept „Cuvânt”, deoarece termenul
logos are o valoare revelatoare. Cuvântul lui Dumnezeu este revelaþia lui
Dumnezeu. Ebraicul dabar, aramaicul memrah ºi grecescul logos apar ca ter-
meni ce exprimã în mod esenþial revelaþia. Atunci când sunt referiþi la Dum-
nezeu, exprimã manifestarea ºi comunicarea vieþii divine36. Manifestarea
ºi comunicarea deplinã ºi definitivã a vieþii divine reprezintã, de fapt, darul
specific al lui Isus Cristos. Substituind Legea mozaicã (cf. In 1,16), Isus putea
sã ne vorbeascã despre Dumnezeu, sã ne reveleze viaþa lui, deoarece el este
Fiul unic nãscut al Tatãlui care a existat de la început (cf. In 1,2) ºi care a
trãit ºi dupã întrupare într-o relaþie continuã cu Tatãl (cf. In 1,18).

Ucenicii lui Isus au contemplat gloria lui (In 1,14) ºi au vãzut în el, în modul
sãu de a trãi în perfectã supunere ºi unire totalã cu Dumnezeu, ceva dumne-
zeiesc. Isus li se descoperea ca Fiu unic venit de la Tatãl. „A vedea”, la Ioan,
nu este contemplaþia misticã ºi intelectualã de tip platonic ºi nici contemplaþia
prin ascezã ºi fugã de lume de tip gnostic, ci este „o vedere istoricã, o vedere
care sesizeazã realitatea fenomenicã, dar care pãtrunde dincolo de ea prin
credinþã, pentru a ajunge la realitatea profundã pe care o ascunde carnea,
adicã prezenþa gloriei în Isus istoric”37.

Gloria pe care au vãzut-o ucenicii în Isus este gloria Fiului unul-nãscut, adicã
gloria pe care Cuvântul o posedã întrucât este Fiu, întrucât este aproape ºi
îndreptat spre Tatãl. Aceastã glorie nu este exclusiv a sa, ci este o glorie pe
care o are în comun cu Tatãl. Ea este prezentã în Fiul, deoarece acesta ascultã
ºi este total deschis prezenþei Tatãlui. Spre deosebire de sinoptici, care vãd
în „gloria” lui Isus glorificarea Fiului Omului dupã patima ºi moartea sa,
Ioan anticipã „gloria” escatologicã a lui Isus în existenþa sa pre-pascalã ºi
accentueazã mai mult caracterul revelator al acestei glorii. Aºadar, „gloria”
are un caracter revelator, ceea ce „o leagã de teza despre finalitatea revelatoare
a întrupãrii Cuvântului”38. Pentru cã Fiul unic îºi dezvãluia astfel misterul,
Ioan spune despre el cã era „plin de har ºi de adevãr” (In 1,14).
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34 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 117.
35 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 140.
36 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 61.
37 B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1359.
38 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 74.
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Expresia „plin de har ºi de adevãr” este o hendiadã39. Nu este vorba de douã
bunuri diferite, „harul” ºi „adevãrul”, ci de darul escatologic, fundamental,
venit de la Tatãl în Isus Cristos: „harul adevãrului”40. Adevãrul ioanic indicã
revelaþia plenarã ºi perfectã a vieþii divine. Despre Cuvântul întrupat se spune
cã este „plin de adevãr”, adicã este revelaþia definitivã, întrucât se manifestã
ca Unul-Nãscut, care este la Tatãl ºi care vine de la Tatãl. Acest adevãr este
„harul” Tatãlui, darul suprem pe care el ni l-a fãcut. Acest „har” desemneazã
concret „adevãrul” Cuvântului fãcut trup, revelaþia Fiului unic în Isus41.

Pentru a înþelege mai bine extensiunea ºi profunzimea formulei „harul
adevãrului” în cristologia ioanicã, vom analiza, în continuare, urmãtoarele
aspecte: raportul dintre Moise ºi Isus Cristos ºi expresia „Fiul, care este spre
pieptul Tatãlui” (In 1,18).

a) Mai întâi, trebuie sã subliniem faptul cã contrastul antitetic ºi progresiv
dintre cei doi mediatori ai revelaþiei, Moise ºi Isus Cristos, este o temã con-
stantã a teologiei ioanice (cf. In 1,45; 3,14; 5,45-46; 6,32; 7,37-39; 9,28-29).
Versetul 17 din primul capitol al Evangheliei a patra se prezintã ca „o cheie
de lecturã pentru ansamblul acestor texte”42.

În In 1,17 avem, aºadar, confruntarea dintre cei doi mediatori, Moise ºi Isus
Cristos, dar, mai ales, dintre cele douã tipuri de revelaþie: Legea mozaicã ºi
adevãrul. Nu este vorba de o simplã antitezã, ci de o depãºire ºi de o perfec-
þionare. Moise este un mijlocitor imperfect al revelaþiei divine, pentru cã este
un simplu om. În timp ce Isus este revelatorul perfect ºi escatologic, pentru
cã este Fiul unul-nãscut al lui Dumnezeu.

In 1,17 nu prezintã, aºadar, opoziþia dintre Lege ºi har, ca în epistolele pau-
line, ci opoziþia dintre Legea mozaicã ºi adevãr, care este darul divin, escato-
logic, venit prin Isus Cristos. În acest text, „harul adevãrului” este prezentat
în contextul mai larg al istoriei mântuirii. Legii mozaice, adicã economiei Legii,
îi este opus „harul adevãrului”, adicã economia adevãrului. Revelaþia esca-
tologicã, completã ºi definitivã, a fost fãcutã în Isus Cristos43.

Comparând versetele 17 ºi 14, se observã un paralelism evident. Ambele
versete vorbesc de „harul adevãrului” ºi tot în ambele este folositã forma
verbalã egeneto (a devenit). Rezultã de aici cã darul adevãrului este strâns
legat de evenimentul întrupãrii cuvântului. Aceasta are importanþã pentru
interpretarea expresiei „harul adevãrului”. Adevãrul lui Isus nu este numai

39 Hendiada este o figurã de stil în care doi termeni sunt gramatical coordonaþi, însã în
care unul dintre cei doi este subordonat logic celuilalt. Scopul hendiadei este sã exprime o
idee prin douã substantive.

40 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 138.
41 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 50.
42 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 168.
43 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 53.
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o doctrinã pe care o predicã Isus, ci ea este mai curând „dezvãluirea, mani-
festarea persoanei însãºi a Cuvântului fãcut trup”44. Prin urmare, evenimentul
darului adevãrului „devenit” prin Isus Cristos coincide cu venirea Cuvântului
fãcut trup.

Aceastã dublã rezonanþã, istoricã ºi transcendentã, este cuprinsã în numele
lui Isus Cristos. Titlurile de „Cristos” ºi „Fiul lui Dumnezeu” reprezintã cele
douã mari teme fundamentale ale cristologiei ioanice. Cristologia mesianicã
concentreazã linia „orizontalã” a istoriei mântuirii (cf. In 1,17) ºi se aflã în
continuarea tradiþiei istorice ºi profetice a Vechiului Testament. Titlul de Fiu
al lui Dumnezeu dezvoltã, dimpotrivã, o cristologie „verticalã” (cf. In 1,14.18),
adicã descrie originea divinã ºi transcendenþa lui Isus ºi se inspirã mai mult
din literatura sapienþialã. Ioan vrea sã arate astfel cã Isus este indisociabil de
Fiul lui Dumnezeu. Mai mult, în polemicã cu gnosticii (cf. 1In 4,2; 5,6; 2In 7),
autorul vrea sã ne convingã cã este zadarnic de a cãuta sã percepem transcen-
denþa divinã în afara omului Isus45.

Harul adevãrului constituie, aºadar, intersecþia acestor douã axe. Revelaþia
plenarã ºi definitivã a fost acordatã oamenilor într-un moment precis al istoriei
mântuirii: în omul Isus Cristos (cf. In 1,17). Însã acest har, acest adevãr, este
Fiul unic, care a venit de la Tatãl (cf. In 1,14).

b) Cu expresia „Fiul, care este spre pieptul Tatãlui” (In 1,18), atingem unul
dintre cele mai înalte piscuri ale gândirii ioanice. Acest pasaj, alãturi de Col
1,15 („El este chipul Dumnezeului nevãzut”) se aflã la originea reflecþiei patris-
tice asupra misterului lui Dumnezeu. 

Chiar dacã nu conþine cuvântul adevãr, In 1,18 are o importanþã conside-
rabilã pentru cristologie, deoarece este, în acelaºi timp, punctul de sosire al
prologului ºi punctul de plecare al întregii Evanghelii. Acest verset „face
sinteza celor douã dimensiuni, umanã ºi divinã, a misterului lui Cristos,
însã aceastã sintezã cristologicã Ioan ne-o prezintã ca pornind de jos, de la
viaþa filialã a omului Isus”46.

In 1,18 conþine motivarea declaraþiei anterioare despre „harul adevãrului”
venit prin Isus Cristos, ºi nu prin Moise (cf. In 1,17). Revelaþia salvificã escato-
logicã nu putea fi conþinutã în Legea datã prin Moise, ci numai în harul adevã-
rului, pentru cã numai Isus, Cuvântul întrupat, l-a vãzut pe Dumnezeu. Nici
o altã persoanã, în afarã de Fiul unul-nãscut al Tatãlui, nu a putut sã-l vadã
vreodatã pe Dumnezeu; numai Cuvântul întrupat, care este îndreptat spre
pieptul Tatãlui, ne-a descoperit viaþa divinã; mai mult, el este revelaþia perso-
nificatã47.
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44 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 166.
45 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 167.
46 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 238.
47 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 54.
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Isus Cristos este revelaþia personificatã a lui Dumnezeu, pentru cã el este
„Fiul unul-nãscut care este îndreptat spre pieptul Tatãlui”. Aceastã frazã
pune în evidenþã dinamismul relaþiei de iubire dintre Fiul ºi Tatãl. Pieptul,
în Biblie, exprimã, mai ales, iubirea, afecþiunea, intimitatea. Evanghelistul
Ioan proclamã cã, în timpul vieþii sale pãmânteºti, Cuvântul întrupat trãia
continuu într-o relaþie de iubire cu Tatãl48.

