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Evanghelia dup� Ioan - Capitolul 5 
 
  Pentru început scena se mut� în Ierusalim, ca astfel s� vedem al treilea semn pe care Domnul l-a 
f�cut prin vindecarea sl�b�nogului de la sc�ld�toarea Betesda. Iudeii care citesc aceast� Evanghelie 
vor spune probabil: »Ca na�iune, suntem bolnavi �i aproape de moarte; avem nevoie de via��; dar 
noi avem Legea; s� nu g�sim noi oare vindecarea în ea?« 
  Legea lui Moise a pus înaintea omului un drum al binecuvânt�rii. Numai un lucru era necesar din 
partea oamenilor, dar acest singur lucru îi lipsea complet omului. Legea cerea ca el s� aibe putere s� 
se foloseasc� de faptele bune puse la dispozi�ie. Cazul omului lipsit de putere de la sc�ld�toarea 
Betesda prezint� în mod clar starea în care se g�se�te orice om care este pus la prob� de c�tre Lege. 
P�catul a nimicit puterea noastr�, a�a c� ne lipse�te condi�ia necesar� cerut� de Lege. Aceasta a fost 
a�a de evident� la acest om, c� el nici nu a mai amintit de puterea lui proprie care disp�ruse, ci a 
constatat numai c� nu era nimeni acolo, care s� fac� pentru el ceea ce el nu putea face. »Nu am pe 
nimeni«, spune el. 
  Îns� în m�rturisirea lui se recunoa�te dorin�a lui de a se face s�n�tos, �i prin cuvântul Domnului i 
s-a redat s�n�tatea deplin�. Ceea ce Legea nu a putut face pentru el, c�ci ea era lipsit� de eficien�� 
ca urmare a lipsei de putere a c�rnii omului, s-a petrecut deodat� prin lucrarea Fiului lui Dumnezeu, 
care a fost în acel moment pe p�mânt. Acel om a fost în stare nu numai s� mearg�, ci s�-�i duc� �i 
patul, care odinioar� era dovada lipsei lui de ajutor. Domnul i-a poruncit s� fac� aceasta, cu toate c� 
era ziua de Sabat. 
  Legea Sabatului era foarte sever�. Era interzis� orice form� de activitate, nici m�car nu aveai voie 
s� aduni lemne �i s� faci focul. De aceea iudeii s-au înfuriat imediat atunci când au v�zut c� omul î�i 
ducea patul. Cu toate acestea el a avut r�spunsul potrivit preg�tit. Omul care l-a vindecat, i-a spus s� 
fac� aceasta; scurt timp dup� aceea el a putut s� spun� �i numele Omului Aceluia – Isus. În râvna 
lor pentru ziua de Sabat iudeii au început din momentul acela s�-L urasc� �i s�-L prigoneasc�. 
  Domnul nu a spus nici-un cuvânt de ap�rare �i nu a dat nici-o explica�ie; dar ceea ce El a f�cut 
într-un mod a�a de simplu se asem�na cu o secure care a fost înfipt� în r�d�cinile acestei rânduieli 
legaliste. Potrivit Legii lui Moise, Sabatul era un semn rânduit între Dumnezeu �i Israel, a�a cum 
rezult� clar din Exodul 31,12-17, cu toate c� Sabatul ca atare avea la baz� odihna lui Dumnezeu 
dup� ce s-a încheiat lucrarea crea�iei. În ceea ce Îl prive�te pe Isus, El l-a dat de-o parte. De când 
aceast� crea�ie a fost p�truns� de p�cat, Tat�l S�u a lucrat �i nu S-a odihnit, iar Domnul a lucrat în 
acela�i fel în p�rt��ia cu Tat�l S�u �i El nu a considerat c� trebuie s� �in� Sabatele. 
