
E v a n g h e l i a  d u p ă  I o a n

C a p i t o l u l  1

Caracterul particular al Evangheliei după Ioan
Evanghelia după Ioan, după cum poate observa orice creştin, 
are un caracter special. Ea nu ne prezintă naşterea lui Hristos 
în această lume, nu ni‑L înfăţişează ca pe Fiul lui David, nici nu 
urmăreşte genealogia Lui înapoi până la Adam pentru a face să 
reiasă titlul Lui de Fiu al Omului şi nici nu‑L prezintă ca fiind 
Profetul care, prin mărturia Lui pe pământ, împlineşte slujba 
pentru Tatăl. Nu ne este prezentată naşterea Domnului pe 
pământ, nici începutul Evangheliei Sale, ci ni se spune despre 
existenţa Lui înainte de începutul oricărui lucru care are un 
început: „La început era Cuvântul“, ceea ce pe scurt reprezintă 
gloria Persoanei lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, Cel care este 
deasupra oricărei dispensaţii, o glorie care este dezvoltată în 
multe feluri în har, dar rămâne mereu aceeaşi în sine. Evanghelia 
ucenicului iubit ne dezvăluie ceea ce este Domnul, arătându‑ne 
în acelaşi timp că noi avem parte de toate binecuvântările ce 
decurg din ceea ce este El atunci când El Se manifestă pentru a 
ne transmite aceste binecuvântări.
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Existenţa veşnică a Cuvântului, natura Lui divină şi 
personalitatea Sa distinctă
Primul capitol constată ceea ce era El înainte de toate şi 
aspectele diverse în care El este o binecuvântare pentru om, 
fiind Cuvântul devenit trup. El este Logos‑ul, expresia întregului 
gând al lui Dumnezeu,– „la început era Cuvântul“. Dacă este 
să ne întoarcem în timp atât cât o poate face duhul omului, 
oricât de înapoi am merge, vedem că El era înainte de tot ce are 
început. Aceasta este ideea cea mai apropiată de perfecţiune pe 
care o putem avea noi despre existenţa lui Dumnezeu privind 
aspectul istoric, dacă putem să‑l numim aşa.

„La început era Cuvântul“. Şi nu mai era altceva în afară 
de El? Imposibil! Căci al cui Cuvânt ar fi fost? „Cuvântul era cu 
Dumnezeu“ – ceea ce înseamnă că El are o existenţă personală. 
Dar, pentru ca să nu gândim că El, deşi etern, ar fi fost doar 
ceva din Dumnezeu, că eternitatea Îl presupunea deci în mod 
implicit şi că Duhul Sfânt urma doar să‑L descopere, ni se 
spune că El „era Dumnezeu“, deci era etern prin existenţa Lui, 
divin prin firea Lui şi distinct ca Persoană. Pe de altă parte, 
s‑ar fi putut vorbi de El ca de o emanaţie în timp, ca şi cum 
personalitatea Lui ar fi din timp, chiar dacă este etern prin firea 
Lui. Duhul însă adaugă: „El era la început cu Dumnezeu“.

Astfel găsim descoperirea Logos‑ului etern, înainte de 
întreaga creaţie. Această Evanghelie începe de fapt înainte de 
Geneza. Geneza ne prezintă istoria lumii în timp, iar Ioan ne 
prezintă istoria Cuvântului care există din eternitate, înainte 
ca să fi fost lumea, Cuvânt care era înainte de ceea ce omul 
poate numi început. El, în consecinţă, nu are un început al 
existenţei Sale. Cuvintele Evangheliei sunt cât se poate de 
clare şi, asemenea săbiei care păzeşte paradisul, ele se rotesc 
în toate părţile împotriva gândurilor şi raţionamentelor 
oamenilor, pentru a apăra divinitatea şi personalitatea Fiului 
lui Dumnezeu.
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Creatorul tuturor lucrurilor
Apoi „toate lucrurile au fost făcute prin El“. Sunt lucruri care 
au un început, iar acestea toate îşi au originea de la El „şi fără 
El n‑a fost făcut nimic din tot ce a fost făcut“, distincţie clară, 
pozitivă şi absolută între tot ce a fost făcut şi Isus. Dacă un lucru 
oarecare a fost făcut, atunci acela nu este Cuvântul, pentru că 
tot ce a fost făcut a fost făcut prin Cuvânt. Dar, în afară de 
actul suprem al creaţiei tuturor lucrurilor, care caracterizează 
Cuvântul, un aspect important este ceea ce era în El. Creaţia 
a fost făcută prin El, dar nu există în El. Însă „în El era viaţa“. 
Prin aceasta, El este într‑o relaţie specială cu o anumită parte 
a creaţiei, care este obiectul special al gândurilor şi intenţiilor 
lui Dumnezeu. Această viaţă „era lumina oamenilor“, ea 
descoperindu‑se ca o mărturie a firii divine în relaţie directă 
cu ei, într‑un mod în care ea nu este în relaţie cu nimic altceva1. 
Această lumină strălucea în mijlocul a ceea ce, prin natura2 sa, îi 
era contrar, în mijlocul unui rău care depăşeşte orice imagine pe 
care o putem lua din natură, pentru că acolo unde vine lumina 
ea risipeşte întunericul, însă aici lumina vine în întuneric, dar 
întunericul nu o percepe şi rămâne tot întuneric, neînţelegând‑o 
şi neprimind‑o. Acestea sunt relaţiile Cuvântului cu creaţia şi 
cu omul, atunci când este privit din punct de vedere al naturii 

1 Forma expresiei din greacă este foarte puternică, identificând perfect 
viaţa cu lumina oamenilor; este o propoziţie reciprocă.

2 Aici nu intenţionez să prezint felul în care Cuvântul tratează erorile 
minţii omeneşti, ci prin chiar faptul că Cuvântul descoperă adevărul din 
partea lui Dumnezeu, El răspunde în mod remarcabil tuturor gândurilor 
greşite ale omului. Cu privire la Persoana Domnului, primele versete ale 
capitolului dau mărturie despre acest lucru. Aici eroarea care face din 
principiul întunericului un al doilea dumnezeu ce luptă de la egal la egal 
împotriva bunului Creator, este învinsă prin simpla mărturie că viaţa era 
lumina, iar întunericul constituia o stare morală incapabilă şi negativă, în 
mijlocul căreia această viaţă se manifesta în lumină. Dacă avem adevărul, 
nu este nevoie să cunoaştem eroarea. Cunoaşterea glasului Păstorului 
cel bun ne face să deosebim oricare alt glas străin. Însuşirea adevărului, 
aşa cum este el descoperit în Scripturi, este răspunsul la oricare din 
nenumăratele erori în care a căzut omul.
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Sale, într‑un mod abstract. Duhul urmăreşte acest subiect 
prezentându‑ne istoric detaliile acestei din urmă relaţii.

Manifestarea Cuvântului făcut trup
Aici putem remarca cum Duhul trece de la firea divină şi eternă 
a Cuvântului la manifestarea în lume a Cuvântului devenit 
trup în Persoana lui Isus. Nu se spune nimic despre căile lui 
Dumnezeu, despre dispensaţiile pe care le‑a rânduit pentru a 
desfăşura aceste căi, într‑un cuvânt despre întreaga guvernare 
a lumii. Contemplându‑L pe Isus pe pământ noi suntem în 
relaţie directă cu El, aşa cum există El înainte ca să fi fost lumea. 
Numai că aici El este introdus de Ioan Botezătorul, iar lumea 
întreagă este prezentată ca fiind creaţia Lui. Ioan venise pentru 
a da mărturie despre lumină (versetul 7). Adevărata lumină era 
aceea care, venind în lume, lumina pe orice om, nu numai pe 
iudei. Fiind Creatorul lumii, Cuvântul a venit pentru întreaga 
lume, iar lumea, aflată în întuneric, orbită, nu L‑a cunoscut. El a 
venit la ai Săi, adică la iudei, iar ai Săi nu L‑au primit. Dar sunt 
totuşi unii care L‑au primit, şi despre aceştia se spune că au 
primit dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu1, şi de asemenea că 
sunt născuţi Dumnezeu, neavând o descendenţă din carne, nici 
din voia vreunui om. Astfel, am văzut Cuvântul în ceea ce este 
El în natura Lui în mod abstract (versetele 1‑3) şi ca fiind viaţa, 