Mai mult decât versetul 14, ultima frazã a prologului aratã, aºadar, în ce
mod a fost Isus „plin de harul adevãrului”, cum a adus el revelaþia definitivã.
Isus a fost revelaþia, revelându-se pe sine însuºi, fiind mereu „îndreptat spre
pieptul Tatãlui”. Primind iubirea Tatãlui ºi rãspunzând la ea tot cu iubire,
Isus trãia filiaþiunea sa divinã la nivelul uman ºi manifesta astfel iubirea Tatãlui.
„Aceastã viaþã îndreptatã spre sânul Tatãlui este filiaþiunea Unului-Nãscut
ºi devine tot mai transparentã în omul Isus, iar aceastã transparenþã a lui
Isus, aceastã glorie, aceastã strãlucire crescândã a luminii sale originale, este
adevãrul”49.

b) Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa (In 14,6)

Spre deosebire de expresiile din prolog, declaraþia lui Isus de la ultima cinã,
cã el este adevãrul (cf. In 14,6), este nouã ºi directã. Din toate formulele în
care intrã cuvântul aletheia, aceasta este cea mai profundã, însã, în acelaºi
timp, ºi una al cãrei sens este mai greu de înþeles ºi de formulat. Dificultatea
constã în aceea de a preciza care este relaþia dintre cei trei termeni: „cale”,
„adevãr” ºi „viaþã”.

Dacã textul din In 14,6 ar fi interpretat la lumina textelor paralele din lite-
ratura elenisticã ºi gnosticã, iar termenul „adevãr” ar fi înþeles ca în aceste
sisteme, atunci adevãrul nu ar fi altceva decât realitatea divinã care trebuie
atinsã la capãtul drumului50. Însã o exegezã mai atentã aratã cã, de fapt,
cuvântul principal în acest text este „calea” (hodos), în timp ce substantivele
aletheia ºi zoe nu fac altceva decât sã-l expliciteze51. Cu alte cuvinte, „adevãrul”
ºi „viaþa” ne ajutã sã înþelegem în ce sens este Isus „calea”.

Versetul nu vrea sã spunã cã Isus este calea spre adevãr, ci sensul este altul:
Isus e „calea” spre Tatãl tocmai pentru cã este „adevãrul” ºi „viaþa”. Aceasta
este „noutatea unicã a revelaþiei creºtine. Calea adevãrului trebuie cãutatã
în persoana lui Isus”52.

48 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 55.
49 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 241.
50 Cf. B. LINDARS - B. RIGAUX, Temoignage del’evangile de Jean, 149.
51 Cf. B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1584.
52 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 262.
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Prin urmare, ar fi fals sã pretindem cã, numindu-se pe sine „adevãrul”,
Isus nu ne spune nimic despre propria sa persoanã, cum afirma Bultmann53.
Desigur, cuvântul adevãr nu desemneazã direct fiinþa sa divinã. Termenul
aletheia înseamnã formal „revelaþie” în sfântul Ioan, deci indicã în mod esen-
þial o funcþie a lui Isus, funcþia sa revelatoare. Însã pentru a explica de ce se
identificã Isus cu aceastã funcþie, evanghelistul ne conduce sã vedem ce este
el în sine însuºi. Contextul imediat al lui In 14,6 aratã cã aceastã funcþie
revelatoare a lui Isus nu poate fi înþeleasã decât dacã ne înãlþãm la interco-
muniunea dintre Tatãl ºi Fiul54.

Desigur, cuvântul „adevãr” aplicat lui Isus nu descrie direct transcendenþa
sa, însã o implicã în mod necesar. Textul din In 14,6 este punctul de inter-
secþie dintre cele douã pãrþi ale lui In 14,1-14, deoarece în el Isus se proclamã,
în primul rând, ca mijlocitor în sens ascendent (eu sunt calea), însã se iden-
tificã ºi cu adevãrul ºi viaþa, pentru a sublinia cã el este mijlocitorul revelaþiei
salvifice (mediere descendentã). În partea a doua, In 14,7º.u., este vorba tocmai
de aceastã cunoaºtere experimentalã a Tatãlui prin Isus.

Pentru cã Tatãl locuieºte în Fiul (cf. In 14,7-14), Cristos este proclamat
revelatorul perfect al Tatãlui. Pentru a-l cunoaºte ºi pentru a-l vedea pe Dum-
nezeu, este suficient sã-l cunoºti ºi sã-l vezi pe Isus, deoarece acesta este mani-
festarea vie a Tatãlui (cf. In 14,7). Între Dumnezeu ºi Fiul existã o imanenþã
reciprocã, aºadar, Tatãl este vãzut prin cuvântul întrupat, care este cuvântul
lui Dumnezeu, este adevãrul, este revelaþia personificatã a Tatãlui. De aceea,
nu numai cuvintele ºi faptele lui Isus sunt spuse ºi fãcute de Tatãl care rãmâne
în el, ci Dumnezeu în persoanã este în el, dupã cum Isus este în Tatãl (cf. In
14,10). Cristos este Cuvântul întrupat, plin de harul adevãrului (cf. In 1,14),
prin care a venit harul adevãrului (cf. In 1,17), adicã darul revelaþiei escato-
logice, plenarã ºi perfectã. El este adevãrul (cf. In 14,6), pentru cã întreaga
sa persoanã – nu numai cuvântul sãu – manifestã viaþa de iubire a Tatãlui.

Prin urmare, dacã In 14,6, plasat organic în contextul sãu imediat ºi în
ansamblul teologiei ioanice, este de o mare bogãþie pe plan doctrinal, aceasta
se datoreazã faptului cã ne face sã descoperim nu direct natura divinã a lui
Isus, ci „relaþiile care unesc între ele Persoanele divine ale Fiului ºi Tatãlui
ºi ne fac sã vedem în Isus viaþa trinitarã. În acelaºi timp, acest text ne intro-
duce în misterul central al gândirii ioanice, în misterul întrupãrii Cuvântului”55.

În concluzie, putem afirma cã adevãrul la sfântul Ioan, spre deosebire de
aletheia platonismului, nu este esenþa divinã, fiinþa transcendentã a lui
Dumnezeu, ºi nici Cuvântul veºnic viu lângã Tatãl. Adevãrul îºi are „locul”
sãu în omul Isus, în acest Om care s-a fãcut cunoscut între noi ca Fiul lui
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53 R. BULTMANN, La christologie du N.T., citat de B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1326.
54 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 222.
55 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 277.
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Dumnezeu. Acest eveniment central al istoriei mântuirii, acest dar al reve-
laþiei este adevãrul.

Gãsim schiþatã aici o concepþie despre adevãr, care va deveni clasicã la pã-
rinþii Bisericii din primele secole ºi care va fi preluatã apoi de cristologia
modernã. Viaþa umanã a lui Isus, atitudinea sa filialã, supunerea sa faþã de
Tatãl sunt imaginea ºi traducerea pe planul istoriei a raportului transcendent
ºi intradivin dintre Fiu ºi Tatã, sunt transparenþa ºi gloria lui Isus, sunt, în
omul Isus, strãlucirea prezenþei Fiului ºi a Tatãlui.

2.2. Duhul Sfânt ºi adevãrul

Am analizat pânã acum aspectul cristologic al adevãrului în Evanghelia a
patra. Însã tema adevãrului are la evanghelistul Ioan ºi un alt aspect, care nu
este mai puþin important: prezenþa adevãrului în viaþa creºtinã este opera
Duhului Sfânt. Cum sã conciliem aceste douã aspecte? Ce raport existã între
funcþia revelatoare a lui Cristos-adevãr ºi cea a Duhului Sfânt, numit ºi el
„adevãr”(cf. 1In 5,6)? Contrastul nu este decât aparent. Adevãrul la care se
aplicã acþiunea Duhului Sfânt nu este altceva decât adevãrul lui Cristos.

De fapt, în teologia ioanicã, acþiunea Duhului Sfânt, chiar atunci când nu
este vorba direct de problema adevãrului, are ca scop, aproape întotdeauna,
sã trezeascã credinþa în oameni. De aceea, rolul sãu se desfãºoarã adesea
paralel cu cel al cuvântului lui Isus, încât pare sã se identifice56. Aceastã
revelaþie apare încã din primul pasaj în care se vorbeºte despre Duhul Sfânt
în raport cu credincioºii (cf. In 3,5-8): naºterea din apã ºi Duh Sfânt înseamnã
naºterea la o viaþã de credinþã sub acþiunea Duhului Sfânt. Mãrturisind despre
Isus, Ioan Botezãtorul spune: „Cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvin-
tele lui Dumnezeu, pentru cã el nu dã Duhul cu mãsurã” (In 3,34). Acest text
vrea sã spunã cã „a spune cuvintele lui Dumnezeu” ºi „a da Duhul” este totuna,
deoarece Duhul acþioneazã în ºi prin cuvânt57. Echivalenþa dintre acþiunea
cuvântului lui Isus ºi cea a Duhului Sfânt este ºi mai vizibilã în In 6,63:
„Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh ºi viaþã”.

2.2.1. Duhul dã mãrturie despre adevãr

Aceeaºi învãþãturã o regãsim ºi în pasajele care pun o legãturã directã între
Duhul Sfânt ºi adevãr. Textele din prima scrisoare (cf. 1In 4,6; 5,6) aratã
cã activitatea „Duhului adevãrului” se raporteazã întotdeauna la credinþa în
Isus sau la manifestãrile ei în credincioºi. Mai întâi, la apostoli, adicã la uce-
nicii care au fost cu el „de la început” (In 15,27), acþiunea Duhului are scopul
de a face din ei martorii sãi în comunitate, martorii credinþei în Isus, Fiul

56 Cf. F.M. BRAUN, Jean le théologien, II, Gabalda, Paris 1972, 132.
57 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 354.

