Evanghelia dup Ioan - Capitolul 6
Acest capitol ne aduce înapoi în Galileea, i noi citim despre un alt »semn« mare, pe care Isus l-a
f cut. Minunea hr nirii celor cinci mii de oameni are o deosebit importan , c ci ea este relatat în
toate cele patru Evanghelii. Capitolul nostru include o înv tur care se refer la minunea
anterioar i se bazeaz pe ea, a a c însemn tatea ei devine clar . În descrierea f cut de ea este
scoas în eviden autoritatea Domnului în a ajuta i în a ti mai dinainte.
Isus Însu i S-a adresat mai întâi lui Filip. Acesta era ucenicul care a crezut scrierile lui Moise
(cap. 1,45). Întrebarea Domnului l-a testat, dar el n-a putut spune mai mult decât despre puterea de
cump rare a banilor. Isus » tia ce are de gând s fac «. Al i slujitori ai lui Dumnezeu, care în astfel
de situa i de nevoie nu au tiut ce s fac , au cerut sfat de la Dumnezeu i au ob inut; astfel de
experien e sunt tot ce este mai bun ce afl m de la ei. Dar aici este Unul, care tia ce voia s fac , i
El tia c are puterea s fac ce vrea. Înainte ca Andrei s vorbeasc despre b iatul care avea pâine
i pe te, Domnul tia deja. S ti totul i s ai o astfel de autoritate s planifici i s înf ptuie ti cu o
absolut siguran ceea ce vrei s faci, în aceasta se arat dreptul suprem al dumnezeiri. Expresii de
forma aceasta g sim de mai multe ori în aceast Evanghelie: vezi cap. 2,24,25; 13,3; 18,4.
Cu toate c tia i avea o astfel de autoritate, El nu a nesocotit proviziile mici din mâinile b iatului
i nu a trecut cu vederea pe ucenici, în în elegerea i credin a lor mic . Lor le-a fost u or s împart
potrivit cu generozitatea Sa. Pu inele alimente, pe care El le-a folosit, erau în mâna b iatului,
mâinile ucenicilor au împ r it acestea, dar autoritatea i harul erau ale Lui, i numai ale Lui. Toate
acestea erau a a de clare în ochii oamenilor care au mâncat i care au privit aceast s turare ca fiind
o binecuvântare a cerului. Ei au zis, Isus trebuie s fie prorocul care trebuie s vin în lume, a a
cum a spus Moise. A fost o mul ime de ocazii în care mul imea poporului a ajuns la aceast
concluzie: vezi cap. 4,19; 7,40; 9,17 – ele ar fi trebuit s -i conduc un pas mai departe pe drumul
spre o cunoa tere mai profund . În capitolul 4 era convingerea c El era Hristosul; în capitolul 9
erau de p rerea c El era Fiul lui Dumnezeu.
La ace ti oameni îns pâinile i pe ti au avut o importan mai mare; ei doreau continuarea
aprovizion rii u oare cu alimente. Dar noi L-am auzit tocmai spunând: »Eu nu umblu dup slava
care vine de la oameni«, i iar i: »nu primesc slava care vine de la un om«. De aceea nu ne mir m
când g sim c El nu prime te împ r ia din mâinile oamenilor. Toat slava unei împ r ii
întemeiate de oameni ar fi pentru El nimic mai mult decât o podoab ieftin . Astfel S-a retras El pe
munte, în timp ce ucenicii lui au trecut marea. Matei 14,22 ne relateaz c El a obligat pe ucenicii
S i s urce în corabie, în timp ce El a dat drumul mul imilor. Din ceea ce relateaz Ioan rezult felul
cum a lucrat El. Ei, ucenicii, s-ar fi f cut u or i entuziasma i una cu inten ia poporului, de aceea El
îi îndep rteaz cu grij de locul ispitei.