1 În scrierile lui Pavel poziţia de fii le aparţine creştinilor în relaţie 
cu Dumnezeu, ei fiind aduşi în această poziţie de către Hristos, prin 
răscumpărare, având astfel aceeaşi poziţie ca şi El, potrivit planurilor lui 
Dumnezeu. În schimb, în familia Tatălui, creştinii sunt copii (cele două 
expresii se găsesc în Romani 8.14‑16, şi în acest pasaj putem înţelege 
semnificaţia ambelor imagini. Noi strigăm: „Ava!“, deci suntem copii, 
dar prin Duhul avem înaintea lui Dumnezeu poziţia de fii împreună 
cu Hristos). Până la sfârşitul versetului 13 ne este prezentat într‑un 
mod abstract ceea ce este Hristos în Sine Însuşi din eternitate; şi ceea ce 
este omul – întuneric. Această primă parte se întinde până la sfârşitul 
versetului 5. Apoi vedem cum lucrează Dumnezeu. După ce Ioan şi‑a 
ocupat locul, apare lumina. El a venit în lumea care a fost făcută de El şi 
lumea nu L‑a cunoscut. A venit la ai Săi, la poporul iudeu, iar ai Săi nu 
L‑au primit. Dar cei care, fiind născuţi din Dumnezeu, au primit dreptul 
de a fi copii ai lui Dumnezeu, constituie o nouă rasă de oameni.
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manifestarea luminii divine printre oameni şi consecinţele 
acestei manifestări (versetele 4,5) şi cum a fost primit El 
acolo unde a venit astfel (versetele 10‑13). Această prezentare 
generală a naturii Lui se încheie aici. Duhul urmăreşte apoi 
istoricul a ceea ce este Domnul manifestat pe pământ ca om, 
aşa că putem spune că începe din nou aici, la versetul 14, cu 
Isus prezent pe pământ – ceea ce Cuvântul a devenit, nu ceea 
ce era. Lumea nu‑I cunoştea drepturile pe care El, ca lumină a 
lumii, le avea asupra omului. Singura diferenţă era faptul că nu 
L‑a cunoscut sau L‑a respins când, sub aspect dispensaţional, 
era în relaţie cu omul. Atunci a intervenit harul cu puterea de 
a da viaţa şi de a‑i face pe oameni să o primească. Lumea nu 
L‑a cunoscut pe Creatorul ei atunci când a venit ca lumină; ai 
Săi L‑au respins pe Domnul. Cei care erau născuţi nu din voia 
omului, ci din Dumnezeu, L‑au primit. Astfel ni se prezintă nu 
ceea ce era Cuvântul, ci ce a devenit.

Cuvântul devenit trup; gloria singurului Fiu de la Tatăl
Cuvântul a devenit trup şi „a locuit printre noi plin de har şi de 
adevăr“. Iată marea realitate despre care ne vorbeşte Evanghelia, 
fapt care este sursa tuturor binecuvântărilor noastre1. El este 
expresia perfectă a fiinţei lui Dumnezeu adaptată (prin faptul 
că Şi‑a însuşit chiar firea omenească) la tot ceea ce este omul, 
venind în întâmpinarea fiecărei nevoi a omului. Firea cea nouă 
în om are capacitatea deplină de a se bucura de această expresie 
a lui Dumnezeu. Avem aici mai mult decât lumina care este 
curată şi dezvăluie toate lucrurile; avem expresia a ceea ce este 
Dumnezeu în har – sursă de binecuvântare. Trebuie remarcat 
că Dumnezeu nu putea fi pentru îngeri ceea ce este pentru om: 
har, răbdare, îndurare şi iubire pentru păcătoşi. Şi Isus este toate 
acestea şi în acelaşi timp este binecuvântarea lui Dumnezeu 
pentru omul cel nou. Gloria în care a fost văzut Isus, arătată 

1 Acest fapt este într‑adevăr sursa tuturor binecuvântărilor, dar starea 
omului era de aşa natură încât fără moartea Domnului nimeni nu ar fi 
putut primi vreo binecuvântare. „Bobul de grâu, dacă nu moare, rămâne 
singur, dar dacă moare aduce multă roadă“.
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astfel înaintea celor care aveau ochi pentru a o vedea, era cea a 
unicului Fiu de la Tatăl, care este continuu plăcerea Tatălui.

Începutul acestei Evanghelii prezintă două aspecte: 
Cuvântul care era cu Dumnezeu şi care era Dumnezeu, care a 
devenit carne; şi Cel care a fost văzut pe pământ având gloria 
unicului Fiu de la Tatăl.

Harul şi adevărul venite prin Isus Hristos; Dumnezeu 
revelat prin singurul Său Fiu
De aici decurg două consecinţe: în primul rând harul (ce har 
poate fi mai mare? – însăşi dragostea se descoperă faţă de noi, 
păcătoşii!) şi adevărul, iar acestea sunt nu numai declarate, 
ci chiar au venit prin Isus Hristos. Prin El s‑a arătat adevărata 
relaţie a lui Dumnezeu cu toate lucrurile, precum şi distanţa 
survenită între aceste lucruri şi Dumnezeu. Aceasta este temelia 
adevărului. Orice lucru a căpătat poziţia cuvenită lui şi este 
prezentat cu adevăratele lui caracteristici în toate relaţiile în care 
este, iar în centrul acestor relaţii este Dumnezeu. În prezenţa lui 
Hristos ni se descoperă ce este Dumnezeu, ce este omul perfect, 
ce este omul păcătos şi ce este lumea şi stăpânitorul ei. Deci 
harul şi adevărul au venit. Apoi, în al doilea rând, unicul Fiu, 
Cel care este în sânul Tatălui, ni‑L descoperă pe Dumnezeu, şi 
ni‑L descoperă aşa cum Îl cunoaşte El, din poziţia în care este 
El. Şi aceasta se leagă de caracterul şi descoperirea harului în 
Evanghelia după Ioan: mai întâi este plinătatea, cu care suntem 
puşi în legătură şi din care noi toţi am primit, apoi vine poziţia 
noastră.

Primirea plinătăţii harului şi a adevărului
În aceste versete mai avem şi alte învăţături importante. 
Persoana lui Isus, Cuvântul devenit carne, locuind printre noi, 
era plin de har şi de adevăr. Din această plinătate am primit 
noi toţi, dar nu adevăr peste adevăr (pentru că adevărul este 
simplu şi plasează fiecare lucru în locul cuvenit din punct 
de vedere moral şi al naturii lui), ci am primit ceea ce ne este 
foarte necesar, anume „har peste har“, adică, prin favoarea lui 
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Dumnezeu, o abundenţă de binecuvântări divine, ca rod al 
iubirii Lui şi acumulate unele peste altele. Adevărul străluceşte 
– orice lucru este manifestat în mod perfect; însă harul este 
dăruit.

Mărturia lui Ioan Botezătorul cu privire la caracterul şi 
poziţia Cuvântului devenit trup
Apoi, această manifestare a harului lui Dumnezeu în Cuvântul 
făcut trup (în care este manifestat de asemenea adevărul 
perfect), ne este prezentată în legătură şi cu alte mărturii. Ioan 
a dat mărturie despre Isus. Slujba lui Moise avea un caracter 
cu totul diferit. Ioan Botezătorul L‑a precedat pe Domnul pe 
pământ, dar Isus are întâietate faţă de Ioan. Oricât de smerit 
a fost, El era Dumnezeu mai presus de orice, binecuvântat în 
veci. El era înainte de Ioan, chiar dacă a venit după el. Moise a 
dat legea, perfectă la timpul ei, prin care omului i se cerea să‑şi 
îndeplinească îndatoririle faţă de Dumnezeu şi să fie aşa cum 
cere El. În acea vreme Dumnezeu era ascuns şi a dat o lege 
care arăta ce trebuia să fie omul. Dar Dumnezeu S‑a descoperit 
în Hristos, şi au venit adevărul (cu privire la orice lucru) şi 
harul. Legea nu era nici adevărul deplin în toate privinţele,1 
cum este el în Isus, nici harul; nu era o expresie a ceea ce este 
Dumnezeu, ci o regulă perfectă pentru om. Harul şi adevărul 
au venit prin Isus Hristos şi nu prin Moise. Nimic nu poate 
avea o importanţă mai esenţială decât această afirmaţie. Legea îi 
prezenta omului ceea ce trebuia să fie el înaintea lui Dumnezeu 
şi prin împlinirea ei omul ar fi avut o dreptate a lui conform 
legii. Adevărul în Hristos arată ce este omul (nu ceea ce trebuie 
el să fie) şi ce este Dumnezeu, şi, inseparabil fiind legat de har, 
nu cere nimic, ci aduce ceea ce îi este necesar omului. Domnul 
i‑a spus femeii din Samaria: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui 
Dumnezeu“ (Ioan 4.10). Către sfârşitul călătoriei prin pustie, 
Balaam a fost nevoit să spună: „La timpul său se va zice despre 
Iacov şi despre Israel: «Ce a lucrat Dumnezeu?»“. Verbul „a 

1 Legea spunea ceea ce trebuie să fie omul şi nu spunea ceea ce este 
omul sau oricare alt lucru, căci adevărul însuşi face acest lucru.
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veni“ este la singular după „harul şi adevărul“, pentru că în 
Hristos sunt amândouă unite, căci, dacă nu ar fi fost harul, 
atunci nu ar fi fost adevărul cu privire la Dumnezeu. Era drept 
ca omului să i se ceară să fie ceea ce trebuie să fie, dar dăruirea 
harului şi a gloriei şi dăruirea propriului Său Fiu este ceva cu 
totul diferit, astfel încât legea rămâne perfectă la locul ei.