DIALOG TEOLOGIC 12 (2003)54



lui Dumnezeu ºi Mântuitorul lumii58. Apoi, faþã de simplii credincioºi, care
sunt expuºi pericolului doctrinelor eretice, Duhul adevãrului exercitã un rol
asemãnãtor, trezeºte în ei credinþa (cf. 1In 3,23; 4,16) ºi îi îndeamnã sã dea
mãrturie despre Cristos în faþa minciunilor ereticilor (cf. 1In 4,2.15). ªi tot
el este acela care îi invitã sã asculte de cei care le predicã adevãrul (cf. 1In 4,6).
Toate aceste aspecte sunt legate între ele. În definitiv, s-ar putea spune cã
activitatea fundamentalã a Duhului adevãrului, dupã aceste texte, este „sã
trezeascã ºi sã dezvolte în creºtini credinþa lui Isus”59.

Este adevãrat cã Duhul îi îndeamnã pe credincioºi sã practice caritatea,
însã aceasta are loc întotdeauna prin intermediul credinþei, deoarece revelaþia
creºtinã, adevãrul, este în mod esenþial revelarea iubirii Tatãlui, care s-a mani-
festat în misiunea ºi opera Fiului sãu. Credinþa creºtinã are ca obiect revelarea
lui agape, ºi astfel, ea devine izvor de caritate60. De aceea, dacã Duhul trezeºte
în creºtini caritatea, o face pentru cã, mai întâi, a trezit în ei credinþa. „Desco-
perind credincioºilor iubirea Tatãlui, el îi ajutã, prin credinþã, sã lase ca aceastã
iubire sã intre în viaþa lor ºi sã practice caritatea faþã de fraþii lor”61. Cu alte
cuvinte, agape a creºtinilor, pentru sfântul Ioan, este întotdeauna un rod al
prezenþei în ei a aletheiei.

În 1In 5,6, Ioan declarã cã „Duhul este adevãrul”. Acest text, care este unul
dintre pasajele cele mai controversate ºi mai obscure din prima epistolã, face
parte dintr-o secþiune consacratã credinþei. Autorul apeleazã aici la mãrturia
Duhului pentru a întãri credinþa creºtinilor în faþa pericolului ereticilor. Duhul
este un martor autentic ºi eficace, pentru cã el este „adevãrul”. Cu alte cuvinte,
Duhul, prin mãrturia sa, „garanteazã prezenþa adevãrului în inima credin-
cioºilor; acþiunea Duhului în viaþa lor de credinþã nu este nimic altceva decât
actualizarea adevãrului lui Isus”62.

Care este acest adevãr pe care Duhul îl va face înþeles credincioºilor? Din
context reiese cã este vorba de învãþãtura pe care au respins-o duºmanii, adicã
învãþãtura cã Isus este Mesia ºi Fiul lui Dumnezeu ºi cã el ne-a mântuit prin
moartea sa pe cruce (cf. 1In 5,1-5.6a). Duhul dã mãrturie ºi mãrturia sa
trebuie sã fie adevãratã (cf. In 19,35), deoarece Duhul este Duhul lui Cristos
care este adevãrul (cf. In 14,6) ºi el este, aºadar, Duhul adevãrului (cf. In 14,17;
15,26; 16,13), cel care cunoaºte ce a însemnat de fapt moartea lui Isus. Aceastã
mãrturie a Duhului, fãcutã prin ucenicul iubit, „a fost pãstratã ºi continuatã
în tradiþia comunitãþii ioanice, astfel cã Duhul continuã sã dea mãrturie”63.
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58 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 309.
59 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 309.
60 F.M. BRAUN, Jean le théologien, II, 137.
61 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 309.
62 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 328.
63 R.E. BROWN, The Epistles of John, trad. it. Le lettere di Giovanni, Cittadella, Assisi 1986,

813.
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În acest context al opoziþiei faþã de lume ºi falºii învãþãtori, cuvântul adevãr
îºi pãstreazã sensul de mesaj al credinþei, de „revelaþie”. Însã aceastã revelaþie,
aceastã doctrinã are ca obiect persoana ºi misiunea lui Cristos. De aceea, dacã
Duhul este invocat aici ca martor, înseamnã cã el este un martor al lui Isus.
Versetul este deci foarte aproape de cel din In 15,26, unde, vestind ucenicilor
o situaþie analogã de opoziþie ºi ostilitate din partea lumii, Isus spusese, refe-
rindu-se la rolul viitor al Duhului: „El va da mãrturie despre mine”.

Încercând acum o concluzie asupra învãþãturii pe care o oferã Scrisoarea
întâi a sfântului Ioan despre acþiunea Duhului Sfânt, putem spune cã rolul
Duhului Sfânt este acela de a acþiona asupra vieþii de credinþã a credincioºilor,
cu scopul de a le da o cunoaºtere profundã a adevãrului lui Isus. ªi întrucât
el face prezentã ºi activã în viaþa creºtinã aceastã revelaþie, acest adevãr, de
aceea, ºi Duhul Sfânt este numit „adevãrul”.

2.2.2. Duhul ne face martori ai adevãrului

O învãþãturã asemãnãtoare o gãsim ºi în discursurile de adio ale lui Isus
(cf. In 14-16), referitoare la promisiunea trimiterii Paracletului. Sitz in Leben
al celor cinci pasaje este cel al marelui proces teologic dintre Isus ºi lume. În
prima scrisoare se vorbea de cazul concret al ereticilor ieºiþi din comunitate,
care pentru Ioan reprezentau „lumea”. În promisiunile Paracletului, evanghe-
listul nu mai prezintã decât realitatea anonimã a „lumii” ostile lui Isus.

Acest context precis al urii lumii ne ajutã sã înþelegem mai bine cele cinci
promisiuni, cu amestecul lor de trãsãturi atât juridice, cât ºi kerygmatice ºi
doctrinale. Aici, ca ºi în prima scrisoare, acþiunea Duhului Sfânt se îndreaptã
asupra credinþei ucenicilor. Însã aceastã credinþã, din cauza opoziþiei lumii,
trebuie sã fie întãritã de Paraclet, ca sã poatã ieºi victorioasã asupra lumii.

Termenul „Paraclet” este specific lui Ioan. Este de origine greacã, însã nu
pare sã fie folosit prea des în textele profane. Apare mai des în contextele
juridice, unde îl indicã pe cel care vine în ajutorul inculpatului, adicã avocatul.
Textele rabinice folosesc acest termen pentru a-i indica pe cei care mijlocesc
în favoarea oamenilor în faþa tribunalului lui Dumnezeu. De exemplu, legea
personificatã, îngerii, faptele bune etc. În textele noastre, termenul se referã
la Duhul Sfânt, însã nu pentru a indica funcþia sa de avocat la Dumnezeu, ci
funcþia sa de asistent al credincioºilor64.

În prima promisiune (In 14,16-17), Isus îi asigurã pe prietenii sãi cã nu-i
va lãsa singuri, pentru cã, la rugãciunea sa, Tatãl le va da un alt Paraclet care
sã fie mereu cu ei. Substantivul „Paraclet”, aplicat Duhului Sfânt, evocã marele
proces dintre Isus ºi lume, în care primul avocat-apãrãtor a fost Cristos. Însã
acþiunea lui Isus, cât timp a fost pe pãmânt, nu s-a descoperit ca eficace; de aici,

64 Cf. B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1589.
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necesitatea intervenþiei Duhului Sfânt care va lua apãrarea lui Cristos-adevãr
în conºtiinþa intimã a credincioºilor, trãind mereu cu ei65.

A doua promisiune (In 14,26) subliniazã cã aceastã acþiune a Paracletului
se raporteazã în întregime la cuvintele lui Isus. Duhul adevãrului nu va învãþa
un cuvânt nou, nu va aduce o revelaþie personalã, diferitã de cea a lui Cristos.
Totuºi, acþiunea lui va fi o adevãratã învãþãturã, deoarece el va face prezentã
în viaþa ucenicilor învãþãtura lui Cristos. El va reaminti ucenicilor cuvintele
lui Isus prin acþiunea sa interioarã în inima ºi mintea lor66.

În urmãtoarele douã promisiuni (In 15,26-27; 16,7-11), aspectul juridic trece
mai mult pe primul plan. Paracletul este prezent aici ca martorul lui Isus ºi
ca acuzatorul lumii. Totuºi, aceastã acþiune nu va consta în a trezi direct la
ucenici o mãrturisire publicã în faþa tribunalelor sau un rechizitoriu împotriva
lumii pãcãtoase. Ea va fi însã o iluminare interioarã care îi va întãri pe ucenici
în credinþa lor în Isus, în ciuda persecuþiei, ºi, totodatã, le va da convingerea
profundã cã pãcatul se aflã de partea lumii67.

A cincea promisiune (In 16,12-15) e o încununare a celor precedente. Duhul
Sfânt va fi conducãtorul credincioºilor, el îi va introduce în inima revelaþiei
lui Cristos. El va fi maestrul interior al ucenicilor, iar acþiunea sa va fi eficace,
deoarece îi va face sã pãtrundã în misterul de iubire al Fiului lui Dumnezeu68.

Fãrã îndoialã, Duhul Sfânt nu va aduce nici un adevãr nou, prin care ar
completa revelaþia lui Isus. Acþiunea sa revelatoare va trebui sã o prelungeascã
pe cea a lui Isus, însã pe un alt plan, ºi anume pe cel al inteligenþei credinþei69.
Acþiunea sa, ca ºi cea a lui Isus, este exprimatã prin verbul lalein, pentru
a sublinia continuitatea operelor celor doi revelatori. Duhul Sfânt va avea
misiunea sã spunã în Bisericã cuvântul lui Isus.

Acest „adevãr”, fãcut astfel prezent de Duhul Sfânt, va fi identic cu binele
lui Isus (cf. In 16,15), adicã cu ansamblul mesajului sãu ºi al operei sale, mis-
terul persoanei sale ºi al relaþiei sale cu Tatãl. Înþelegem acum de ce este
numitã revelatoare acþiunea Duhului Sfânt, ºi anume pentru cã Duhul adevã-
rului, pânã la sfârºitul timpurilor, va trebui sã interpreteze adevãrul lui Isus,
va trebui sã-i dezvãluie tot sensul, toatã dimensiunea, pentru credincioºi ºi
pentru Bisericã. Astfel, el conduce Biserica la Cristos70.