  Aceast� afirma�ie t�ioas� a provocat pe iudei la o ur� de moarte, �i anume din dou� motive, 
prezentate în versetul 18. El a rupt semnul leg�mântului cu care se l�udau ei �i prin aceast� 
comportare El a afirmat c� Dumnezeu este Tat�l S�u, f�cându-Se astfel una cu Dumnezeu. Versetul 
18, trebuie subliniat aceasta, este explica�ia dat� de Ioan, de ce iudeii c�utau s�-L omoare, �i nu o 
relatare despre motivele iudeilor – cu toate c� ei ar fi putut vorbi în felul acesta. Este explica�ia dat� 
de Duhul Sfânt prin Ioan �i astfel este o dovad� c� în filia�iunea Domnului nostru nu sunt cuprinse 
gânduri ascunse cu privire la o pozi�ie de subordonare în rela�ia cu Tat�l.  
   Ura de moarte din partea iudeilor este întâmpinat� de Isus cu un r�spuns impresionant (versetul 
19). Fiul, prezent aici în chip de om, a preluat s� îndeplineasc� în chip des�vâr�it voia �i lucrarea 
Tat�lui. De aceea nu putea s� fac� »nimic de la Sine«, independent de Tat�l s� pun� ceva în 
mi�care; dimpotriv�, în toate lucrurile a lucrat a�a cum I-a spus Tat�l S�u. Cu siguran��, aceste 
cuvinte ne descopere adev�ruri mult mai adânci, �i anume c� premiza unei astfel de comport�ri era 
înr�d�cinat� în unitatea des�vâr�it� cu Tat�l. Cu toate c� era Om, era a�a de deplin �i des�vâr�it în 
unitate cu dumnezeeirea, c� Îi era imposibil s� fac� ceva f�r� Tat�l. În acest sens expresia »Fiul nu 
poate face nimic de la Sine« nu este o m�rturisirie a unei oarecare incompeten�e sau a unei 
subordon�ri, ci o constatare a dumnezeirii Sale nelimitate. 
  »Tat�l iube�te pe Fiul«. Aceste patru cuvinte se g�sesc ca o remarc� a evanghelistului la sfâr�itul 
capitolului 3. Le avem �i aici în versetul 20 spuse de Isus Însu�i. Fiul, a�a cum era El acum în chip 
de om pe p�mânt, �tia tot ce a f�cut Tat�l �i urma s� fac� lucr�ri mai mari decât cele care au avut 
deja loc. El va ap�rea ca D�t�tor al vie�ii �i ca Cel care face judecata. A trezi la via�� înseamn� a da 
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via��, �i aici Fiul lucreaz� potrivit voii Sale suverane, în timp ce aceast� voie este în armonie 
deplin� cu voia Tat�lui.  
  În versetul 21 se diferen�iaz� între învierea mor�ilor �i darea vie�ii. Cei care au murit f�r� s� 
apar�in� lui Dumnezeu vor învia, dar nu se spune despre ei c� vor primi via�a. În afar� de aceasta 
exist� o primire a vie�ii chiar �i atunci când nu este vorba de înviere, a�a cum arat� versetul 25. Fiul 
va învia mor�ii, a�a cum spune El în versetele 28 �i 29, dar în versetul 21 este vorba de faptul c� El 
d� via�a, a�a cum face Tat�l. La începutul Evangheliei L-am v�zut ca Acela care are via�a în Sine 
Însu�i, �i El a descoperit aceast� via��, ca astfel ea s� devin� lumina oamenilor. Aici merge un pas 
mai departe: El este D�t�torul vie�ii. În privin�a aceasta lucreaz� împreun� cu Tat�l.  