Ni se prezintă astfel poziţia şi caracterul Cuvântului făcut 
carne – ceea ce a fost Isus aici, pe pământ, Cuvântul devenit 
trup; gloria Lui văzută de credinţă este cea a unicului Fiu de 
la Tatăl; El era plin de har şi de adevăr. El ni L‑a descoperit pe 
Dumnezeu aşa cum L‑a cunoscut El, fiind unicul Fiu în sânul 
Tatălui. Comparând versetul 14 cu versetul 18, vedem că acest 
titlu de Fiu unic care este în sânul Tatălui nu este caracteristic 
numai pentru gloria Lui pe pământ, ci exprimă ceea ce era 
El (ceea ce fusese şi ceea ce este pentru totdeauna) în sânul 
Tatălui, în divinitate. Apoi El este înainte de Ioan Botezătorul, 
chiar dacă a venit după el. În Persoana Lui El aduce ceea ce are 
o cu totul altă substanţă şi alt caracter decât legea lui Moise.

Iată‑L deci pe Domnul arătat pe pământ.
Urmează apoi relaţiile Lui cu oamenii, poziţiile pe care le‑a 

luat El, caracterul pe care L‑a manifestat înaintea oamenilor, 
toate potrivit cu planurile lui Dumnezeu şi potrivit cu mărturia 
cuvântului Său. Întâi Ioan Botezătorul Îi face loc şi trebuie să 
remarcăm că mărturiseşte despre El în fiecare din subdiviziunile1 

1 De observat că acest capitol se împarte în următorul fel: versetele 1‑18 
(această parte se subîmparte şi ea: versetele 1‑5, 6‑13, 14‑18), 
versetele 19‑28, versetele 29‑34 (subîmpărţite în versetele 29‑31 şi 32‑34) 
şi de la versetul 35 până la sfârşitul capitolului (cu subdiviziunile: 35‑42, 
43 până la sfârşit). Întâi ni se prezintă, în mod abstract, ceea ce este Hristos 
Însuşi; apoi este mărturia pe care o dă Ioan despre El ca fiind lumina; apoi 
ceea ce este El personal în lume; Ioan nu era altceva decât precursorul 
lui Yahve, martorul excelenţei lui Hristos; apoi ni se prezintă lucrarea 
lui Hristos („Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii“, Cel care 
botează cu Duhul Sfânt, Fiul lui Dumnezeu); Ioan îi face pe cei credincioşi 
să se strângă în jurul lui Isus, iar El Însuşi îi strânge în jurul Lui. Aceasta 
continuă până când rămăşiţa credincioasă a lui Israel Îl va recunoaşte ca 
Fiu al lui Dumnezeu, ca Împărat al lui Israel; iar apoi El ia caracterul mai 
larg de Fiu al Omului.



42� Sy nops i s

capitolului 1: la versetul 61, în ceea ce dă o descoperire abstractă 
cu privire la natura Cuvântului, ca lumină; la versetul 15 este 
mărturia cu privire la manifestarea Lui în carne; la versetul 19 
este mărturia despre gloria persoanei Lui, deşi a venit după 
Ioan; la versetul 29 este prezentată lucrarea Lui cu urmările ei; 
la versetul 36 este mărturia pentru timpul de atunci, ca El să 
fie urmat ca Acela venit pentru a căuta rămăşiţa credincioasă a 
poporului iudeu.

Mărturia oficială a lui Ioan cu privire la slujba sa
După ce ni se descoperă, în mod abstract, ceea ce este Cuvântul 
şi cum s‑a manifestat El în carne, ne este prezentată mărturia 
dată înaintea lumii. Versetele 19‑28 constituie un fel de 
introducere, prin care, la cererea preoţilor şi a leviţilor, Ioan a 
spus ceea ce era el şi, cu acea ocazie, a vorbit despre diferenţa 
dintre el şi Domnul, astfel încât, cu toate aspectele caracteristice 
pe care le are Hristos şi lucrarea Lui, este avută în vedere în 
primul rând gloria Persoanei Sale. De aceasta se ocupă în mod 
normal martorul, ca să spunem aşa, înainte de a da mărturia 
oficială despre funcţiile Celui cu privire la care trebuia să 
mărturisească. Ioan nu este nici Ilie, nici profetul (adică acela 
despre care vorbise Moise), nici Hristosul: el este glasul despre 
care vorbeşte Isaia, cel care trebuie să pregătească o cale pentru 
Domnul. Glasul se aude, nu în vederea pregătirii pentru venirea 

Aici putem spune că se găsesc toate caracterele personale ale lui Hristos, 
ca şi lucrarea Lui, dar nu şi caracterul Lui în relaţie cu alţii. Aici El nu este 
prezentat nici ca fiind Hristosul, nici ca fiind Preotul, nici Capul Adunării 
care este trupul Său, ci fiind Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui 
Dumnezeu, Cel care botează cu Duhul Sfânt, şi, potrivit Psalmului 2, Fiul 
lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel; apoi, potrivit Psalmului 8, ca fiind 
Fiul omului, căruia Îi slujesc îngerii – într‑un cuvânt este Dumnezeu, este 
viaţa şi lumina oamenilor.

1 Afirmaţia pur abstractă se încheie în versetul 5. Primirea lui Hristos 
venit ca lumină în lume este folosită ca introducere pentru această 
Evanghelie. Nu mai avem în continuare lucruri pur abstracte şi, deşi nu 
este dezvoltat subiectul – ceea ce a devenit Cuvântul – această istorie a 
primirii luminii ne descoperă ceea ce era omul şi ceea ce este omul prin 
har după ce este născut din Dumnezeu.
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lui Mesia, deşi Domnul era Mesia, iar Botezătorul nu este Ilie 
cel de dinainte de ziua Domnului, ci este glasul din pustie, care 
se aude înaintea Domnului (a lui Yahve) Însuşi. Yahve venea şi 
despre aceasta vorbea Ioan. Ioan boteza în vederea pocăinţei, 
dar în mijlocul lor Se găsea deja Cineva necunoscut lor, care 
venea după Ioan, dar care îi era superior lui Ioan, căruia Ioan 
nu era vrednic nici să‑I dezlege cureaua sandalei.

Lucrarea glorioasă a lui Hristos şi rezultatul ei
Apoi ne este prezentată mărturia directă a lui Ioan atunci când 
L‑a văzut pe Isus venind. Ioan Îl desemnează nu ca fiind Mesia, 
ci Îl prezintă potrivit cu întreaga sferă a lucrării Lui, aşa cum 
noi ne bucurăm de ea în mântuirea eternă pe care a înfăptuit‑o 
El, şi potrivit cu rezultatul acestei lucrări glorioase. El este 
Mielul lui Dumnezeu, pe care numai Dumnezeu Îl putea oferi, 
şi este Mielul pentru Dumnezeu, potrivit planului Său; este 
Cel care ridică păcatul (nu păcatele) lumii, adică restabileşte 
nu pe toţi păcătoşii, ci bazele relaţiilor lumii cu Dumnezeu. De 
la cădere, oricare au fost căile lui Dumnezeu1, El trebuia să aibă 
în vedere păcatul în relaţiile Sale cu lumea. În urma lucrării 
lui Hristos nu mai trebuie ca aceste relaţii să aibă în vedere 
păcatul, lucrarea Lui constituind baza eternă pentru relaţiile 
care vor fi în cerurile noi şi pe pământul cel nou, păcatul fiind 
complet înlăturat de la baza acelor relaţii. Prin credinţă noi 
cunoaştem acestea înainte de manifestarea lor publică.