2.2.3. Duhul adevãrului

Adevãrul întreg la care ne conduce Duhul Sfânt este, prin urmare, ade-
vãrul lui Isus. Astfel, problema pusã la început se rezolvã acum cu uºurinþã,
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65 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, III, 248.
66 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 375.
67 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 391.
68 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, III, 315.
69 Cf. B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1614.
70 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 452-453.
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dacã avem în vedere teologia revelaþiei în doi timpi la Ioan, adicã ideea cã reve-
laþia mesianicã nu se împlineºte total decât în douã etape succesive: kairos-ul
istoric al revelaþiei aduse de Isus, dar care a rãmas parþial neînþeleasã, ºi timpul
eclezial al interpretãrii ºi al pãtrunderii sale progresive, sub acþiunea Duhului
Sfânt71.

Duhul, în scrierile ioanice, este, aºadar, mai întâi de toate, Duhul adevã-
rului (cf. In 14,17; 15,26; 16,13; 1In 4,6). De aceea, nu este întâmplãtor cã
expresia to pneuma tes aletheias este proprie lui Ioan în Noul Testament ºi
cã el a putut sã spunã despre Sfântul Duh: to pneuma estin he aletheia (1In
5,6). Pentru Ioan, practic, existã o echivalenþã între acþiunea în noi a cuvântului
lui Isus ºi acþiunea Duhului. Aºadar, pentru Ioan, poate sã fie indiferent dacã
spune cã cel credincios este nãscut din Duh (cf. In 3,5-8) sau cã este nãscut din
Dumnezeu prin sãmânþa Cuvântului (cf. 1In 3,9).

Care este sensul exact pe care trebuie sã-l dãm acestei expresii ioanice: „Duhul
adevãrului”? Pentru unii care urmeazã interpretarea elenistã a adevãrului,
formula ar exprima dumnezeirea ce se manifestã sau natura divinã ºi abso-
lutã a Duhului, Duhul consubstanþial cu Tatãl ºi cu Fiul72. Însã dacã avem în
vedere cã expresia este iudaicã, explicaþia devine mai simplã. Textele ioanice
ne invitã sã considerãm tes aletheias ca un fel de genitiv obiectiv sau, mai bine
zis, un genitiv de calitate, adicã aceste cuvinte descriu ceea ce este caracteristic
pentru Duh, descriu obiectul asupra cãruia se îndreaptã acþiunea sa. „Duhul
adevãrului” este, deci, Duhul care ne dã ºi ne comunicã adevãrul lui Isus, Duhul
care are ca funcþie sã ne înveþe adevãrul lui Cristos ºi sã-l facã sã pãtrundã
în noi73.

Înþelegem acum de ce Ioan, fãrã sã se contrazicã, a putut sã afirme, pe de
o parte, cã Isus este adevãrul (cf. In 14,6) ºi, pe de altã parte, cã Duhul este
adevãrul (cf. 1In 5,6). Pentru a exprima în toatã plinãtatea ceea ce este adevãrul
pentru sfântul Ioan, va trebui sã luãm aceste douã versete împreunã. Numai
Isus, în sens strict, este revelatorul adevãrului, numai el este adevãrul, totali-
tatea revelaþiei. Însã numai Duhul poate sã dea acestui adevãr inteligenþa cre-
dinþei. Isus este adevãrul în sens obiectiv ºi istoric, iar Duhul, dacã se poate
spune aºa, este adevãrul în raport cu noi.

Adevãrul pentru sfântul Ioan este, deci, întreaga revelaþie a timpurilor de
pe urmã. Venit de la Tatãl prin întruparea Cuvântului care a devenit astfel
Cristos-Adevãr, el nu intrã în noi decât sub acþiunea eficace a „Duhului ade-
vãrului”. Între revelaþia lui Isus ºi cea a Duhului existã o conexiune strânsã,
o perfectã continuitate. Adevãrul, în sensul complet pe care îl înþelege sfântul

71 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, III, 248-249.
72 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 432-434.
73 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 432-434.
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Ioan, este revelaþia lui Isus, mereu actualizatã în inima ºi viaþa credincioºilor
prin Duhul Sfânt74.

33..  AAccþþiiuunneeaa  aaddeevvããrruulluuii  îînn  vviiaaþþaa  ccrreeººttiinnuulluuii

Pânã acum am vorbit despre realitatea obiectivã a adevãrului, despre ade-
vãrul ca revelaþie adusã de Isus Cristos ºi actualizatã în noi de cãtre Duhul
Sfânt. În continuare, vom analiza ceea ce s-ar putea numi aspectul subiectiv
ºi existenþial al adevãrului, adicã locul pe care îl ocupã adevãrul în viaþa creº-
tinilor. A trãi creºtineºte, conform teologiei sfântului Ioan, înseamnã a trãi
„în adevãr”. De aceea, nu este de mirare cã, despre aceastã temã, gãsim în
scrierile sfântului Ioan o mare bogãþie de texte.

Datã fiind bogãþia de texte ºi limitele acestui studiu, nu vom face o analizã
detaliatã a fiecãrui text, ci ne vom limita la prezentarea fiecãrei formule, cu
aspectele ei specifice. Ordinea va fi geneticã, adicã va urma calea normalã a
aprofundãrii progresive a vieþii de credinþã.

Prima miºcare pe care o efectueazã cineva dupã ce s-a confruntat cu ade-
vãrul lui Isus ºi vrea sã devinã ucenicul lui este aceea de „a face adevãrul”
(In 3,21), adicã sã primeascã adevãrul în el însuºi. Astfel, ajunge sã „cunoascã
adevãrul” (2In 1; In 8,32). Însã, sub influenþa acestui adevãr „care este în el”
(2In 2), credinciosul ajunge atunci „sã fie din adevãr” (1In 2,21; 3,18-19; In
18,37), sã fie inspirat ºi condus din interior de adevãr. Întreaga viaþã comuni-
tarã a creºtinului devine atunci o viaþã trãitã „în adevãr”: „a umbla în
adevãr” (2In 4; 3In 3.4), „a iubi în adevãr” (2In 1; 3In 1), „a iubi în faptã ºi
adevãr” (1In 3,18), „a-l adora pe Tatãl în duh ºi adevãr” (In 4,23-24), „a fi
sfinþit în adevãr” (In 17,17-19). Fiind „eliberat prin adevãr” (In 8,32), el poate
sã fie pe deplin „un colaborator al adevãrului” (3In 3.8).

În acest itinerar al vieþii de credinþã, parcurs de ucenicul lui Isus, se observã
cã adevãrul parcurge douã miºcãri complementare. Mai întâi, o miºcare pe
care am putea sã o descriem ca fiind ab extra ad intra, care este cea a interio-
rizãrii: adevãrul care ne vine de la Cristos trebuie sã fie interiorizat în inimile
ucenicilor prin credinþã, sub acþiunea Duhului adevãrului. Apoi, vine miºcarea
inversã, ab intra ad extra, adicã cea a exteriorizãrii ecleziale a roadelor produse
de „adevãrul care este în noi”.

3.1. O acþiune ab extra ad intra

3.1.1. A face adevãrul

Primul pas este, aºadar, interiorizarea progresivã a adevãrului; pentru ca
adevãrul lui Isus sã poatã realiza comuniunea cu Dumnezeu, el trebuie sã fie
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74 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 465.
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mai întâi „asimilat” de creºtin. Orice om care descoperã „lumina” venitã în
lume ºi vrea sã devinã creºtin trebuie, mai întâi, sã „facã adevãrul” (In 3,21).
Aceastã formulã, „a face adevãrul”, la prima vedere, pare a fi ciudatã. În mod
obiºnuit, noi spunem cã „cunoaºtem adevãrul”, ºi nu cã „facem adevãrul”.
Expresia, însã, este de origine semitã ºi înseamnã „a pãstra credinþa”. Sub
aceastã formã este întâlnitã ºi în manuscrisele de la Marea Moartã75.

În tradiþia ebraicã, cuvintele „luminã” ºi „adevãr” sunt considerate ca sino-
nime, însã aplicarea lor este puþin cam diferitã: „adevãrul” este folosit în sens
de adevãr moral, de corectitudine, în timp ce „lumina” descrie cunoaºterea,
revelaþia76. În textele din Noul Testament, sensul este acelaºi: lumina înseamnã
revelaþia ca atare; adevãrul desemneazã fie aceeaºi revelaþie (cuvântul Evan-
gheliei) prezentã în viaþa credincioºilor, fie conduita moralã, conduitã pe care
o trezeºte ºi o inspirã Evanghelia77.

Ioan, însã, reinterpreteazã radical aceastã formulã ºi o foloseºte pentru a
descrie lucrarea credinþei; „ansamblul itinerarului parcurs de oameni spre
credinþã”78. Aceastã reinterpretare se datoreazã identificãrii dintre lucrarea
pe care trebuie sã o îndeplineascã oamenii ºi credinþa lor în Isus. Aceastã con-
cepþie nouã a „lucrãrii credinþei” apare pentru prima datã în cuvântul lui Isus
din In 6,29: „Lucrarea lui Dumnezeu este ca voi sã credeþi în cel pe care l-a
trimis el”. „A face adevãrul” nu descrie faptele omului care, prin credinþã, este
deja în posesia adevãrului, ci, mai întâi de toate, activitatea pe care o desfãºoarã
tocmai pentru descoperirea adevãrului. Aceastã acþiune nu este un rod al cre-
dinþei sale, ci este un „a face” care îl conduce la credinþã79.

„A face adevãrul” înseamnã „a-ºi însuºi adevãrul”, pentru a veni la luminã.
Dacã creºtinul împiedicã pãtrunderea adevãrului în el, atunci el „nu face ade-
vãrul” (1In 1,6), ºi aceastã împiedicare produce un dublu efect. Mai întâi, în
interiorul sãu, creºtinul se închide la posibilitatea de a intra în comuniune
cu Dumnezeu. Apoi, în comunitate, creºtinul nu mai trãieºte în caritate. Dim-
potrivã, dacã asimileazã adevãrul lui Isus, credinciosul „vine la luminã”, rãs-
pândeºte în jurul sãu iubirea lui Dumnezeu ºi face sã domneascã koinonia
printre fraþii sãi (cf. 1In 1,7).