Cu toate c nu voia s aibe o împ r ie p mânteasc întemeiat prin votul poporului, El S-a ar tat
pe deplin c este Domn peste alte domenii; dar numai ucenicii Lui trebuiau s -l cunoasc în felul
acesta. Vântul i marea pot dezvolta o putere c reia oamenii îi sunt prad , asemenea unei juc ri, dar
El este Domn peste ele. Ucenicii în zilele lor, dar i noi în zilele noastre, aveau nevoie s -L vad în
aceast lumin . O împ r ie p mânteasc , cu bel ug de pâine, pare avantajoas sim mântului
firesc. Sim mântul duhovnicesc se creeaz atunci când El este recunoscut ca Domnul care
porunce te vântului i valurilor, i for elor care stau înapoia lor. Prin faptul c El se descopere
ucenicilor în felul acesta, frica lor dispare i curând vor ajunge la rmul spre care mergeau, dup ce
ei L-au primit cu bucurie în corabia lor. S ne gândim foarte atent la acest eveniment, c ci avem
nevoie s -L recunoa tem în felul acesta. i ast zi, El nu se preocup cu o împ r ie p mânteasc ,
dar Se dovede te c st peste toate puterile du mane, în timp ce conduce pe sfin ii S i prin mijlocul
lor.
El r spunde acestor oameni într-o form asem n toare discu iei cu femeia samariteanc din
capitolul 4. Acolo era vorba despre ap , aici despre pâine; în ambele situa ii El folose te substan e
materiale cunoscute ca simbol al realit ii spirituale, confruntând imediat pe ascult torii Lui cu
aceste lucruri, cu toate c nu era nici-un indiciu c ace ti oameni, asemenea femeii aceleia, au
primit vre-o binecuvântare din aceasta. »Apa vie« era Duhul, pe care El Îl va da. »Pâinea vie« era

Hristos Însu i, venit din cer, hrana vie ii ve nice pentru om. Aceast hran poate fi primit numai ca
un dar, la care particip toate cele trei Persoane ale dumnezeirii: ea vine de la Fiul Omului, pe care
Tat l L-a uns, i aceast ungere s-a f cut, a a cum tim, prin Duhul Sfânt.
Femeia din Sihar a în eles la început însemn tatea cuvintelor Domnului nu mult mai bine ca ace ti
oameni, dar r spunsul ei a fost: »Doamne, d -mi ...« Aici g sim un r spuns cu totul altfel: »Ce s
facem ca s s vâr im ...?« Diferen a este remarcabil . Domnul îi întâmpin imediat cu constatarea
c , credin a în Trimisul lui Dumnezeu trebuie s stea mai întâi înaintea lucr rilor care corespund lui
Dumnezeu. Dac ei nu cred în Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, atunci ei nu cred nici în
Dumnezeu; ei r mân din punct de vedere spiritual în moarte, c ci via a este oferit numai în El. Ah,
ei nu credeau, a a cum arat versetul 30, dar cereau un semn, sub pretextul c dac acesta va fi
destul de conving tor, acesta va da na tere la credin în inima lor. Presupunând c Domnul va
reveni la semnul înmul irii pâinilor i pe tilor – pe care tocmai îl tr iser -, încearc s -i
minimalizeze importan a, amintind de minunea cu mana, care a fost dat p rin ilor lor în pustie prin
mijlocirea lui Moise, i anume pe o perioad de timp de patruzeci de ani.
În privin a aceasta Domnul le d în versetul 32 un r spuns important. Nu era Moise, cel care le-a
dat pâinea din cer, ci Dumnezeu, i aceasta era numai un tablou al adev ratei pâini. Adev rata pâine
din cer este darul lui Dumnezeu i acum El se descoperea ca Tat prin Acela care era acest dar. El
Însu i venise din cer, ca s dea lumii via a. În mod normal p inea poate numai s între in via a, dar
în nici-un caz s-o dea. Dar cei duhovnicesc dep e te ce este firesc. Tabloul lucrurilor materiale
serve te numai ca s ne îndrepte gândurile spre realitatea divin , dar nu pot cuprinde plin tatea ei.
Isus era aici ambele, D t torul i Sus in torul vie ii, i anume cu privire la întreaga lume, i nu
numai pentru mica na iune iudaic , în mijlocul c reia lucra. Pe parcursul studiului nostru am
observat deja aceasta: ca i Cuvânt devenit carne, în lumina i puterea Sa nu Se putea limita la un
singur popor, ci era mântuirea lui Dumnezeu »pân la marginile p mântului«.