  În ceea ce prive�te judecata, Fiul lucreaz� pentru Tat�l (versetul 22). Sunt lucruri pe care Fiul le 
respinge, cum ar fi fixarea �i facerea cunoscut a »zilei aceia, sau a ceasului acela«, a�a cum vedem 
în Faptele Apostolilor 1,7 �i în Marcu 13,32; aici vedem c� Tat�l nu judec�, ci toat� judecata a dat-o 
în mâinile Fiului. Acest fapt nu trebuie folosit pentru a diminua într-un fel oarecare onoarea �i slava 
Tat�lui, sau a Fiului. Versetul 23 se refer� în mod deosebit la persoana Fiului, care prin faptul c� a 
devenit om era expus s� fie pe nedrept dezapreciat public de c�tre aceia care nici nu L-au în�eles, �i 
nici nu L-au iubit. În ceasul judec��ii va fi onorat de to�i. Dac� în acest timp El nu este onorat, asta 
înseamn� totodat� c� nici Tat�l, care L-a trimis, nu este onorat. Este clar, c� Tat�l nu va accepta 
nici-o onoare de la aceia care totodat� nu onoreaz� �i pe Fiul. 
  Domnul face în aceast� vorbire minunat� trei afirma�ii, pe care le accentueaz� în mod deosebit prin 
cuvintele »adev�rat, adev�rat«. În versetul 19 accentueaz� unitatea Sa deplin� cu Tat�l în toate 
lucr�rile Sale, a�a cum am v�zut. În versetul 24 accentul se pune pe leg�tura strâns� cu Tat�l. 
Atunci când Cuvântul a devenit trup, El a fost Trimisul Tat�lui, �i prin Cuvântul S�u a fost f�cut 
cunoscut Tat�l. De aceea El nu vorbe�te simplu »cine aude cuvântul Meu �i crede«, ci »... crede 

Celui care M-a trimis«. Noi credem în Dumnezeu prin cuvântul Fiului, a�a c� Petru putea acum s� 
scrie credincio�ilor: »prin El, crede�i în Dumnezeu« (1 Petru 1,21). Domnul face aici cunoscut c� o 
asemenea ascultare �i credin�� simpl� arat� trei rezultate uluitoare: posesiunea vie�ii ve�nice, p�zirea 
de judecat�, trecerea din moarte la via��. 
  De mii de ori s-a folosit acest verset minunat ca s� aduc� lumin� �i siguran�� p�c�to�ilor frico�i �i 
c�ut�tori. Fie ca el s� fie în continuare de mii de ori folosit în acela�i scop! Cât� siguran�� ofer� 
acest verset, da, se face sim�it� chiar la suprafa�a lui! Dar noi vom fi mult mai mult r�spl�ti�i dac� 
vom privi aten�i în profunzimea lui. Fiul d� via�a cui vrea �i El face toat� judecata. El roste�te 
cuvântul d�t�tor de via��, care conduce sufletul la credin�a în Dumnezeu �i în acela�i moment via�a 
este partea noastr�, �i noi niciodat� nu vom merge la judecat�. Noi am devenit obiectul acelei prime 
mari lucr�ri, despre care El a vorbit, �i niciodat� nu vom mai intra în a doua lucrare. El pune 
accentul pe partea pozitiv�, vorbind în dou� feluri despre via��. Nu este numai via�a pe care o 
posed� cel credincios, ci �i aceia în care el trece din domeniul mor�ii. 
  Dac� vorbim despre via�a legat� de aceast� crea�ie, atunci avem de a face cu o no�iune, pe care nu 
o putem analiza sau defini. Dar acest cuvânt de pe buzele noastre nu are numai un sens simplu, ci 
unul multiplu. Noi privim, de exemplu, nu numai scânteia de via�� din om sau animale, ci �i 
condi�iile de care el are nevoie pentru existen�a sa. Pe�tele nu poate avea via�� f�r� ap�, �i nici omul 
nu poate avea via�� f�r� aer. Tot a�a nu exist� via�� spiritual� �i ve�nic� f�r� Dumnezeu; �i nu exist� 
cunoa�terea lui Dumnezeu f�r� descoperirea f�cut� prin cuvântul Celui trimis �i f�r� credin�a care 
prime�te acest cuvânt. Din acest motiv credem c� Isus nu a vorbit numai despre cei credincio�i, c� 
ei au via�a ve�nic�, ci �i de faptul c� ei ies din acea stare de moarte spiritual�, caracterizat� prin 
lipsa total� de cunoa�tere a lui Dumnezeu, ca s� intre în domeniul vie�ii, care este umplut de lumina 
cunoa�terii Tat�lui. De aceea nu este de mirare c� El pune un accent deosebit pe aceast� afirma�ie. 