Chiar fiind Mielul ce urma să fie înjunghiat, El are întâietate 
faţă de Ioan Botezătorul, pentru că era înaintea lui; Mielul care 
avea să fie înjunghiat era Yahve Însuşi. În administrarea căilor 
lui Dumnezeu, această mărturie trebuia adusă în Israel, deşi 
subiectul ei era Mielul a cărui jertfire avea aplicaţie la păcatul 

1 Din aceste căi fac parte potopul, legea, harul. Mai întâi ne este 
prezentat un paradis al inocenţei, apoi a lume a păcatului, apoi o 
împărăţie a dreptăţii, iar în final o lume (ceruri noi şi un pământ nou) în 
care locuieşte dreptatea. Este o dreptate eternă, întemeiată pe lucrarea 
Mielului, care nu‑şi va pierde niciodată valoarea. Este o stare imuabilă. 
Biserica sau Adunarea, chiar dacă este descoperită acolo, este deasupra la 
toate şi aparte de toate.
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lumii, iar Domnul Isus era Yahve Însuşi. Ioan nu‑L cunoscuse în 
ceea ce era El în Persoana Sa, deşi El era unicul scop al misiunii 
lui Ioan.

Isus pecetluit cu Duhul Sfânt, recunoscut şi proclamat ca 
Fiu al lui Dumnezeu
Dar aceasta nu era totul: Cuvântul Se făcuse Om, şi, ca Om, 
a primit plinătatea Duhului, care a coborât asupra Lui şi a 
rămas peste El, Omul fiind astfel scos în evidenţă şi pecetluit 
de Tatăl ca fiind Acela care botează cu Duhul Sfânt. În acelaşi 
timp, prin coborârea Duhului Sfânt mai este scos în evidenţă 
încă un caracter despre care Ioan dă mărturie: fiind Om văzut 
şi pecetluit pe pământ, El era Fiul lui Dumnezeu. Ioan Îl 
recunoaşte în această calitate şi vesteşte aceasta. Apoi urmează 
ceea ce am putea spune că este exerciţiul şi efectul direct al 
lucrării lui Ioan. Dar el vorbeşte mereu despre Miel, pentru 
că lucrarea Mielului era scopul planurilor lui Dumnezeu. 
Împlinirea acestor planuri prin Isus şi descoperirea Persoanei 
Lui şi a gloriei Tatălui în El sunt subiectul acestei Evanghelii, 
chiar dacă Israel este recunoscut ca având locul lui special, dat 
de Dumnezeu.

Schimbarea numelui lui Simon, o dovadă a autorităţii 
divine
Ucenicii lui Ioan1, după ce l‑au auzit pe învăţătorul lor, L‑au 
urmat pe Isus la locuinţa Lui. Acesta este efectul mărturiei 
lui Ioan: ca Isus să devină centrul în jurul căruia să se strângă 
rămăşiţa credincioasă. Isus nu a refuzat cererea ucenicilor, ca 
rod al acestei mărturii, aşa că ei L‑au urmat. Totuşi, această 
rămăşiţă, în ciuda mărturiei cu mult mai largi date de Ioan, nu 
a putut să‑L recunoască pe Isus ca fiind mai mult decât Mesia2; 

1 Trebuie să remarcăm că aceasta nu este în virtutea mărturiei publice 
date, ci după ce au auzit exprimarea inimii lui Ioan, care nu se adresa 
nimănui în particular.

2 Este un principiu foarte interesant pentru noi, ca efect al harului: 
primindu‑L pe Isus primim tot ceea ce este El, chiar dacă în acel moment 
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aceasta este ceea ce s‑a întâmplat cu cei doi ucenici care L‑au 
urmat. Ioan vorbise despre Mielul lui Dumnezeu, dar ei nu 
L‑au văzut decât pe Mesia. Însă Isus îi cunoştea în profunzime, 
drept care a vestit caracterul lui Simon imediat ce acesta a venit 
la El, şi i‑a dat numele care i se potrivea. Acesta a fost un act 
de autoritate, care Îl desemna pe Isus drept Cap şi centru al 
întregului sistem, pentru că Dumnezeu este Cel care poate da 
nume şi care cunoaşte toate lucrurile. El i‑a dat lui Adam dreptul 
de a da nume la toate făpturile care trebuiau să‑i fie supuse, şi 
să‑i dea nume şi soţiei sale. Marii regi care pretindeau a avea 
acest drept le‑au dat nume noi celor din jurul lor. Şi Eva a dorit 
să dea nume, dar s‑a înşelat, deşi Dumnezeu poate da inimii 
inteligenţă, care, sub influenţa Lui, să se exprime just în această 
privinţă. Hristos dă aici un nume caracteristic, cu autoritate şi 
cu cunoştinţă, imediat ce a fost cazul pentru aceasta.

Natanael, imagine a rămăşiţei, care la început Îl leapădă 
pe Domnul, apoi Îl mărturiseşte ca Fiu al lui Dumnezeu şi 
ca Împărat al lui Israel; declaraţia Domnului despre Sine 
ca fiind Fiul Omului
De la versetul 431 vedem mărturia lui Hristos Însuşi şi a alor 
Săi. Întâi El cheamă alte persoane să‑L urmeze, trecând prin 
locurile călătoriei Sale, care fuseseră mai înainte indicate de 
profeţi. Natanael, care a avut la început reacţia de a respinge 

noi nu vedem în El decât aspectele mai puţin înalte ale gloriei Sale.
1 Versetele de la 38 la 43 prezintă aceste două caracteristici ale relaţiilor 

noastre cu Hristos. El i‑a primit pe cei doi ucenici şi ei au rămas cu El, 
apoi El le‑a cerut să‑L urmeze. Noi nu avem o lume în care să putem locui 
stabil, nici un centru în ea în jurul căruia să se strângă cei în care harul 
a lucrat; nici un profet şi nici un slujitor al lui Dumnezeu nu pot să facă 
această strângere, ci numai Hristos este centrul pentru strângerea noastră 
în această lume. Faptul că trebuie să‑L urmăm presupune că noi nu am 
intrat încă în odihna lui Dumnezeu. În Eden nu era nici o chemare pentru 
a urma pe cineva şi nici în cer nu va fi vreo chemare de acest fel, pentru că 
acolo vom avea o bucurie şi o odihnă perfecte. În Hristos avem un obiect 
divin care ne trasează o cale bine definită prin această lume în care, din 
cauza păcatului, nu ne putem odihni împreună cu Dumnezeu.
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ceea ce venea din Nazaret, reprezintă rămăşiţa din ultimele 
zile. (Mărturia legată de evanghelia harului este prezentată 
prima, în versetele 29‑34.) Întâi îl vedem respingându‑L pe Cel 
dispreţuit de popor şi stând sub smochin, imagine simbolică a 
lui Israel, (smochinul care nu avea să mai rodească niciodată 
este Israel sub vechiul legământ); dar Natanael este imaginea 
unei rămăşiţe pe care Domnul o vede şi o cunoaşte în relaţie 
cu Israel. Domnul, care S‑a manifestat astfel înaintea inimii 
şi conştiinţei lui, este mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu 
şi Împăratul lui Israel; aceasta este, în mod oficial, credinţa 
rămăşiţei lui Israel cea cruţată în zilele de la urmă, potrivit 
Psalmului 2. Cei care Îl primeau astfel pe Isus când era în 
lume aveau să vadă lucruri şi mai mari decât acelea care îi 
convinseseră să‑L primească. Mai mult, de atunci încolo vor 
vedea îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul 
Omului, Cel care, prin naşterea Lui, a ajuns să fie printre fiii 
oamenilor şi care, chiar prin acest titlu, va fi Cel căruia Îi vor 
sluji cele mai înalte făpturi ale lui Dumnezeu. Expresia pune 
accent pe faptul că chiar îngerii lui Dumnezeu Îi vor sluji Fiului 
Omului, astfel încât rămăşiţa cea fără viclenie a lui Israel Îl 
recunoaşte ca Fiu al lui Dumnezeu şi Împărat al lui Israel, iar 
Domnul Se declară a fi şi Fiul Omului, în smerenie, e adevărat, 
dar obiect al slujirii îngerilor lui Dumnezeu. În acest capitol 
remarcabil avem astfel descoperirea Persoanei şi titlurilor lui 
Isus, de la existenţa Lui eternă şi divină în calitate de Cuvânt, 
până la locul Lui în Mileniu ca Împărat al lui Israel şi ca Fiu al 
Omului1, ceea ce era deja prin naşterea Lui în lume, însă fapt 
care va fi manifestat la revenirea Lui în glorie.

1 Totuşi, aceste titluri nu sunt în legătură cu Adunarea sau cu Israel. 
Deci, aici El nu este prezentat ca Mare Preot, nici în calitate de Cap al 
trupului şi nu este descoperit ca fiind Hristosul. Ioan nu ni‑l prezintă pe 
om în cer, ci Îl prezintă pe Dumnezeu în Om pe pământ – nu se ocupă 
de poziţia omului în cer, ci de ceea ce este divin aici pe pământ. Pe tot 
parcursul Evangheliei, Israel este privit ca fiind respins. Ucenicii Îl 
recunosc pe Isus ca fiind Hristosul, dar El nu este proclamat în această 
calitate.