Replica iudeilor (versetul 34) pare încurajatoare, dar din ea nu se recunoa te credin a, a a cum ne
arat versetul 36. Oricum, înseamn o afec iune fa de Domnul care se prezint acum în mod foarte
clar i precis ca fiind pâinea vie ii; dac s-ar veni la El într-o credin sincer , atunci orice dorin sar potoli. Deja în capitolul 4 a ar tat cum prin darul Duhului Sfânt El poate satisface pe deplin
inima. Primirea lui prin credin , va conduce aici la acela i rezultat binecuvântat. Prin cunoa terea
Lui, ni s-a descoperit toat plin tatea dumnezeirii, i noi ne putem însu i aceast descoperire. Asta
înseamn , c niciodat nu vom mai înseta! Nu era nici-un indiciu c ace ti oameni au venit la El,
dar cu toate acestea Tat l a lucrat în harul S u potrivit hot rârilor Sale, i El va da na tere la un
ecou în inimi.
În acest context El prezint marele i învior torul cuvânt al Evangheliei: »Pe cel ce vine la Mine,
nu-l voi izgoni afar .« În capitolul 1 am v zut c de i »nimeni nu a primit m rturia Lui«, au fost
totu i unii care au acceptat-o. Acum întâlnim pentru prima dat ce se ascunde în spatele acestei
contradic ii aparente. Este harul suveran al Tat lui, care a dat Fiului pe unii oameni, i ace tia, f r
nici-o excep ie, vin la El. Poate v gândi i c sunt împrejur rile impresionante care i-au condus la
El, i în cazul particular ace tia sunt diferi i între ei. Singura explica ie care st la baza acestei
c l uziri pline de har este: ei sunt darul Tat lui f cut Fiului S u – un dar de dragoste, a a cum am
putea spune.
To i aceia care I-au fost da i de Tat l, vor veni; i niciunul din aceia care vor veni, nu va fi izgonit
afar de c tre Fiul; i aceasta nu numai din cauza propriului S u har i dragoste fa de ei, ci pentru
c ei sunt darul Tat lui. De aceea a venit El din cer, ca s fac voia Tat lui i prin aceasta s fac
cunoscut inima Tat lui. Tat l d , ei vin la Fiul, El este pentru ei Dat torul i hrana vie ii, El le face
cunoscut pe Tat l i în felul acesta ei devin pe deplin satisf cu i. Este o concordan perfect , i nici
nu poate fi altfel: a a cum d Tat l, a a prime te Fiul! Dac am în eles contextul i însemn tatea
locului cu care ne ocup m, vom observa cum evanghelistul în mod corect i fericit îndreapt
sufletul fricos venit la Hristos spre aceste cuvinte de mare pre : »Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
izgoni afar .«
i iar i este voia Tat lui, ca Fiul în puterea Sa d t toare de via nu umai s primeasc pe cei ce
vin acum la El, ci i ca ei to i s fie f cu i des vâr i i la învierea »din ziua de apoi«. Iudeii aveau

lumina Vechiului Testament i a teptau timpul sosirii i al slavei lui Mesia ca pe ultima zi.
Cuvintele Domnului confirm gândul acesta i arat c noi, de i avem via a într-o lume
caracterizat de moarte, vom cunoa te plin tatea acestei vie i abia în timpul care va veni. Ce plin
de înviorare este leg tura dintre versetele 37 i 39 – niciunul nu va fi alungat afar în acest timp, i
nimic nu se va pierde în timp ce noi vom merge spre întâmpinarea acestei zile a slavei; i în spatele
acestor dou lucruri st voia Tat lui.
Versetul 40 trateaz acela i adev r ca i versetul 39, aprofundându-l. Este vorba de acelea i
persoane; mai întâi ele sunt descrise ca »tot ceea ce Mi-a dat El«, iar acum »oricine vede pe Fiul, i
crede în El«. Prima descriere prezint principiul divin; la a doua este activ credin a, cum
corespunde ea responsabilit ii noastre în via a aceasta. »A vedea pe Fiul« înseamn aici acela i
lucru cu »a crede în El«. Mul i din aceia care au v zut pe Isus umblând pe p mânt, au »v zut pe
Fiul«, dar nu în adev ratul sens. Îns acolo unde ochii în sens spiritual au fost cu adev rat deschi i,
acolo a fost v zut Fiul i au crezut în El, au ob inut în acest timp via a ve nic i în ultima zi vor
intra în via a deplin a lumii învierii.