  �i în versetul urm�tor El accentueaz� o afirma�ie, cu privire la o perioad� de timp care urma s� 
înceap� �i în care aceast� mare lucrare d�t�toare de via�� urma s� se desf��oare în chip deosebit. În 
acest verset vedem prezentat� aceast� lucrare mai mult sub aspectul suveranit��ii Sale în a lucra – 
credin�a nu este explicit numit� -, cu toate c� f�r� credin�� nimeni nu poate auzi »vocea Fiului lui 
Dumnezeu«. Acest »ceas« dureaz� pân� în zilele noastre, �i pe parcursul secolelor mul�imi de 
oameni au auzit vocea vestitorilor Cuvântului, f�r� îns� s� aud� vocea Sa în acest Cuvânt. Numai 
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aceia care au auzit vocea Sa au trecut la via��. Ei au primit via�a, deoarece, a�a cum ne spune 
versetul urm�tor, Fiul ca Om are via�a în Sine Însu�i, ca �i Tat�l. Via�a era realmente în El, c�ci 
afirma�ia »în El era via�a« (cap. 1,4) este legat� de existen�a Lui ve�nic�. Aici vedem îns�, c� Fiul în 
umanitatea Lui este dat de Tat�l ca izvorul principal al vie�ii ve�nice pentru oameni. Noi posed�m 
aceast� via�� ca venind din El, �i numai El o poate da altora, deoarece El o are în Sine Însu�i �i o 
posed� realmente. Aceast� lucrare m�rea�� d�t�toare de via�� apar�ine exclusiv Lui, �i acum este 
timpul când ea se face. Vocea Sa a r�sunat în lini�tea adânc� ascuns� a multor inimi: ele au auzit-o 
�i tr�iesc. Nu avem voie s� invers�m ordinea acestor cuvinte, a�a cum au f�cut unii. Nu se spune 
»cine tr�ie�te, acela va auzi«, ci »cine va auzi, acela va tr�i«. 
  Dar Fiul lui Dumnezeu este �i Fiul Omului, �i ca Fiu al Omului El este nu numai izvorul vie�ii, ci 
�i Judec�torul suprem al tuturor. Ca Fiu al Omului a trebuit s� fie în�l�at; omul a cutezat s�-L 
judece. În curând vom auzi mul�imea poporului spunând: »Cum dar zici Tu c� Fiul Omului trebuie 
s� fie în�l�at? Cine este Acest Fiu al OmuluI?« (capitolul 12,34). Exact, va veni ziua când ei vor �ti 
cine este El, dar aceasta va fi atunci pentru pierzarea lor ve�nic�. Cu toate c� la prima vedere pare 
foarte minunat faptul c� toat� judecata a fost dat� în mâinile unui Om, noi de fapt nu trebuie s� ne 
minun�m. Va veni un alt ceas, când vocea Fiului Omului va fi auzit�, �i nu numai unii o vor auzi, ci 
to�i – �i buni, �i r�i. 
  Numai aceia care au auzit vocea Fiului lui Dumnezeu, �i au tr�it-o, au puterea s� fac� binele. Via�a 
se exprim� în binele care rezult� din ea �i care este dovada existen�ei ei. To�i ceilal�i au f�cut r�ul. 
Vocea Fiului Omului va chema pe to�i cei din morminte, f�r� nici-o excep�ie, c�ci exist� o înviere 
pentru judecat� �i o înviere pentru via��. Aceste învieri sunt aici diferen�iate, cu toate c� va trebui s� 
vedem �i alte locuri din Scriptur� pentru a recunoa�te c� ele au loc la o diferen�� mare de timp una 
de alta. Dar ambele sunt în viitor; c�ci cuvintele »�i acum a �i venit« nu se întâlnesc în acest 
context. 