433

Rezumatul capitolului 1
Înainte de a merge mai departe, să revenim asupra câtorva 
puncte din acest capitol. Domnul este descoperit ca fiind 
Cuvântul, Dumnezeu, şi împreună cu Dumnezeu, ca fiind 
lumină şi viaţă; în al doilea rând, ca fiind Cuvântul devenit 
carne, având gloria unicului Fiu de la Tatăl, şi în această calitate 
El este plin de har şi de adevăr, care au venit prin El; iar noi 
toţi am primit din plinătatea Lui; El este Cel care Îl vesteşte pe 
Tatăl (comparaţi cu capitolul 14); El este Mielul lui Dumnezeu; 
este Cel asupra căruia a coborât Duhul Sfânt şi care botează cu 
Duhul Sfânt – este Fiul lui Dumnezeu1; în al treilea rând, vedem 
lucrarea pe care El o împlineşte fiind Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii; El, care este Fiu al lui Dumnezeu şi împărat 
al lui Israel. Aici se încheie descoperirea Persoanei şi lucrării 
Sale. În versetele de la 35 la 42 continuă lucrarea lui Ioan, însă 
Isus este centrul în jurul căruia sunt adunaţi ucenicii, doar El 
putând fi acest centru. În versetul 43, Hristos cheamă suflete 
să Îl urmeze, fapt care împreună cu versetele 38 şi 39 Îi oferă 
dublul caracter de centru şi de punct de atracţie în această lume; 
iar alături de aceasta este prezentată smerenia Lui perfectă, El 
fiind recunoscut numai printr‑o mărturie divină adresată unei 
rămăşiţe, potrivit Psalmului 2. El este prezentat şi ca fiind Fiul 
Omului, potrivit Psalmului 8. Toate acestea sunt titlurile Lui 
personale. Aici nu este prezentată relaţia Lui cu Adunarea, nici 
funcţia Lui de preot, ci ni se prezintă ceea ce este caracteristic 
Persoanei Lui şi ceea ce ţine de relaţiile omului cu Dumnezeu 
în această lume. Astfel, pe lângă firea Lui divină, avem tot ce El 
era şi va fi în lume; poziţia Lui cerească şi consecinţele pentru 
credinţă ale acestei poziţii ne sunt prezentate în altă parte, la 
acestea făcându‑se doar o vagă aluzie în această Evanghelie, 
atunci când este nevoie.

1 Aici El este văzut ca fiind Fiul lui Dumnezeu în această lume. În 
versetul 14 El este în gloria unicului Fiu de la Tatăl, iar în versetul 18 este 
prezentat ca singurul Fiu în sânul Tatălui.



434 Sy nops i s

Caracterul şi efectul mărturiei dată de inimă pentru 
hristos
Trebuie să remarcăm că atunci când Hristos este predicat în 
mod complet, până la un anumit punct, inima ascultătorului 
poate într‑adevăr să creadă şi să se ataşeze de El, deşi îşi 
formează despre El o imagine dincolo de care sufletul nu poate 
vedea mai mult, neajungând să cunoască plinătatea în care este 
descoperit El. Atunci când este reală, mărturia, oricât de înaltă 
ar fi ea în caracterul ei, atinge inima acolo unde aceasta din 
urmă se găseşte. „Iată Mielul lui Dumnezeu“, a spus Ioan, iar 
ucenicii, după ce au auzit mărturia învăţătorului lor şi L‑au 
urmat pe Isus, au spus: „Noi L‑am găsit pe Mesia“.

De asemenea trebuie să remarcăm că exprimarea a ceea ce 
se petrecea în inima lui Ioan a avut un efect mai mare decât o 
mărturie oficială, de ordin doctrinar. El L‑a privit pe Isus şi a 
strigat: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ Atunci ucenicii care l‑au 
auzit, L‑au urmat pe Isus. Aceasta era fără‑ndoială mărturia lui 
Ioan din partea lui Dumnezeu, dată în prezenţa lui Isus, dar nu 
era o explicaţie doctrinară asemenea celei de mai înainte.

C a p i t o l u l  2

Cea de‑a treia mărturie pentru hristos, dată cu ocazia 
nunţii; binecuvântarea milenială
Au fost date înaintea lumii cele două mărturii necesare despre 
Hristos, ambele având ca scop să facă din El un centru pentru 
strângerea ucenicilor. A fost mărturia lui Ioan şi mărturia dată 
de Isus în Galileea împreună cu rămăşiţa: acestea sunt cele două 
zile ale căilor lui Dumnezeu cu Israel pe pământ1. Cea de‑a treia 
zi ne este prezentată în capitolul al doilea. Isus Se află la o nuntă 

1 Trebuie să remarcăm faptul că Isus a acceptat să fie centrul în jurul 
căruia să se strângă sufletele – principiu extrem de important. Nimeni 
altul nu putea avea acest loc, pentru că este o poziţie divină. Lumea era în 
faliment fără Dumnezeu, iar noua grupare scoasă afară din lume trebuia 
să se strângă în jurul lui Hristos. Apoi El prezintă calea pe care trebuie să 
meargă omul: „Urmează‑Mă!“ În paradis, Adam nu avea nevoie de nici 
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în Galileea, iar acolo El schimbă în vin apa de curăţire, făcând‑o 
vinul bucuriei nunţii. După aceea, la Ierusalim, Isus, plin de 
autoritate, a curăţit templul lui Dumnezeu, executând judecata 
asupra celor care îl profanau. Acestea sunt, în principiu, 
cele două aspecte care caracterizează poziţia Domnului în 
Împărăţia milenară. Fără îndoială că faptele relatate aici au 
avut loc în realitate, dar prezentate în acest context şi în acest 
mod, semnificaţia lor trece în mod evident dincolo de simplul 
fapt istoric. Atunci de ce este scris despre cea de‑a treia zi? A 
treia zi după ce anume? Două zile ale mărturiei au fost deja 
prezentate în această evanghelie: prima a fost cea a mărturiei 
lui Ioan, iar cea de‑a doua a fost ziua mărturiei lui Isus. Acum 
au loc binecuvântarea şi judecata. În Galileea rămăşiţa este în 
locul cuvenit; acesta este locul binecuvântării potrivit cu Isaia 9, 
iar Ierusalimul este locul judecăţii. La acea nuntă Domnul 
nu recunoaşte relaţia cu propria Lui mamă; relaţia Lui cu ea 
era expresia relaţiei Lui naturale cu Israel. Israelul era mama 
Lui privit ca născut sub lege, iar Domnul Se desparte de el 
pentru a aduce binecuvântarea. În consecinţă El nu împlineşte 
deocamdată această binecuvântare, decât ca mărturie pentru 
rămăşiţă, în Galileea. Însă, la revenirea Lui, vinul cel bun îi va 
fi dat lui Israel ca adevărata binecuvântare şi bucurie, la finalul 
căilor lui Dumnezeu pentru el. Totuşi Domnul rămâne încă cu 
mama Sa, pe care nu o recunoaşte în ceea ce priveşte lucrarea 
Lui, aşa cum s‑a petrecut şi în ce priveşte relaţia Sa cu Israel.

Fiul lui dumnezeu în casa tatălui
Apoi, judecându‑i pe iudei şi curăţind templul, Domnul Se 
prezintă ca Fiul lui Dumnezeu, templul fiind casa Tatălui 
Său. Dovada pe care o dă în ce priveşte gloria Persoanei Sale 
şi drepturile Lui divine este învierea Sa, după ce avea să fie 
respins de iudei şi crucificat. Şi El nu numai că era Fiul, ci 

o cale. Hristos prezintă o cale divină într‑o lume care nu se putea găsi o 
asemenea cale, pentru că toată starea lumii era rezultatul păcatului.

În al treilea rând, în Persoana Lui, Omul ni se descoperă ca fiind Capul 
glorios peste toate lucrurile, Cel căruia Îi slujesc cele mai înălţate făpturi.
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Dumnezeu Însuşi era în El, şi nu în templu; acea casă zidită de 
Irod era goală, iar acum trupul lui Isus era adevăratul templu. 
Confirmate prin învierea Lui, Scripturile şi Cuvântul lui Isus 
erau autoritate divină pentru ucenici, ele vorbind despre El aşa 
cum era intenţia Duhului lui Dumnezeu.