Iudeii au l sat imediat s se recunoasc c nu aveau credin . Ei au v zut numai pe Omul Isus i
credeau c cunosc pe p rin ii Lui; dar nu au vrut nicicum s accepte c , dup carne, El era Fiul venit
din semin ia lui David (vezi Romani 1,3). Prin aceasta au ar tat clar c ei nu aveau nicidecum parte
de aceste lucruri. Le era str in faptul c Tat l atrage pe oameni, i cu toate acestea în acest timp
nimeni nu poate veni la Hristos, dac nu-l atrage Tat l.
Versetele 39, 40 i 44 se canalizeaz spre înviere. Ele prezint darul Tat lui f cut Fiului, cum
acest dar corespunde planului S u, apoi atragerea f cut de Tat l, pentru ca darul s devin activ, i
în continuare credin a care se na te în noi ca urmare a acestui fapt, care conduce la posesiunea vie ii
ve nice în acest timp, i în cele din urm siguran a deplin cu privire la plin tatea acestei vie i în
înviere. Domnul a g sit în Isaia 54,13 o prorocie cu privire la aceast lucrare a Tat lui în suflete; i
El tie pe deplin ce va lucra El în copii lui Israel. Ei vor fi mântui i i reprimi i atunci când va veni
ziua de apoi; deja atunci lucra El, i El lucreaz i acum. Nici-un om nu a v zut cu ochii naturali pe
Dumnezeu; numai aceia care »sunt din Dumnezeu« Îl v d, i anume prin credin .
Versetele 40 i 46 sunt legate prin cele dou expresii »vede pe Fiul« i »vede pe Tat l«. Pentru
ambele este necesar credin a, i Tat l se poate vedea numai dac se vede Fiul. De aceea s fim
aten i la înv tura care falsific filia iunea lui Isus. Paternitatea divin i ve nic nu se poate avea
dac se tr deaz filia iunea divin i ve nic .
Murmurul iudeilor a fost prilejul unei alte afirma ii fundamentale de o deosebit importan , a a
cum deseori întâlnim în aceast Evanghelie. Isus este pâinea vie ii. Aceast realitate m rea exist
f r nici-o rezerv i f r nici-o îngr dire. Iudeii au adus în discu ie mana din pustie; Domnul revine
la aceasta i prezint diferen a mare dintre mana i El. P rin ii lor au murit, cu toate c au mâncat
mana. El era pâinea care vine din cer, ca s se m nânce din ea i s nu se moar . P rin ii lor au
murit, spiritual i trupe te; c ci ei nu au avut credin (Evrei 3,19), cu toate c au mâncat din mana.
Omul care va mânca din pâinea venit din cer nu va muri din punct de vedere spiritual, orice s-ar
întâmpla cu trupul lui.
În versetele 50-58 Domnul vorbe te nu mai pu in de apte ori despre a-L mânca pe El, sau a
mânca carnea Lui ca p inea vie i de trei ori despre a bea sângele Lui. Vorbirea Lui este simbolic ,
clar i simpl . Ceea ce noi mânc m i bem se incorporeaz totalmente în noi. Devine o parte
component a noastr , procesul nu mai poate fi derulat înapoi. Este un tablou deosebit de exact al
credin ei, c ci exact acela i lucru produce credin a în chip spiritual. Prin întruparea Sa, Fiul Tat lui
a locuit printre oameni ca Adev rul venit din cer; prin aceasta tot ce a fost descoperit prin El st tea
la dispozi ia omului, dar numai sub aspectul c noi prin credin ne vom însu i acestea. De aceia
oamenii trebuie s m nânce din aceast pâine, i mâncând din ea vor tr i ve nic.