  Cu toate c� toat� judecata este în mâinile Lui, El nu face aceast� judecat� independent, sau f�r� 
Tat�l. Prin faptul c� a devenit Om, El nu va mai p�r�si acest loc pe care l-a ocupat, ci exercit� în 
chip des�vâr�it sarcinile legate de el. Dac� ar fi zis »Judecata Mea este dreapt�, deorece Eu sunt 
Cuvântul care S-a f�cut carne«, aceasta ar fi fost absolut adev�rat; dar El Î�i întemeiaz� constatarea 
pe: »pentru c� nu caut s� fac voia Mea, ci voia Tat�lui, care M-a trimis«. De aceea toat� judecata 
poate fi dat�, f�r� a exista vre-un pericol, în mâinile unui Om de un asemenea rang; �i în acest sens 
vorbe�te El: »Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi.« 
  În Evanghelia dup� Matei 20,23 sensul propriu al cuvintelor lui Isus era: »Nu atârn� de Mine s-o 
dau.« În Evanghelia dup� Marcu 13,32, El spune totodat�: »Nu este treaba Mea s� �tiu«. Iar aici 
vrea s� spun�: »Nu este treaba Mea, s� fac ceva.« Toate cele trei expresii corespund dependen�ei 
smerite în care El sta din pricina slavei dumnezeirii �i a mântuirii noastre; cu nimic ea nu a lezat 
pozi�ia Sa suprem� în unitatea dumnezeirii. Dar ea ne arat� ceva despre ce înseamn� c� El »S-a 
dezbr�cat pe Sine Însu�i«, sau »S-a smerit«, a�a cum ne spune Filipeni 2. Aici avem prezentarea 
acelui »Kenosis« (expropriere, de�ertare) despre care vorbe�te Scriptura �i care este cu totul altceva 
decât specula�iile r�u inten�ionate ale teologilor necredincio�i, care atribuie Domnului nostru 
imperfec�iune �i gre�eli. 
  Adev�rul îns� const� în aceea, c� El în maiestatea Sa aici pe p�mânt a fost numai pentru a face 
voia Tat�lui �i toate cuvintele Sale redau gândurile Tat�lui. Chiar �i atunci când este vorba de 
m�rturia despre Sine Însu�i, a pus totul în mâinile Tat�lui. Oamenii obi�nuiesc s� fac� reclame 
pentru ei în�i�i, dar la El nu a fost a�a. 
  Primul martor a fost Ioan, un om. Isus nu avea nevoie de m�rturia acestuia, dar El o aminte�te, 
dac� prin aceasta unii din ascult�tori vor ajunge la mântuire. În versetele 33-35 Isus d� m�rturie 
despre Ioan, care se aseam�n� cu o lamp� aprins�, care împr��tie lumin�, �i care a depus m�rturie 
despre adev�r. În felul acesta m�rturia lui era caracterizat� de c�ldur� �i lumin�, dar el era numai o 
lamp� – c�ci aceasta se în�elege din cuvântul folosit de Domnul -, în timp ce Isus era adev�rata 
lumin�, care lumina ca soarele în toat� puterea lui. Îns� soarele nu are nevoie de lamp�, ca s� 
m�rturiseasc� despre el, atunci când arde �i lumineaz�. 
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  Lucr�rile, pe care Tat�l le-a dat Fiului ca s� le fac�, erau în acela�i timp raze de lumin�, a�a cum 
soarele trimite razele sale. Ele d�deau o m�rturie despre El mai mare decât mesajul lui Ioan. Erau 
a�a de evident divine, c� Îl dovedeau c� este Trimisul Tat�lui. �i în al treilea rând, Tat�l Însu�i a 
depus m�rturie despre El, �i în mod deosebit la botezul înf�ptuit de Ioan; dar iudeii în gândirea lor 
fireasc� nu au recunoscut aceasta. Ei î�i doreau o m�rturie care corespundea naturii lor fire�ti, s� 
vad� �i s� aud�; nu au �tiut nimic despre acel cuvânt al Tat�lui, care d� na�tere la o iluminare 
spiritual�. 