În prima scrisoare, ca ºi în Evanghelie, formula poien ten aletheian înseamnã
acelaºi lucru: a-ºi însuºi adevãrul lui Cristos. Existã totuºi ºi câteva nuanþe
diferite. În Evanghelie, contextul este cel al judecãþii mesianice ºi escatologice;
este vorba de decizia oamenilor în faþa luminii care vine în lume80. Aceastã

75 Cf. R.E. BROWN, Le lettere di Giovanni, 177.
76 Cf. C.H. HANN, „Luce”, în Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, ed. L.

Coenen - E. Beyreuther - H. Bietenhard, Dehoniane, Bologna 1976, 950-951.
77 Cf. G.H. LINK, „Verità”, 1967-1968.
78 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 515.
79 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 518.
80 Cf. B. MAGGIONI, „Il Vangelo di Giovanni”, 1403-1404.
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luminã este revelaþia iubirii lui Dumnezeu faþã de lume (In 3,16-17), revelaþie
care se contureazã în persoana ºi opera Fiului sãu unic (cf. In 3,18). „A face
adevãrul” înseamnã a primi acest mesaj pentru a veni la luminã.

În prima scrisoare, contextul pasajului este eclezial, însã nuanþa dualis-
mului escatologic nu este absentã. Ioan opune comportamentului creºtinilor
care „umblã în întuneric” pe acela al adevãraþilor credincioºi care „umblã în
luminã”. Acest comportament concret este pentru el criteriul adevãratei comu-
niuni cu Dumnezeu. În 1In 5-7, ca ºi în textul Evangheliei, „lumina” este
revelaþia divinã, însã, de aceastã datã, el o vede ca revelaþia Tatãlui în Fiul
sãu Isus Cristos. „A face adevãrul”, ca ºi în pasajul paralel din In 3,21, îºi pãs-
treazã sensul fundamental de însuºire a adevãrului, însã din cauza contextului
eclezial, Ioan insistã mai mult asupra roadelor pe care le produce. În viaþa celui
credincios, acest rod este comuniunea cu Dumnezeu, iar în comunitatea creº-
tinã este koinonia.

3.1.2. A cunoaºte adevãrul

„A cunoaºte adevãrul” este etapa ulterioarã pe care o atinge în mod normal
cel ce „face adevãrul”. În acelaºi ritm al dezvoltãrii ºi al aprofundãrii credinþei,
credinciosul descoperã, înþelege ºi pãtrunde tot mai mult în adevãrul lui
Cristos ºi ajunge astfel la maturitatea credinþei.

Ioan redã aceastã temã cu douã expresii: ginoskein ten aletheian (In 8,32;
2In 1) ºi eidenai ten aletheian (1In 2,21). Contextul literar al ambelor formule
este acela al punerii în gardã împotriva doctrinelor aberante. Spre deosebire
de cei care au fost infideli credinþei lor, Ioan îi caracterizeazã pe creºtinii fideli
ca „cei care posedã cunoaºterea adevãrului” (2In 1). ªi tot lor le spune: „Voi
cunoaºteþi adevãrul” (1In 2,21).

Pentru pãrintele Ignace de la Potterie, aceste douã expresii nu sunt în între-
gime echivalente81. Ginoskein ten aletheian este folosit în Evanghelie pentru
a descrie pãtrunderea noastrã progresivã în adevãr82. Aceastã cunoaºtere le
este promisã de Isus celor care încep sã creadã, cu condiþia sã accepte sã fie
cu adevãrat ucenicii sãi. În a doua scrisoare, unde destinatarii nu mai sunt
iudeii, ci creºtinii, aceastã condiþie este presupusã realizatã. Adevãraþii creºtini
„posedã cunoaºterea adevãrului”.

În 1In 2,21, Ioan a folosit formula eidenai ten aletheian, care presupune ºi
ea o posesie adevãratã a acestei cunoaºteri. Cu toate acestea, nuanþa este
diferitã. Aceastã expresie descrie mai curând un punct de vedere subiectiv:
conºtiinþa de a fi în adevãr, certitudinea de a-l poseda, deplina convingere pe
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81 Unii autori consultaþi nu considerã întru totul validã aceastã distincþie. De exemplu,
R.E. BROWN, Le lettere di Giovanni, 354.

82 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 562.
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care o au adevãraþii credincioºi despre credinþa lor83. Credincioºii sunt deja
ucenicii lui Isus, pentru cã cuvântul lui Isus a pãtruns în inimile lor, dupã
cum sugereazã termenul „crisma” (1In 2,20). „Realitatea viitoare a progresivei
cunoaºteri a revelaþiei lui Isus, despre care vorbea In 8,32, aici este prezentã,
pentru cã Duhul adevãrului a introdus cuvântul lui Isus în inima ucenicilor,
fãcându-i astfel pe credincioºi cu adevãrat ucenicii lui Cristos”84.

3.2. O acþiune ab intra ad extra

A doua miºcare este cea care merge din interior spre exterior. Ioan descrie
aceastã miºcare prin douã formule complementare: ek tes aletheias ºi en
aletheia. „A fi din adevãr” este modul obiºnuit de a fi al adevãratului creºtin.
Adevãrul impregneazã întregul sãu mod de a fi, întreaga sa acþiune, precum
ºi docilitatea sa faþã de vocea lui Isus (cf. In 18,37), ca ºi iubirea faþã de fraþii
sãi (cf. 1In 3,18-19).

Mult mai importantã este expresia en aletheia. Dintre toate formulele
ioanice care conþin cuvântul „adevãr”, aceasta este cea mai frecventã. Ioan
specificã aceastã viaþã „în adevãr” prin intermediul diferitelor vorbe (peripatein,
agapao, proskunein, agiazestai); însã aceastã acþiune „în adevãr” presupune
întotdeauna interiorizarea adevãrului.

3.2.1. A fi din adevãr

Expresia „a fi din adevãr” (1In 2,21; 3,19; In 18,37) nu o mai gãsim nicãieri
în Biblie, de aceea, putem presupune cã a fost creatã de însuºi Ioan. Faptul
cã Ioan foloseºte prepoziþia „din” în faþa substantivului „adevãr” aratã cã ade-
vãrul este pentru el o realitate interioarã care determinã comportamentul
concret al credinciosului.

Remarcãm ca o noutate deosebitã faptul interiorizãrii adevãrului. În iudaism,
adevãrul era o noþiune, mai întâi de toate, moralã, iar atunci când desemna
revelaþia misterelor divine, aceastã revelaþie era consideratã ca un dar obiectiv
venit de la Dumnezeu, însã care rãmânea exterior omului. În primele texte
creºtine, mai ales la Paul, adevãrul era adesea identificat cu mesajul evanghelic.
Însã, dacã Paul considerã adevãrul ca obiect al predicii creºtine ºi, deci, al cre-
dinþei (cf. 2Tes 2,12), el nu spune nicãieri cã acest adevãr este „în noi”. Pentru
sfântul Ioan, dimpotrivã, adevãrul rãmâne „în noi” (2In 2) ºi conduce din
interior acþiunea noastrã. „A fi din adevãr” înseamnã, pentru Ioan, a avea
„originea vieþii religioase din cuvânt, adicã de a fi animat profund de revelaþia
lui Cristos”85.

83 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 590.
84 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 313.
85 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, III, 400.
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Rezultã de aici cã aletheia în sfântul Ioan trebuie sã fie considerat ca prin-
cipiu interior al vieþii morale. Expresia „a fi din adevãr” nu desemneazã reali-
tatea ontologicã a stãrii creºtinului de copil al lui Dumnezeu, în sensul teo-
logic al termenului, ci principiul imediat al acþiunii sale, adicã adevãrul prezent
în el. Acest adevãr este întotdeauna adevãrul lui Isus.

3.2.2. A trãi în adevãr

Formula en aletheia apare frecvent în scrierile ioanice. Apare de ºapte ori
sub forma sa simplã (In 17,17-19; 2In 1.4; 3In 1.3.4), însã ºi sub forme com-
puse: „în Duh ºi adevãr” (In 4,23-24), „în faptã ºi în adevãr” (1In 3,18), „în
adevãr ºi în iubire” (2In 3). Ioan foloseºte aceste formule fie pentru a carac-
teriza în mod general comportamentul moral al creºtinilor (2In 4; 3In 3.4),
fie practicarea caritãþii în comunitate (1In 3,18; 2In 1; 3In 1), fie cultul nou
din timpurile mesianice (In 4,23-24), precum ºi tot procesul de sfinþire a creº-
tinului (In 17,17-19).

a) A umbla în adevãr

În Noul Testament, aceastã formulã o întâlnim numai în scrisorile sfântului
Ioan (2In 4; 2In 3.4). Ioan foloseºte expresia „a umbla în adevãr” pentru a
descrie existenþa creºtinã ca o viaþã de credinþã, o viaþã ce se deruleazã în
lumina ºi în spaþiul spiritual al adevãrului86. „A umbla în adevãr” înseamnã
„a trãi în strãlucirea adevãrului, în lumina iubirii Tatãlui, care ne-a fost reve-
latã în Isus Cristos”87. Concret, un comportament de iubire fraternã, dar o
iubire practicatã în adevãr, o iubire luminatã întotdeauna ºi inspiratã din
interior de lumina Tatãlui ºi a Fiului.

Prin urmare, „a umbla în adevãr” nu indicã actul caritãþii ca atare, ci lumina
credinþei în care se exercitã. Practica creºtinã nu poate fi redusã doar la
dimensiunea orizontalã a iubirii. „Ioan ne aminteºte cã adevãrul iubirii cere
ca iubirea sã se practice în adevãrul lui Cristos”88.

b) A iubi în adevãr

Fãrã a neglija dificultãþile lingvistice89, putem spune cã expresia „a iubi în
adevãr” (2In 1; 3In 1) are mai mult sau mai puþin acelaºi sens cu formula
precedentã. Aceste cuvinte descriu iubirea pe care noi o practicãm „sub acþiunea
adevãrului care rãmâne în noi” (2In 2), iubire iluminatã de adevãrul Tatãlui
ºi al Fiului ºi, deci, inspiratã de credinþã.
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86 Cf. R.E. BROWN, Le lettere di Giovanni, 923.
87 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 654.
88 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 655.
89 Cf. R.E. BROWN, Le lettere di Giovanni, 886-888.
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Cineva trãieºte în adevãr atunci când „posedã cunoaºterea adevãrului” ºi
când adevãrul „rãmâne în el”. Aceastã viaþã trãitã în adevãr explicã faptul cã
el poate sã iubeascã „în adevãr”. „A iubi în adevãr” înseamnã „a iubi fraþii cu o
adevãratã dragoste creºtinã, a-i iubi cu o iubire care îºi are izvorul secret „în
adevãr”, a iubi în strãlucirea acestui adevãr care vine de la Tatãl ºi de la Fiul90.