Ultima parte, începând cu versetul 51, se ocup cu un alt gând. Aceast »pâine« este carnea Sa,
care va fi dat nu numai pentru na iunea iudaic , ci »pentru toat lumea«. Domnul ne arat aici c
El a devenit carne, pentru ca s moar . În orbirea lor, iudeii se certau între ei i aceasta a oferit
Domnului ocazia s Se explice mai clar. F r însu irea prin credin a mor ii Fiului Omului nimeni
nu are via a spiritual în sine însu i. Fiul a venit ca Fiu al Omului în carne i a murit, de acum via a

depinde de credin a în El. Înainte ca s vin El au fost mul i care au crezut în Dumnezeu în baza
m rturiilor date de El i ei au tr it înaintea Lui. Dar acum, când a venit Fiul, El este m rturia i toate
depind de El.
Forma de timp a verbului »a mânca« din versetele 51 i 53 este de luat în considera ie. Tradus
textual, aici se spune: »dac cineva va fi mâncat«, respectiv »dac cineva nu va fi mâncat«. Aceasta
înseamn un act de însu ire, care a avut loc o dat pentru totdeauna. Acest proces este un punct de
plecare indispensabil, dac un om vrea s tr iasc înaintea lui Dumnezeu. Nu exist via f r
însu irea prin credin a mor ii lui Hristos. Aceasta nu exclude permanenta obi nuin de »a
mânca«, a a cum este amintit de patru ori în versetele 54, 56, 57 i 58. Via a primit trebuie hr nit
i între inut ; cine a mâncat, va mânca permanent; cu alte cuvinte: cine a apucat via a, însu indu i-o
de la început prin credin , acela va continua aceast via dup acela i principiu - »Cel neprih nit
va tr i prin credin «. El a crezut, i el continu s cread .
Cine m nânc permanent, acela are via a ve nic , i în versetul 54 este amintit a patra oar
cuvântul înviere. Motivul pentru aceast împ trit amintire este f r îndoial faptul c via a ve nic
în deplina ei form i savurare va putea fi avut abia în ziua învierii din ziua de apoi. În Vechiul
Testament se întâlne te numai de dou ori: »via a, pentru ve nicie« (Psalmul 133, 4) i »via a
ve nic « (Daniel 12, 2); în ambele locuri ziua lui Mesia este presupus ca fiind »ultimul timp«. În
Daniel 12 este vorba de o trezire na ional a lui Israel, reap rând din » râna p mântului«, aceasta
fiind na iunile lumii; dar în capitolul nostru este vorba de persoane individuale, a c ror înviere nu
este simbolic , ci trupeasc . Când Pavel vorbe te despre via a ve nic , atunci el are înaintea ochilor
plin tatea ei în înviere, de exemplu »ca sfâr it, via a ve nic « (Romani 6, 22). La Ioan are în
general sensul realit ii prezente, cu toate c – cuvintele Domnului arat aici aceasta – des vâr irea
ei în veacul viitor nu este exclus din gândirea noastr .
Cine m nânc i bea în felul acesta, are nu numai via a, ci el »locuie te« sau »r mâne« în Hristos,
i Hristos în el. În afar de aceasta versetul 57 arat c el are aceia i rela ie cu Hristos, a a cum are
Hristos cu Tat l. Domnul a tr it toat via a Lui pentru Tat l, ca trimis al Tat lui, având misiunea s L prezinte, primind totul de la Tat l. i tot a a cu privire la Hristos va tr i acela care prin credin se
hr ne te permanent din El. Tr ind în felul acesta, el r mâne în Hristos i Hristos în El.
Aceast înv tur a Domnului are o ac iune de cercetare i de limpezire asupra ucenicilor S i;
mul i dintre ei au fost atin i. Vorbirea Lui li s-a p rut »aspr «; dar în ce consta aceast asprime? În
aceea c ei s-au sim it r ni i în r d cinile mândriei lor na ional-religioase. Faptul c li s-a spus c
»nu ave i via a în voi în iv «, numai dac mânca i i be i în felul prezentat, a fost de nesuportat
pentru ei. Ei au considerat ca fiind de la sine în eles c ei ca na iune aleas de Dumnezeu aveau
via a, i se ineau strâns de aceast p rere, chiar dac au crezut c în Isus au g sit pe Mesia cel
f g duit. Domnul » tia în Sine« c ace ti ucenici erau revolta i înl untrul lor din pricina acestor
cuvinte i de aceea El i-a supus unui examen mult mai aspru.