Descoperirea lui hristos în legătură cu pământul se 
încheie; revelaţia lucrurilor cereşti
Cu aceasta se încheie această subdiviziune a cărţii pe care o 
studiem; aici se termină descoperirea lui Hristos cu privire la 
pământ, descoperire ce cuprinde şi moartea Lui, deşi pusă în 
legătură cu păcatul lumii. Capitolul al doilea ne prezintă şi 
mileniul, iar capitolul al treilea ne prezintă lucrarea înfăptuită 
pentru noi, cea prin care suntem făcuţi potriviţi pentru 
Împărăţia de pe pământ sau pentru cea din cer; iar lucrarea 
pentru noi, care constituie şi încheierea relaţiilor lui Mesia 
cu iudeii, descoperă lucrurile cereşti prin crucificarea Fiului 
Omului – iubirea divină şi viaţa eternă.

Starea naturală a omului pierdut este manifestată
Miracolele pe care le făcea Domnul îi convingeau pe mulţi 
oameni la nivelul inteligenţei lor naturale. Fără îndoială, 
ei erau sinceri, dar ajungeau să creadă printr‑o deducţie 
omenească. Însă ne este descoperit un alt adevăr: omul în 
starea lui naturală era absolut incapabil1 să primească lucrurile 

1 De remarcat faptul că starea omului este arătată deplin în acest pasaj. 
Presupunând că, în chip exterior, omul este drept potrivit legii şi crede în 
Isus potrivit unor convingeri sincere, naturale, pe care le are, el ia această 
înfăţişare pentru a ascunde ceea ce este în mod real. Omul nu se cunoaşte 
pe sine şi rămâne exact cum era: un păcătos. Şi aceasta ne conduce la altă 
observaţie. Încă din paradis există două mari principii: responsabilitatea 
şi viaţa, pe care omul nu poate niciodată să le distingă unul de celălalt 
până nu înţelege că este pierdut şi că nu există nimic bun în el, după care 
el poate avea mulţumirea de a şti că are o sursă a vieţii şi a iertării care 
se găseşte în afara lui. Aceasta ni se arată aici: că este nevoie de o viaţă 
nouă. Isus nu dă învăţătură unei firi care este numai păcat. Aceste două 
principii sunt dezvoltate în Scripturi într‑un mod remarcabil: mai întâi 
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lui Dumnezeu. Aceasta nu pentru că mărturia ar fi fost prea 
slabă pentru a‑l convinge, nici pentru că omul nu s‑ar fi lăsat 
convins, din vreme ce atunci mulţi au fost convinşi (dar Isus 
nu S‑a încrezut în ei pentru că ştia ce este omul). Chiar fiind 
convins, omul a rămas neschimbat în ceea ce priveşte voinţa 
şi firea lui. La momentul încercării omul s‑a arătat înstrăinat 
de Dumnezeu, ba chiar vrăjmaş al Lui. Ce tristă mărturie, dar 
adevărată! Viaţa şi moartea lui Isus au demonstrat această 
realitate a stării omului. Isus Şi‑a început lucrarea ştiind bine 
toate acestea şi iubirea Lui perfectă nu s‑a răcit, ea avându‑şi 
puterea în sine însăşi.

în paradis, după cum am spus, avem responsabilitatea şi viaţa în putere. 
Luând din rodul unui pom, omul a căzut sub aspectul responsabilităţii 
şi a pierdut şi viaţa. După ce a fost cunoscut binele şi răul, legea a fost 
măsura responsabilităţii şi ea promitea viaţa pe principiul împlinirii 
poruncii care exprima responsabilitatea. Hristos a venit în întâmpinarea 
eşecurilor omului în ceea ce priveşte responsabilitatea, dăruind ceea ce 
este El Însuşi: viaţa eternă. Numai aşa a putut fi rezolvată problema şi au 
fost împăcate cele două principii.

În El se prezintă două aspecte în care poate fi descoperit Dumnezeu. 
Unul este acela că El cunoaşte omul în general şi pe fiecare în parte. Ce 
cunoaştere în această lume! Un profet cunoaşte ceea ce îi este dat ca 
descoperire şi astfel are o cunoştinţă divină, dar Isus îi cunoaşte pe toţi 
oamenii în mod absolut pentru că El este Dumnezeu. Apoi, odată ce a 
introdus viaţa în har, El vorbeşte de altceva: El spune ceea ce cunoaşte şi 
dă mărturie despre ceea ce a văzut. Şi El Îl cunoaşte pe Dumnezeu, Tatăl 
Său care este în cer, şi El este Fiul Omului, care de asemenea este în cer. 
El îl cunoaşte pe om în mod divin, dar tot în mod divin Îl cunoaşte pe 
Dumnezeu şi toată gloria Lui.

Ce imagine minunată este aceasta! Sau mai curând, ar trebui să spun, 
ce descoperire a ceea ce este El pentru noi! Pentru că aici, după cum am 
spus, El ne vorbeşte ca om, şi de asemenea, pentru ca noi să intrăm în 
această binecuvântare şi să ne bucurăm de ea, El devine jertfa pentru 
păcat, potrivit cu dragostea eternă a lui Dumnezeu, Tatăl Său.
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C a p i t o l u l  3

Nevoia simţită de nicodim; necesitatea naşterii din nou
Dar era un om între farisei care nu s‑a limitat la a avea această 
convingere superficială care caracteriza mulţimile de martori ai 
miracolelor Domnului. Conştiinţa lui fusese atinsă; văzându‑L 
pe Isus şi auzind mărturia Lui, se crease o nevoie în inima 
sa. Ceea ce se vedea atunci la el nu era cunoaşterea harului, 
dar, în ceea ce priveşte starea lui ca om, atingerea conştiinţei 
reprezenta o schimbare radicală. Nicodim nu cunoştea nimic 
din adevăr, dar vedea că adevărul era în Isus şi dorea acest 
adevăr. Instinctiv, el a ştiut imediat că lumea era împotriva lui 
şi de aceea a venit noaptea. Inima se teme de lume imediat ce 
are a face cu Dumnezeu, pentru că lumea este împotriva lui 
Dumnezeu. „Prietenia lumii este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu“ 
(Iacov 4.4). Ceea ce îl deosebea pe Nicodim de ceilalţi era 
conştientizarea acestei nevoi. Şi el fusese convins ca şi ceilalţi, 
şi de aceea a spus: „Ştim că ai venit învăţător de la Dumnezeu“. 
Şi el, ca şi ceilalţi, îşi întemeia convingerea pe miracole. Dar 
Domnul i‑a tăiat imediat vorba, şi a făcut aceasta tocmai având 
în vedere nevoia reală care era în sufletul lui Nicodim. Lucrarea 
care aducea binecuvântarea nu era aceea de a da învăţătură 
omului cel vechi, ci omul avea nevoie de o natură dintr‑o sursă 
cu totul nouă, pentru că altfel nu putea vedea Împărăţia1. 
Lucrurile lui Dumnezeu pot fi înţelese în mod spiritual, dar 
omul este carnal şi nu are Duhul. Domnul nu îi spune decât 
despre Împărăţie (care nu era acelaşi lucru cu legea), despre 
care Nicodim trebuia să fi cunoscut ceva, dar Domnul nu i‑a 
învăţat pe iudei aşa cum ar fi făcut‑o un profet aflat sub lege, 
ci a prezentat chiar acea Împărăţie. Totuşi, potrivit cu mărturia 
Domnului Isus, pentru a vedea Împărăţia, omul trebuie să 
fie născut din nou, din vreme ce Împărăţia venită prin fiul 

1 Adică nu putea vedea Împărăţia aşa cum era venită ea atunci; ei 
aveau înaintea ochilor doar pe fiul tâmplarului. Când Împărăţia se va 
manifesta în glorie este evident că ochii tuturor oamenilor de pe pământ 
o vor vedea.
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tâmplarului nu putea fi văzută fără ca omul să aibă o fire 
complet înnoită. Împărăţia venită astfel nu putea fi înţeleasă 
prin inteligenţa omului şi nu răspundea nicidecum speranţelor 
iudeilor, chiar dacă El a dat o mărturie puternică prin cuvinte şi 
lucrări. Aici este prezentat modul prin care cineva poate intra 
în Împărăţie şi poate fi părtaş la ea. Însă Nicodim nu vedea 
dincolo de carne.