Creºtinul trebuie sã trãiascã în iubire, însã nu poate sã facã aceasta decât
dacã rãmâne în adevãr, în lumina credinþei sale. Numai astfel iubirea sa va
fi participare la iubirea lui Cristos ºi o prezenþã concretã a iubirii lui Dum-
nezeu printre oameni.

c) A iubi în faptã ºi în adevãr

Spre deosebire de 2In 1 ºi 3In 1, unde autorul foloseºte expresia sub forma
ei simplã, în 1In 3,8, autorul introduce o formulã compusã, adãugând la
cuvântul aletheia termenul ergon. În aceastã formulã pareneticã, Ioan se referã
la ceea ce a spus în versetele precedente: noi, creºtinii, trebuie sã-i ajutãm
pe fraþii noºtri aflaþi în nevoi; altfel, iubirea lui Dumnezeu nu rãmâne în voi.
Pe de o parte, deci, trebuie sã iubim „în faptã”, ceea ce se referã la caritatea
eficientã faþã de fraþi. Pe de altã parte, trebuie sã iubim „în adevãr”, pentru
cã iubirea lui Dumnezeu s-a revelat, ºi astfel, rãmâne în noi.

Noþiunea adevãrului se înþelege mai bine dacã e plasatã în context (3,16-18).
El indicã nu numai modul general al revelaþiei lui Isus, ci, concret, revelaþia
iubirii, care a avut loc atunci când Isus ºi-a dat viaþa pentru noi (1In 3,17).
Expresia „în adevãr” indicã o interiorizare a adevãrului, însã aici este vorba de
„revelaþia salvificã a iubirii, consideratã ca normã a acþiunii credincioºilor”91.

Aºadar, tema pe care o enunþã expresia „în faptã ºi adevãr” este cea a cores-
pondenþei dintre fapte ºi credinþã. Când autorul scrisorii îi îndeamnã pe cre-
dincioºi sã iubeascã „în faptã ºi adevãr”, el nu face apel la sinceritate împotriva
ipocriziei. Secesioniºtii nu erau ipocriþi, ci învãþau cã acþiunile, faptele nu aveau
valoare salvificã din moment ce viaþa veºnicã era posedatã prin credinþa în
Isus Cristos. Autorul atacã aceastã poziþie atunci când insistã cã iubirea trebuie
sã se manifeste în fapte. Pentru el, iubirea, adevãrul, lumina, sunt „realitãþi
care descriu ceea ce a fost revelat în Isus Cristos ºi este posedat prin credinþã
de cei care au devenit fii ai lui Dumnezeu. Toate sunt principii vitale care
trebuie sã se manifeste în viaþã”92.

d) A-l adora pe Tatãl în duh ºi adevãr

Cele trei formule precedente cu en te aletheia se raportau mai curând la
viaþa eclezialã a creºtinului luminat de credinþã. Urmãtoarele douã formule

90 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 662.
91 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 673.
92 R.E. BROWN, Le lettere di Giovanni, 652.

DIALOG TEOLOGIC 12 (2003)64



au un caracter mai personal. Ele descriu mai direct raporturile creºtinului cu
Dumnezeu.

„A-l adora pe Tatãl în duh ºi adevãr” (In 4,23-24) caracterizeazã rugã-
ciunea timpurilor mesianice. Desigur, ea se situeazã în prelungirea cultului
iudaic, în special, al acelei pietãþi alimentate de Legea lui Moise. Totodatã, în
text, tema noii adoraþii este legatã de douã concepte care simbolizeazã Legea:
darul lui Dumnezeu ºi apa vie. Însã, de acum, acest „dar” al lui Dumnezeu,
aceastã „apã vie” nu mai este Legea iudaicã, ci „acela care o înlocuieºte în
timpurile mesianice, adevãrul lui Isus Cristos, adevãr care este el însuºi”93.

Isus îi descoperã samaritenei cã, în timpurile mesianice, locul cultului va
fi spiritual. Sub acþiunea Spiritului, trebuie sã-l rugãm pe Tatãl „în adevãr”,
în acel adevãr care este Isus însuºi. „Adevãrata rugãciune este posibilã numai
în comuniune cu Cristos-adevãr; aceastã unire cu Cristos constituie spaþiul
intim al rugãciunii creºtine, ce este practicatã «în Cristos»; Isus este noul
templu care înlocuieºte din acest moment sanctuarul de pe muntele Garizim
ºi pe cel din Ierusalim”94.

Însã acest adevãr trebuie sã fie interiorizat prin acþiunea „Duhului”; el
trebuie sã pãtrundã în inima credincioºilor, pentru a putea „sã þâºneascã spre
viaþa veºnicã”. De aceea, „adorarea în duh ºi adevãr” va fi pe deplin posibilã
numai dupã glorificarea lui Isus. Ea nu va fi posibilã decât pentru cei «nãscuþi
din Duh», pentru cei care cred în Isus-adevãr ºi se lasã inspiraþi ºi conduºi din
interior de cunoaºterea profundã a adevãrului lui Isus”95.

Aºadar, Isus este noul templu al cultului creºtin. Însã în ce sens? În lumina
teologiei ioanice, aceastã metaforã trebuie înþeleasã din douã puncte de vedere
complementare. Pe de o parte, în persoana lui Isus, Fiul lui Dumnezeu întrupat,
se realizeazã în plinãtatea ei prezenþa lui Dumnezeu printre oameni. Pe de
altã parte, adoraþia „în adevãr” nu este posibilã pentru credincioºi decât în
mãsura în care ei rãmân în raza adevãrului lui Isus, ca într-un loc de cult ºi
în strânsã comuniune cu el96.

Aceastã adoraþie are, prin urmare, un caracter ºi o dimensiune transcen-
dentã ºi trinitarã, deoarece cel care este adorat este Tatãl. Cel care inspirã
aceastã adoraþie creºtinã este Duhul Sfânt, iar lumina în care se trãieºte
este adevãrul pe care îl aduce Isus. Adorarea Tatãlui „în adevãr” este adoraþia
ce se realizeazã în intimã comuniune cu cel care este Adevãrul ºi, totodatã,
Calea spre Tatãl. Aºadar, va fi o rugãciune filialã, o adoraþie a copiilor lui Dum-
nezeu în comuniune cu Isus, Fiul lui Dumnezeu.
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93 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 705.
94 S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, I, 396.
95 Cf. R.E. BROWN, Giovanni. Commento al vangelo spirituale, Cittadella, Assisi 1979, 237.
96 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 696-701.
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e) A fi sfinþit în adevãr

În In 17,16, Isus îi cere Tatãlui sã-i „sfinþeascã pe ucenici în adevãr”. Mai
înainte, s-a spus cã Tatãl, care este „sfânt”, l-a consacrat pe Isus ºi l-a trimis
în lume (In 10,36); acum, Isus, Sfântul lui Dumnezeu (In 6,69), doreºte ca
ucenicii sã fie sfinþiþi ºi trimiºi în lume (In 17,18). Aceastã consacrare este
cerutã în vederea misiunii lor97 ºi se aflã în prelungirea concepþiei veterotes-
tamentare despre consacrare. Dupã cum Moise (cf. Ex 28,41), care era el însuºi
consacrat de Dumnezeu (cf. Sir 45,4), a sfinþit preoþi ca sã-i slujeascã lui Dum-
nezeu, tot aºa, ucenicii trebuie sã fie sfinþiþi ca sã slujeascã în calitate de apos-
toli, de trimiºi.

Tatãl îi sfinþeºte pe cei credincioºi în adevãr, adicã în Cuvântul sãu (In 17,17).
Prepoziþia „în”, în aceastã expresie, indicã nu numai locul, ci ºi instrumentul
de sfinþire98. Adevãrul constituie, mai întâi de toate, ambianþa vitalã în care
trebuie sã fie sfinþiþi creºtinii, aºa cum este ºi în cazul adoraþiei escatologice
(cf. In 4,23º.u.) ºi al iubirii fraterne (cf. 1In 3,18; 2In 1). Tatãl îi sfinþeºte pe
credincioºi în templul Cuvântului sãu dumnezeiesc, adicã în Cristos, adevãrul
personificat (cf. In 14,6).

De asemenea, adevãrul este mijlocul prin care Dumnezeu îi sfinþeºte pe
creºtini. Tatãl îi sfinþeºte prin Fiul, Cuvântul sãu. Adevãrul sfinþitor este reve-
laþia ºi comunicarea în numele Tatãlui prin Fiul. Aºadar, „a fi sfinþit în adevãr”,
pentru credincioºi, înseamnã „a fi pãstraþi în viaþa filialã, în comuniunea cu
Tatãl, datoritã comuniunii cu Cristos, care este unit cu Tatãl, întrucât este
Cuvântul ºi Fiul Tatãlui”99.

Una dintre consecinþele imediate ale sfinþirii ucenicilor este capacitatea lor
misionarã. Dupã cum Cuvântul a fost sfinþit ºi trimis în lume (cf. In 10,36),
tot aºa, ºi ucenicii sunt trimiºi în lume de Isus (cf. In 17,18) ºi sfinþiþi de Tatãl
în adevãr (cf. In 17,17-19). Ca sã-ºi poatã împlini misiunea lor apostolicã, uce-
nicii îl vor primi pe Duhul Sfânt (cf. In 20,13º.u.), pe Duhul adevãrului care
îi va introduce în inima revelaþiei creºtine (cf. In 16,13).

Dar Isus nu numai cã îi cere Tatãlui sã-i sfinþeascã pe ucenici în adevãr, ci
se consacrã el însuºi pentru ei (cf. In 17,19). În ce constã aceastã autocon-
sacrare a lui Isus? Isus a fost sfinþit de Tatãl ºi trimis în lume ca sã descopere
iubirea lui Dumnezeu ºi sã mântuiascã lumea (cf. In 3,16º.u.). Prin aceastã
sfinþire, Tatãl a trezit în Isus o atitudine filialã, care l-a fãcut sã trãiascã în
mod desãvârºit filiaþiunea sa divinã ºi sã împlineascã în mod perfect misiunea
de trimis al lui Dumnezeu, care manifestã plenar iubirea Tatãlui100.