   În afar� de aceasta erau Scrierile Sfinte. Ele m�rturiseau realmente despre El, iar iudeii le 
cercetau. Credeau c� au via�a ve�nic� în ele, dar Hristos era Cel care o da, iar ei nu voiau s� vin� la 
El. Când oamenii sunt condu�i la Hristos prin cercetarea Scripturii, atunci ei au cu adev�rat via�a 
ve�nic� prin Scriptur�; altfel ei î�i însu�esc cuno�tin�e teologice �i r�mân mor�i din punct de vedere 
spiritual. Aceste cuvinte ale Domnului arunc� o lumin� str�lucitoare asupra rolului adev�rat al 
Sfintei Scripturi. 
   �i în cele ce urmeaz� Domnul arat� clar cât de bine cunoa�te El pe împotrivitorii Lui. El era aici 
în Numele Tat�lui S�u, �i de aceea cinstea �i onoarea care I se aducea din partea oamenilor nu 
însemna nimic pentru El. Ei nu aveau dragostea lui Dumnezeu în ei, de aceea erau obseda�i de 
onoarea pe care �i-o d�deau unii altora, în loc s� caute ceea ce vine de la Dumnezeu. În gândurile 
lor sl�veau pe oameni, ceea ce dintotdeauna a fost o piedic� în calea credin�ei; ei nu puteau crede. 
Isus a venit în Numele Tat�lui, ceea ce înseamn� c� El a c�utat s�-L sl�veasc� pe El, pe Tat�l S�u. 
Toate acestea erau str�ine pentru ei, de aceea L-au respins. Dac� un altul ar veni în propriul s�u 
nume �i ar c�uta propria lui onoare, acesta era gândul lor, atunci îl vor primi pe acesta.  Prin aceste 
cuvinte Domnul a prorocit venirea lui Anticrist, prin a c�rui venire fal�a slav� de sine a omului va 
atinge punctul culminant. 
   Aceste cuvinte descoper� �i motivele rele care se ascundeau în inima împotrivitorilor Lui, dar pe 
care El nu le acuza. Moise era cel care le acuza prin Legea pe care le-a dat-o. În sentimentele lor 
erau mândri cu Moise, c� din onorea acestui om va curge ceva �i peste ei, dar în realitate ei nu 
credeau �i nu au ascultat ce a spus el. Dac� ar fi f�cut aceasta, atunci ar fi primit �i pe Hristos. 
Versetul 39 se refer� la scrieri ale Vechiului Testament; ele »m�rturisesc despre Mine«. Versetul 46 
se refer� în mod deosebit la primele c�r�i ale Bibliei, pe care le-a scris Moise, c�ci »el a scris despre 
Mine«. Aici este cheia pentru a deschide tot Vechiul Testament: tema lui este HRISTOS, Cel care 
va veni. 
  Este remarcabil cum Domnul leag� cuvintele Sale cu scrierile lui Moise. Dac� oamenii resping 
m�rturia de odinioar� a slujitorilor, atunci ei resping �i pe Fiul, atunci când El vorbe�te. Este 
realmente a�a. �i oamenii zilelor noastre, care nu cred c�r�ile lui Moise �i care îl resping chiar ca 
autor, nu cred cuvintele Domnului. Nici nu poate fi altfel, c�ci Domnul tocmai aceasta confirm�, 
ceea ce iudeii nu recuno�teau. �i noi trebuie s� ne decidem între moderni�tii ra�ionali�ti �i Hristos. 
Ace�tia au c�lcat pe urmele acelor iudei împotrivitori: aceasta este totul. Cele dou� întreb�ri »Cum 
pute�i voi crede?« �i »Cum ve�i putea voi crede?« sunt foarte eficace. Deoarece dragostea lui 
Dumnezeu este prezent�, deoarece slava oamenilor dispare din ochii no�tri, vom accepta Scripturile 
Sfinte �i le vom crede, �i prin credin�� ele ne vor conduce la Hristos. 