Pân aici El a vorbit despre întruparea Lui, în care ne-a fost adus plin tatea dumnezeirii, i de
moartea Sa, care înseamn pentru noi accesul la via : acum El vorbe te despre în l area Sa i slava
cereasc . Dac ei s-au revoltat c Fiul lui Dumnezeu a venit pe p mânt, ce vor zice ei când El se va
în l a? În acest capitol avem referiri la prima i ultima verig a lan ului din 1 Timotei 3, 16:
»Dumnezeu ar tat în trup ..., în l at în slav «. S observ m c El S-a în l at la cer ca Fiu al
OMULUI. A fost o minune, c Dumnezeu S-a coborât pe p mânt; dar nu a fost o minune mai mic
faptul c un Om S-a în l at la cer. Isus din Nazaret este în cer (vezi Faptele Apostolilor 22, 8). i El
este acolo »unde a fost mai înainte«. O m rturie impresionant a realit ii c noi avem de a face cu
o Persoan unic , chiar dac , pe drept, deseori accentu m puterea i însemn tatea diverselor Nume
i titluri ale Sale, sau diferen iem între ce a fost dintotdeauna i ce a devenit El, a a cum a fost la
studiul primelor versete din aceast Evanghelie.
Înv tura acestui capitol se încheie cu versetul 63, unde se vorbe te despre Duhul Sfânt. Nimic
nu descinde din carnea omului, care s fie de folos în aceast tem : Duhul este Cel care d via .
Tat l d adev rata pâine a vie ii: Fiul este aceast pâine, i ca Fiu al Omului El d trupul S u ca
hran pentru via a lumii: Duhul d via a. Totul este de la Dumnezeu, nu rezult nimic de la oameni.
Cum este omul realmente mort, ne arat acest capitol; c ci cuvintele Domnului, care sunt duh i

via , au fost pentru el numai o pricin de scandal. Evanghelistul întrerupe relatarea sa în versetele
64 i 65, ca s ne comunice c Domnul avea cuno tin deplin despre lucrurile de care vorbea. El a
tiut nu numai în Sine Însu i ce gândeau i spuneau ei, ci El a cunoscut de la început pe cei ce vor
crede i cei ce nu vor crede, i cine este cel care Îl va tr da.
Probabil în momentul acesta mul i dintre cei care sunt numi i în capitolul 2, 23-25, se descoper
în caracterul lor adev rat. Ei nu au o credin vie, i de aceia au plecat. Apoi Domnul a pus la prob
i pe cei doisprezece. Petru, ca purt tor de cuvânt al lor, a f cut o frumoas m rturisire de credin
adev rat . L-a recunoscut ca fiind trimis de Dumnezeu, c are cuvintele vie ii ve nice. Oamenii,
care nu sunt decât oameni, pot avea cuvinte din domeniul tiin ei sau al filozofiei, uneori cuvinte de
în elepciune, dar numai Fiul lui Dumnezeu are cuvintele vie ii ve nice. Nu exist o alternativ ; nu
era nimeni care s fie asemenea »sfântului lui Dumnezeu«, cât putea credin a acestor ucenici s
vad . Hristos era unic în caracterul S u. i cu certitudine, prin harul lui Dumnezeu El este aceasta i
pentru noi. Dar El nu a fost a a pentru fiecare din cei doisprezece; Domnul se folose te de prilejul
acesta ca s arate c inima lui Iuda Isarioteanul era complet descoperit înaintea ochilor Lui. Nu din
cauza unei neîn elegeri a adev ratului lui caracter l-a ales El printre cei doisprezece.
În timpul acesta Galileea era înc scena lucr rii Domnului; vedem cum inimile se descopere
înaintea lui în mod deosebit: ucenicii fal i se retrag, un ucenic adev rat m rturise te credin a sa,
tr d torul este descoperit.