97 Cf. R.E. BROWN, Giovanni..., 933.
98 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, III, 350.
99 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 751.
100 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 763.

DIALOG TEOLOGIC 12 (2003)66



Deci Învãþãtorul se sfinþeºte trãind în mod integral viaþa sa filialã, mani-
festând lumii numele Tatãlui ºi, prin aceasta, împlinindu-ºi misiunea de
Apostol al Tatãlui. Sfinþirea salvificã a lui Isus în favoarea credincioºilor este
orientatã spre jertfa Calvarului, însã ea cuprinde întregul arc al existenþei
sale pãmânteºti. Numai aceastã sfinþire a lui Isus, care trãieºte în comuniune
profundã cu Tatãl ºi împlineºte cu supunere desãvârºitã planul salvific pânã
pe cruce, face posibilã sfinþirea ucenicilor în adevãr101.

3.2.3. A fi eliberat prin adevãr

Am vãzut cã Ioan foloseºte expresia „în adevãr” pentru a descrie douã
niveluri diferite ale vieþii creºtine: nivelul comunitar, cel al iubirii fraterne,
ºi nivelul interior, mai profund, al vieþii lor filiale. La acest nivel mai profund
se situeazã urmãtoarele teme: eliberarea celui credincios prin adevãr ºi coope-
rarea sa cu adevãrul.

Un aspect caracteristic al cristologiei din capitolul al VIII-lea al Evangheliei
lui Ioan este prezentarea lui Isus ca eliberator (cf. In 8,36). Acest verset este
strâns legat de In 8,32, unde eliberarea este prezentatã ca opera adevãrului.
Aºadar, adevãrul care elibereazã este Fiul eliberator. Omul nu poate sã cuce-
reascã adevãrata libertate decât în Cuvântul întrupat, plin de harul adevãrului
(In 1,14.17), primind în inima sa cuvântul Fiului.

Libertatea credinciosului are o dimensiune cristologicã, ea depinde de
acþiunea lui Isus, adicã de pãtrunderea adevãrului în viaþa ucenicului. În
iudaism, libertatea este pusã în legãturã cu Tora, însã în noua economie a
mântuirii, ea este opera lui Mesia, Fiul unul-nãscut al lui Dumnezeu, care eli-
bereazã de sclavia pãcatului ºi a diavolului, risipind întunericul necredinþei102.

Prin urmare, eliberarea este orientatã spre credinþa în Cuvântul întrupat.
„Eliberarea prin adevãr, promis de Isus acestor oameni cu credinþã ºovãielnicã,
este o eliberare de necredinþã; ea se va realiza progresiv în mãsura în care ei
vor ajunge sã creadã profund în Isus. Aºadar, eliberarea prin adevãr este legatã
de plinãtatea credinþei, de adeziunea totalã a credincioºilor la persoana lui
Cristos”103.

Adevãrul ne elibereazã pentru cã ne facem sã trecem de la necredinþã la
credinþã, de la aservire faþã de principiile acestei lumi la supunerea faþã de
Cristos. Observãm cã, la Ioan, eliberarea are un dublu aspect: mai întâi o elibe-
rare negativã, care constã în eliberarea de sclavia pãcatului ºi a demonului
(cf. 1In 3,8; 2,13-14); ºi al doilea aspect, pe care l-am putea numi „eliberare
pozitivã”, care constã într-o adeziune tot mai mare faþã de Fiul lui Dumnezeu.
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Condiþia esenþialã pentru a atinge aceastã libertate este aceea de a deveni cu
adevãrat ucenicii lui Isus ºi de a cunoaºte adevãrul (cf. In 8,31-32a).

În ce sens trebuie sã înþelegem acest paradox creºtin: trebuie sã te faci
ucenic ca sã devii liber? Deja în tradiþia ebraicã, libertatea era legatã de accep-
tarea Legii. Însã în Evanghelia a IV-a înregistrãm un triplu progres: Legea
lui Moise a fost înlocuitã cu adevãrul lui Isus; supunerea cerutã nu mai este
cea a servitorilor, ci a ucenicilor ºi a prietenilor; ºi, în al treilea rând, adevã-
ratul ucenic nu se poate mulþumi numai sã creadã în cuvintele lui Isus, ci
trebuie sã lase cuvântul sã pãtrundã în el (In 8,37).

Adevãrul devine astfel acea lege înscrisã în inimi, pe care o anunþa Ieremia
ca trãsãturã distinctivã a noii alianþe (cf. Ier 31,33). Venind din interior, ade-
vãrul la care se supune ucenicul nu are nimic coercitiv, dimpotrivã, devine prin-
cipiul adevãratei libertãþi. Adevãrul ne elibereazã, pentru cã, revelându-ni-l
pe Cristos, el ne reveleazã pe noi nouã înºine. Adevãrul Fiului lui Dumnezeu
ne face sã cunoaºtem propriul nostru destin de copii ai lui Dumnezeu ºi ne
ajutã sã-l realizãm. El ne ajutã, deci, sã ne realizãm pe noi înºine104. De aceea,
libertatea noastrã coincide cu filiaþiunea noastrã. Ioan poate sã spunã în mod
echivalent: „Adevãrul vã va face liberi” (In 8,32) ºi „Fiul vã va face liberi”
(In 8,36). A fi liber înseamnã sã nu mai fii sclav, ci fiu, înseamnã sã fii ca Fiul,
sã rãmâi ca fiu al lui Dumnezeu în „casa” Tatãlui (In 8,35); înseamnã sã creºti
în comuniunea ºi iubirea Tatãlui.

3.2.4. A deveni colaboratori ai adevãrului

Expresia „a deveni colaboratorii adevãrului” o întâlnim în Scrisoarea a treia
a sfântului Ioan. Autorul adreseazã aceastã scrisoare unui anumit Gaius, cu
ocazia unei crize grave ce izbucnise în acea comunitate. Diotref, probabil, ºeful
acestei Biserici, se opunea operei de evanghelizare, condusã de Bãtrân. Acesta
din urmã îi scrie lui Gaius, unul dintre creºtinii rãmaºi fideli, ºi îl roagã sã
continue sã-i susþinã pe predicatorii itineranþi care se prezintã în Biserica sa.
„Trebuie sã le venim în ajutor acestora, ca sã devenim colaboratori cu ei în
adevãr” (3In 8).

Formula „a deveni colaboratorii adevãrului” nu vrea sã spunã cã creºtinii,
ajutându-i pe misionari, iau parte activã la opera lor apostolicã. Ioan nu vor-
beºte aici despre adevãrul predicat printre pãgâni, ci se gândeºte mai curând
la adevãrul care este prezent ºi activ în mediul creºtin. Acest adevãr este reve-
laþia numelui Fiului lui Dumnezeu, dar ºi revelaþia iubirii Tatãlui. Creºtinii
devin „colaboratori ai adevãrului” în mãsura în care practicã o iubire eficace
faþã de fraþii lor: în ei ºi prin ei se prelungeºte revelaþia iubirii; în ei ºi prin ei
acþioneazã ºi strãluceºte adevãrul105.

104 Cf. S.A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del Vangelo di Giovanni, II, 336º.u.
105 I. DE LA POTTERIE, La Veritè dans Saint Jean, 899.
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Spre deosebire de Paul, pentru care „colaboratorii lui Dumnezeu” erau
predicatorii evangheliei, Ioan nu prezintã aici colaborarea credincioºilor la
rãspândirea mesajului creºtin, versetul conþine mai curând o invitaþie adre-
satã credincioºilor, pentru ca ei sã colaboreze cu adevãrul credinþei lor pentru
o viaþã de iubire fraternã. Comportamentul pe care îl cere Ioan este caritatea,
însã colaborarea, în intenþia lui, este interioarã; ea se situeazã în perspectiva
spiritualã a unei vieþi de credinþã trãite în mod integral106.

Isus este adevãrul, iar cei care cred au adevãrul revelat în Isus care locuieºte
în ei. Însã el nu este un principiu inert, ci dinamic. În cel credincios se aflã
duhul adevãrului, care interpreteazã adevãrul ºi dã mãrturie despre Cristos.
Misionarii care „pleacã pentru numele lui” (3In 7) permit adevãrului care se
aflã în ei sã gãseascã un mod de a se exprima ºi sunt instrumente ale Duhului
adevãrului. Considerând ajutorul pe care îl dau ca un act de iubire, creºtinii
de seama lui Gaius sunt colaboratori ai adevãrului.

CCoonncclluuzziiee::  OO  ccoonncceeppþþiiee  ccrreeººttiinnãã  ddeesspprree  aaddeevvããrr

Gândirea modernã despre adevãr este pãtrunsã în întregime de ideea istori-
citãþii. Pentru omul contemporan, adevãrul se aflã în istorie: veritas filia
temporis. Concomitent ºi în opoziþie cu aceastã concepþie, trebuie sã afirmãm
ºi o idee specific creºtinã despre adevãr. Însã aceasta nu vrea sã spunã cã creºti-
nismul trebuie redus la o filozofie. Concepþia creºtinã despre adevãr derivã
direct din Sfânta Scripturã ºi s-a pãstrat vie în Tradiþia Bisericii. O apoftegmã
a pãrinþilor din pustiu exprimã foarte bine esenþialul: „Cel care persevereazã
în memoria lui Isus rãmâne în adevãr”. 

Termenul adevãr, în sens creºtin, nu-l indicã, aºadar, pe Dumnezeu în el
însuºi, ca în metafizica clasicã, ci revelaþia lui Dumnezeu. În limbaj creºtin,
„adevãrul lui Dumnezeu” nu este substanþa divinã, ci revelaþia care vine de
la Dumnezeu, adicã revelaþia planului sãu salvific ce ºi-a gãsit împlinirea defi-
nitivã în Isus Cristos.