Comunicarea unei vieţi noi prin cuvântul lui dumnezeu şi 
prin duhul
Atunci Domnul i‑a explicat. Omul trebuia să fie născut din 
apă şi din Duh. Apa curăţă şi, în sens spiritual, este vorba de o 
purificare a afecţiunilor, a inimii, a conştiinţei, a gândurilor şi a 
faptelor. În practică această curăţire se face prin aplicarea, prin 
puterea Duhului Sfânt, a Cuvântului lui Dumnezeu care judecă 
totul şi lucrează în noi dând viaţă unor noi gânduri şi afecţiuni. 
Acesta este sensul expresiei „născut din apă“; este de fapt vorba 
de moartea cărnii. Adevărata apă de curăţire pentru creştin a 
ieşit din coasta unui Hristos mort; El a venit cu apă şi sânge, în 
puterea curăţitoare şi ispăşitoare. El sfinţeşte Adunarea „prin 
spălarea cu apă prin Cuvânt“ (Efeseni 5.26)1. „Voi sunteţi curaţi 
datorită cuvântului pe care vi l‑am spus“ (Ioan 15.3). Este vorba 
despre Cuvântul puternic al lui Dumnezeu, pentru că omul 
trebuie să fie născut din nou sub aspectul principiului moral şi 
să judece ca fiind „moarte“ tot ce ţine de carne2. Dar mai este 
şi transmiterea unei vieţi noi: „Ce este născut din Duhul este 
duh“, nu carne, ci îşi are natura de la Duhul. Cuvântul nu spune 

1 Nu este corect „prin spălarea cu apă şi prin Cuvânt“.
2 Trebuie să remarcăm faptul că aici botezul, în loc să fie semnul dăruirii 

vieţii, este semnul morţii: noi suntem botezaţi pentru moartea Lui. Ieşind 
din apă noi începem o viaţă nouă de înviere şi tot ce ţine de omul firesc 
este socotit mort în Hristos şi înlăturat pentru totdeauna – „voi sunteţi 
morţi“. Cel care a murit este îndreptăţit în ceea ce priveşte păcatul, iar noi 
trăim astfel având o conştiinţă bună prin învierea lui Isus Hristos. Astfel 
Petru compară botezul cu potopul prin care Noe a fost salvat, potop care 
a distrus lumea cea veche, lume care a dobândit, ca să zicem aşa, o viaţă 
nouă după ce a trecut prin potop.
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„este Duhul“, pentru că aceasta ar fi o întrupare a Duhului lui 
Dumnezeu, ci spune că „este duh“, ceea ce înseamnă că această 
viaţă nouă este părtaşă naturii izvorului ei. Fără această viaţă 
spirituală nouă, omul nu poate intra în Împărăţie. Şi aceasta 
nu‑i tot. Dacă această naştere din nou era o necesitate pentru 
iudeu, care cu numele era deja fiu al Împărăţiei – pentru că aici 
avem a face cu ceea ce este esenţial şi adevărat – transmiterea 
vieţii este un act suveran al lui Dumnezeu, care se împlineşte 
oriunde Duhul lucrează cu această putere. „Aşa este oricine 
este născut din Duhul“ (versetul 8). Aceasta deschide uşa 
pentru cei dintre naţiuni.

Locurile cereşti descoperite de fiul omului
Nicodim, fiind învăţător al lui Israel, ar fi trebuit să înţeleagă 
această învăţătură a Mântuitorului, din vreme ce profeţii 
vestiseră deja că Israel trebuia să treacă printr‑o transformare 
esenţială pentru a se bucura de împlinirea promisiunilor pe 
care Dumnezeu le dăduse cu privire la binecuvântarea lor în 
ţara cea sfântă (vezi Ezechiel 36). Dar Domnul vorbea despre 
aceste lucruri ca despre o chestiune actuală şi în directă relaţie 
cu firea şi cu gloria lui Dumnezeu Însuşi. Un învăţător al lui 
Israel s‑ar fi cuvenit să ştie ce cuprindea cuvântul sigur al 
profeţiei. Fiul lui Dumnezeu vestea ceea ce cunoştea şi ceea 
ce văzuse la Tatăl, dar firea necurată a omului nu putea fi în 
relaţie cu Acela care Se descoperea în cer, de unde venise Isus. 
Gloria sânului din care coborâse El era subiectul mărturiei Sale 
şi totodată originea Împărăţiei, iar această glorie din care venea 
El nu putea suferi nimic necurat. De aceea, pentru a se bucura 
de acea glorie, omul trebuie să fie născut din nou.

Isus dădea mărturie ca Om venit de sus, care cunoştea ceea 
ce era potrivit pentru Dumnezeu, Tatăl Său, iar omul nu primea 
mărturia Lui. Omul putea să fie convins în mod exterior în 
urma miracolelor; dar să primească ceea ce era potrivit pentru 
a fi în prezenţa lui Dumnezeu era ceva complet diferit. Astfel, 
dacă Nicodim nu putea primi adevărul cu privire la partea 
pământească a Împărăţiei despre care vorbiseră profeţii, atunci 
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cum ar fi putut el sau ceilalţi iudei să aprecieze cele cereşti, dacă 
Isus le‑ar fi vorbit despre ele? Nimeni nu avea alte mijloace 
pentru a ajunge să cunoască aceste lucruri, pentru că nimeni 
nu se suise la cer şi nimeni nu coborâse din cer pentru a da 
mărturie despre cele de acolo. Numai Isus, în virtutea a ceea ce 
era El, putea descoperi cele cereşti, pentru că, fiind Fiul Omului 
pe pământ, El era în acelaşi timp în cer. El era manifestarea faţă 
de oameni a ceea ce era ceresc, a lui Dumnezeu Însuşi în Om, 
fiind prezent peste tot pentru că este Dumnezeu; iar fiind Fiul 
Omului, El era înaintea lui Nicodim şi a celorlalţi. Dar trebuia 
ca El să fie crucificat şi înălţat din această lume în care a trăit, 
fiind în toate căile Sale manifestarea iubirii lui Dumnezeu, 
fiind manifestarea lui Dumnezeu Însuşi, pentru că numai astfel 
poarta cerurilor putea fi deschisă pentru oamenii păcătoşi, şi 
numai astfel se putea constitui o legătură între cer şi om.

Necesitatea morţii fiului omului ca ispăşire pentru păcat
Aceasta descoperea un alt adevăr fundamental. Dacă era vorba 
de cer, mai era necesar şi altceva în afară de a fi născut din nou. 
Păcatul era prezent şi el trebuia să fie înlăturat pentru ca omul 
să aibă viaţa eternă. Isus venise din cer pentru a fi mijlocul prin 
care alţi oameni să aibă parte de viaţa eternă. Pentru mântuirea 
lor El a luat asupra Sa sarcina de a înlătura păcatul şi, pentru 
aceasta, El a fost făcut păcat, pentru ca dezonoarea adusă lui 
Dumnezeu să fie spălată şi pentru ca să fie păstrat adevăratul 
Lui caracter, fără de care n‑ar putea exista nimic sigur, bun sau 
drept. Fiul Omului trebuia să fie înălţat, aşa cum şarpele fusese 
înălţat în pustie, pentru ca blestemul, din pricina căruia poporul 
murea, să fie înlăturat. Omul, aşa cum era el pe pământ, prin 
respingerea Mântuitorului divin s‑a arătat incapabil de a primi 
binecuvântarea cerească. Trebuia ca omul să fie răscumpărat, 
trebuia făcută ispăşire pentru el, el trebuia tratat potrivit cu 
realitatea stării sale, pentru că nu era posibil să se schimbe 
caracterul lui Dumnezeu. În har, Hristos a luat locul omului. 
Trebuia ca Fiul Omului să fie înălţat, ca El să fie alungat de om 
de pe pământ şi să împlinească ispăşirea înaintea Dumnezeului 
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dreptăţii. Hristos a venit având cunoştinţa despre ce este cerul 
şi gloria divină, iar pentru ca omul să aibă parte de acestea, 
Fiul Omului a trecut prin moarte, luând acel loc înălţat de 
pe pământ în vederea ispăşirii1. Trebuie să remarcăm aici 
caracterul profund şi glorios al lucrurilor pe care le‑a adus Isus, 
al descoperirii pe care El a făcut‑o.

Dumnezeu a dăruit pe fiul său şi viaţa veşnică tuturor 
celor credincioşi
Crucea şi despărţirea completă dintre om şi Dumnezeu este 
punctul de întâlnire al credinţei cu Dumnezeu; pentru că acolo 
este dezvăluită imediat adevărata stare a omului, ca şi iubirea 
care vine în întâmpinarea nevoii lui. Astfel, atunci când cineva 
din tabără se apropia de locul sfânt, primul lucru pe care‑l 
întâlnea lângă poarta curţii era altarul. Altarul se prezenta 
imediat celui care părăsea lumea de afară pentru a intra în 
prezenţa lui Dumnezeu. Hristos înălţat de pe pământ îi atrage 
la El pe toţi oamenii, dar din cauza înstrăinării omului faţă de 
Dumnezeu, a fost necesar ca Fiul Omului să fie înălţat de pe 
pământ, pentru ca oricine crede în El să aibă viaţa eternă.