La originea concepþiei creºtine despre adevãr se aflã teologia sfântului Ioan.
Mult timp s-a considerat cã, în elaborarea teologiei sale, sfântul Ioan a fost
influenþat de concepþia greacã, elenistã sau gnosticã. Însã studiile recente, mai
ales dupã descoperirile de la Nag Hammadi, au demonstrat originalitatea lui
Ioan, la nivel de expresie ºi de concept. În opera ioanicã, termenul aletheia apare
în mai multe formule. Pentru o înþelegere mai exactã a concepþiei lui Ioan
despre adevãr, am structurat aceste texte în trei categorii, în funcþie de cum
prezintã raportul dintre Cristos, Duhul Sfânt ºi credincios cu adevãrul.

Mai întâi, am analizat raportul care existã între Cristos ºi adevãr. La prima
vedere, adevãrul apare ca un fapt al cuvântului, care se apropie de modul grec
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sau iudaic de a vorbi. Însã Ioan îºi orienteazã cititorii într-o direcþie
religioasã. Numai Isus „declarã adevãrul”, întrucât el este trimis de Tatãl;
originea ºi comuniunea sa cu Tatãl determinã calitatea unicã a discursului
sãu, ce poate fi considerat ca expresia perfectã a cuvântului lui Dumnezeu.
Rezultã cã Isus nu este numai cel care spune adevãrul în calitate de Revelator
escatologic, ci cã el însuºi este obiectul mesajului sãu.

Formula „a da mãrturie despre adevãr” va fi interpretatã în acelaºi sens.
De aceea, adevãrul este mai întâi obiect de ascultare din partea credincioºilor,
deºi în douã pasaje este vorba de un „a vedea”. În acest caz, este vorba de pri-
virea credinciosului care atinge realitatea ce se manifestã în comportamentul
ºi persoana Cuvântului întrupat.

Astfel, ajungem la formulele capitale care îl identificã mai mult sau mai
puþin pe Isus cu adevãrul: Cuvântul fãcut trup era „plin de har ºi de adevãr”
(In 1,14); „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa” (In 14,6). El nu vrea sã spunã prin
aceasta cã adevãrul veºnic se întrupeazã la un moment dat în istorie, ci, dim-
potrivã, el aratã cã adevãrul se manifestã din punct de vedere istoric în Isus
ºi cã nu existã decât astfel. Numai Cuvântul întrupat a fost revelaþia (In 1,18).
Ea nu mai este exprimatã ca mai înainte printr-o legislaþie, ci printr-un Om
care împãrtãºeºte istoria noastrã. Din modul sãu de a trãi în perfectã supu-
nere ºi în desãvârºitã comuniune cu Dumnezeu, s-a descoperit cã era Fiul unic.
Isus ne face sã descoperim nu direct natura divinã, ci relaþiile care unesc între
ele persoanele divine ale Fiului ºi ale Tatãlui ºi care ne fac astfel sã descoperim
în Isus viaþa trinitarã.

În al doilea rând, am vãzut raportul dintre Duhul Sfânt ºi adevãr. Ioan este
singurul care vorbeºte despre Duhul adevãrului ºi care declarã cã Duhul este
adevãrul (1In 5,6). De fapt, Duhul este cel care ne ajutã sã recunoaºtem ade-
vãrul ce se identificã cu Cristos. Din Scrisoarea întâi a sfântului Ioan rezultã
cã darul Duhului îi face pe cei credincioºi capabili sã mãrturiseascã adevãrata
credinþã ºi sã dezvolte în ei adevãrata docilitate faþã de Bisericã (1In 3,23-24;
4,2-6). Dar, în acelaºi timp, Duhul Sfânt este ºi izvorul vieþii de caritate ce acþio-
neazã în viaþa lor, iubirea lui Dumnezeu manifestatã în Isus (1In 4,11-16). De
aceea, a spune cã „Duhul este adevãrul” (1In 5,6) înseamnã a spune cã el asi-
gurã în viaþa concretã a ucenicilor permanenþa adevãrului manifestat în Isus.

Promisiunile referitoare la Paraclet din discursul de la ultima cinã accen-
tueazã aceleaºi trãsãturi. Fiind în aceastã lume, dar fãrã sã-i aparþinã, ucenicii
vor participa la darul Duhului (In 14,16-17). Misiunea lui va fi aceea de „a-i
învãþa” ºi de „a le aminti” tot ceea ce a spus Isus (In 14,26), ºi astfel, sã-i ajute sã
„interiorizeze” ºi sã pãtrundã în profunzime învãþãtura lui Isus. Promisiunile
urmãtoare vor sublinia cã Duhul Sfânt este acela care va întãri mãrturia prin
care ucenicii vor acuza lumea ºi Principele ei (In 15,26; 16,7b-11), deoarece
siguranþa ruinãrii lumii este legatã de cunoaºterea dreptãþii lui Isus care a
trecut, prin cruce, din aceastã lume la Tatãl. Ultima promisiune va afirma cã
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Duhul îi va conduce pe ucenici la cunoaºterea întregului adevãr, conducându-i
la cunoaºterea misterului lui Isus ºi a adevãratelor dimensiuni ale operei de
mântuire.

Acum înþelegem de ce poate Ioan sã afirme cã Isus este adevãrul ºi cã
Duhul este adevãrul. Adevãrul s-a manifestat istoric în Isus, însã Duhul este
cel care le dã credincioºilor sensul ºi pãtrunderea în acest adevãr. Numai Isus
este adevãrul, în sens obiectiv ºi istoric; Duhul Sfânt, dacã se poate spune,
este adevãrul în raport cu noi. Deci, adevãrul, pentru Ioan, este întreaga reve-
laþie a timpurilor de pe urmã, este revelaþia lui Isus, mereu reactualizatã în
inima ºi viaþa credincioºilor prin Duhul Sfânt.

În al treilea rând, am arãtat cum se realizeazã trecerea de la viaþa pur
umanã la viaþa nouã a copiilor lui Dumnezeu, adicã raportul dintre credincios
ºi adevãr. Asupra acestui subiect avem o bogãþie de texte pe care le-am putea
clasifica în douã categorii, cele care descriu procesul de interiorizare progresivã
a vieþii în viaþa credinciosului ºi, respectiv, cele ce caracterizeazã viaþa activã
care decurge din aceasta. În sfârºit, am vãzut cum adevãrul devine principiu
de libertate ºi cum credinciosul devine colaboratorul adevãrului.

Sfântul Ioan ne spune cã adevãrul lui Cristos trebuie sã intre în inimile
credincioºilor pentru a-i face pãrtaºi la aceeaºi viaþã a Fiului lui Dumnezeu.
Astfel, el devine principiul interior, fermentul întregii vieþi noi a creºtinilor.
Adevãrul interior se exprimã ºi se manifestã în iubirea fraternã. În acest mod,
credincioºii devin progresiv ca o aurorã pentru aceastã lume, deoarece fac pre-
zentã aici, pe pãmânt, realitatea însãºi a lumii viitoare.

Observãm, aºadar, cã, spre deosebire de concepþiile profane, adevãrul creºtin
este mult mai complet ºi sintetic. El reuneºte în sine diferite aspecte pe care
le gãsim rãspândite, dar izolat, în alte sisteme. Elementul unificator al sin-
tezei creºtine este ideea de revelaþie. Pentru a evidenþia mai bine caracterul
sintetic al adevãrului creºtin, putem sã vorbim de cele patru dimensiuni ale
sale, aºa cum Paul voia sã ne facã sã înþelegem „lãrgimea, lungimea, înãlþimea
ºi adâncimea misterului mântuirii” (Ef 3,18).

Adevãrul creºtin, în primul rând, este legat de istorie. Adevãrul este legat
de un eveniment al trecutului, adicã de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Con-
ciliul al II-lea din Vatican afirmã clar: „profunzimea adevãrului dezvãluit prin
revelaþie, atât despre Dumnezeu, cât ºi despre mântuirea omului, ne strã-
luceºte în Cristos, care este Mijlocitorul ºi, în acelaºi timp, plinãtatea întregii
revelaþii” (DV 2). Însã istoricitatea adevãrului creºtin apare ºi în perspectiva
sa escatologicã. În In 16,13 se vorbeºte despre Spiritul adevãrului, care trebuie
sã conducã la tot adevãrul. Iar Conciliul afirmã: „Biserica, pe mãsura trecerii
veacurilor, tinde mereu cãtre plinãtatea adevãrului divin, pânã ce se vor
împlini în ea cuvintele lui Dumnezeu” (DV 8).

Pe de altã parte, însã, adevãrul creºtin nu este prizonierul istoriei, ca în ima-
nentismul istoric. Isus nu este numai om ca ºi noi, ci este ºi Fiul unul-nãscut,

ADEVÃRUL ÎN TEOLOGIA SFÂNTULUI APOSTOL IOAN 71



venit de la Tatãl, ºi care este pentru noi „calea” spre Tatãl (In 14,6). În ade-
vãrul lui Isus Cristos avem o cale de acces spre comuniunea cu Tatãl ºi cu
Fiul (cf. 1In 1,3).

În sfârºit, a patra dimensiune se referã la interioritatea adevãrului creºtin.
El nu este numai istoric (orientat spre trecut sau spre viitor), nu ne deschide
numai spre înalt, spre lumea lui Dumnezeu, ci posedã ºi o dimensiune de
interioritate, acel aspect subiectiv al adevãrului. De fapt, adevãrul lui Cristos
trebuie sã intre în inimile noastre. Scrie sfântul Clement de Alexandria:
„Titlul nostru de fii traduce primãvara întregii noastre vieþi; adevãrul care
este în noi nu se învecheºte, iar întregul nostru mod de a fi este irigat de acest
adevãr”107. O idee asemãnãtoare este exprimatã într-un dicton de inspiraþie
augustinianã: „Inima este locul natural al adevãrului”.

Dupã cum se vede, concepþia creºtinã despre adevãr este totalizatoare.
Ea este, în acelaºi timp, memoria trecutului, deschidere spre misterul lui
Dumnezeu, speranþã escatologicã ºi asimilare existenþialã. Aceste patru
dimensiuni ale adevãrului creºtin pot fi trãite numai în credinþã, în speranþã
ºi într-o viaþã de iubire.

107 CLEMENT DE ALEXANDRIA, Pedagogul I, 5, 20, 4.
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