Acelaşi fapt glorios se prezintă şi sub alt aspect: „Atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea încât L‑a dat pe singurul său 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
eternă“ (versetul 16). La cruce, din punct de vedere moral, 
vedem necesitatea morţii Fiului omului şi darul nespus de 
mare al lui Dumnezeu. Aceste două adevăruri sunt reunite 
cu scopul de a da viaţa eternă oricărui credincios. Dacă acest 
dar al vieţii eterne este dat oricărui credincios, este deci vorba 
despre om, despre Dumnezeu şi despre cer, ceea ce iese din 
sfera promisiunilor făcute iudeilor şi din limitele căilor lui 
Dumnezeu cu acel popor. Dumnezeu L‑a trimis pe Fiul său în 
lume nu pentru a condamna lumea, ci pentru a o mântui. Dar 
mântuirea este prin credinţă, iar cel care crede în venirea Fiului, 

1 Pe cruce Hristos nu mai este pe pământ, ci este înălţat de pe pământ, 
respins în mod dezonorant de om, dar, în acelaşi timp, prin această 
lucrare, El este prezentat ca o jertfă adusă lui Dumnezeu pe altar.
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Fiu care pune la probă toate lucrurile, nu este condamnat, ci 
soarta lui este hotărâtă prin această probă. Cel care nu crede 
este deja condamnat pentru că nu a crezut în numele Fiului 
unic al lui Dumnezeu şi, prin aceasta, şi‑a arătat adevărata lui 
stare. Iată deci ce responsabilitate le‑a dat Dumnezeu celor în 
mijlocul cărora a venit Hristos: lumina venise în lume, dar ei 
au iubit întunericul pentru că faptele lor erau rele. Oare s‑ar 
fi putut găsi un motiv mai drept pentru condamnare? Nu se 
pune problema că omul nu poate găsi iertarea, ci că el preferă 
întunericul pentru a rămâne în păcat.

Contrastul dintre ioan botezătorul şi hristos
Restul capitolului ne prezintă în contrast poziţia lui Ioan 
Botezătorul faţă de cea a lui Hristos. Ambii sunt prezentaţi 
în aceeaşi scenă, unul fiind prietenul credincios al Mirelui, 
trăind numai pentru Mire, iar celălalt fiind Mirele, Cel căruia 
Îi aparţine totul. Unul era om pe pământ, chiar dacă primise 
din cer un dar foarte mare, Celălalt era din cer şi deasupra 
tuturor. El avea mireasă, iar prietenul Mirelui se bucura să‑I 
audă vocea. Nimic nu este mai frumos decât această expresie 
a inimii lui Ioan Botezătorul inspirată de prezenţa Domnului. 
El era destul de aproape de Isus pentru a fi mulţumit şi pentru 
a se bucura că Isus era totul. Pentru cine este aproape de Isus, 
lucrurile stau întotdeauna aşa.

Apoi, în ceea ce priveşte mărturia, Ioan dădea mărturie cu 
privire la lucrurile pământeşti, pentru că în acest scop fusese 
trimis el, dar Cel care venea de sus şi era deasupra tuturor 
dădea mărturie despre cele cereşti, despre ceea ce văzuse 
şi auzise acolo. Nimeni nu primea mărturia Lui, pentru că 
omul nu era din cer. Dacă nu ar fi harul, credinţa noastră ar 
fi după cum am gândi‑o noi. Dar primind mărturia lui Isus, 
care a vorbit ca Om pe pământ şi a spus cuvintele primite de la 
Dumnezeu, cel care crede pune pecetea aprobării chiar asupra 
faptului că Dumnezeu este adevărat, pentru că Duhul nu este 
dat cu măsură. Isus, ca martor, are mărturia lui Dumnezeu 
Însuşi, iar cuvintele Lui sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ce 
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adevăr important! Mai mult, El este Fiul1, Cel pe care Tatăl Îl 
iubeşte şi în mâinile Căruia Tatăl a încredinţat toate. (Acesta 
este încă un titlu glorios al lui Hristos şi alt aspect al gloriei 
Sale.) Consecinţele pentru om ale acestui fapt sunt eterne. Nu ni 
se prezintă aici ajutorul atotputernic dat nouă în călătoria spre 
cer, nici fidelitatea în respectarea promisiunilor, astfel încât 
poporul Său să se încreadă în El în ciuda tuturor piedicilor, ci 
darul suprem al vieţii prin Fiul Tatălui. Aceasta cuprinde totul: 
„Cine crede în Fiul are viaţa, dar cine nu ascultă de Fiul nu va 
vedea viaţa“, – rămâne în vina lui – „ci mânia lui Dumnezeu 
rămâne peste el“.

Rezumatul capitolului 3
Toate acestea constituie un fel de introducere, pentru că 
slujba propriu‑zisă a Domnului este prezentată abia după 
acestea, căci Ioan încă nu fusese închis (versetul 24), şi numai 
după acest eveniment Domnul Şi‑a început mărturia publică. 
Capitolul pe care l‑am studiat explică în ce consta slujba 
Domnului, caracterul în care El a venit, poziţia Lui, gloria Lui 
personală, mărturia pe care o dădea El şi poziţia omului faţă de 
lucrurile despre care El vorbea. El a început cu iudeii, obiecte 
ale promisiunilor lui Dumnezeu, în ce priveşte carnea copii ai 
Împărăţiei, după care a trecut la naşterea din nou, la cruce, la 
iubirea lui Dumnezeu şi la drepturile Lui ca venit în această 
lume, apoi la demnitatea supremă a Persoanei Lui, la mărturia 
Lui divină, la relaţia Lui divină cu Tatăl, care Îl iubeşte şi care I‑a 
încredinţat toate lucrurile. El era martorul fidel care mărturisea 
despre lucrurile cereşti (versetul 13) şi, în acelaşi timp, era şi 
Fiul venit de la Tatăl. Pentru om totul se leagă de credinţa în El. 
Domnul iese din sfera iudaismului arătând totuşi mărturia dată 
de profeţi şi aduce din cer mărturia directă a lui Dumnezeu şi 
a gloriei, prezentându‑ne singurul temei prin care noi să fim 
părtaşi gloriei. Atât iudeii cât şi cei dintre naţiuni trebuie să 

1 Apare în mod natural aici întrebarea: unde se încheie mărturia lui 
Ioan Botezătorul şi unde începe mărturia evanghelistului? Presupun că 
ultimele două versete sunt ale evanghelistului.



4 45

fie născuţi din nou, iar lucrurile cereşti pot fi introduse numai 
prin cruce, această minunată dovadă a iubirii lui Dumnezeu 
faţă de lume. Ioan Îi lasă Domnului locul arătând, nu printr‑o 
mărturie publică dată în Israel, ci printr‑o mărturie dată înaintea 
ucenicilor Săi, adevărata glorie a persoanei Lui şi a lucrării1 
Sale în lume. Consider că aici cuvintele „mire“ şi „mireasă“ au 
un sens general. Ioan Botezătorul spune că el nu este Hristosul, 
pentru că Mireasa pământească este a lui Hristos, dar El n‑a 
luat‑o la Sine, iar Ioan vorbeşte despre drepturile Domnului, 
drepturi care pentru noi se vor realiza într‑o ţară mai bună şi 
sub un cer mai frumos decât cel pe care îl putem găsi în această 
lume. Repet, aici este ideea generală despre mire şi mireasă. 
Noi însă am intrat pe un teren de un fel nou: crucea, lumea şi 
iubirea lui Dumnezeu faţă de aceasta din urmă.

C a p i t o l u l  4

Alungat din iudeea, domnul manifestă harul divin în 
samaria
Acum Isus, alungat de gelozia iudeilor, începe lucrarea în afara 
ţinutului lor, deşi recunoştea poziţia adevărată a poporului în 

1 Trebuie remarcat aici faptul că, deşi Domnul nu ascunde caracterul 
mărturiei Sale, ceea ce nu ar fi putut nicidecum să facă (versetul 13), totuşi 
a vorbit despre necesitatea morţii Lui şi despre iubirea lui Dumnezeu, 
iar Ioan a vorbit despre gloria personală a lui Hristos. Isus Îl înalţă pe 
Tatăl supunându‑Se la ceea ce se impunea, având în vedere starea 
omului, pentru ca acesta să poată fi pus într‑o relaţie nouă cu Dumnezeu, 
iar Ioan Îl înalţă pe Isus. El spune: „Atât de mult a iubit Dumnezeu...“; 
totul este perfect la locul lui. Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus 
conţine două lucruri: supremaţia Domnului şi mărturia Lui. Apoi, în ceea 
ce urmează (versetele 35,36), vedem alte două aspecte, care reprezintă 
mărturia lui Ioan evanghelistul: faptul că toate lucrurile I‑au fost date în 
mâini de Tatăl care‑L iubeşte; şi viaţa eternă din partea lui Dumnezeu, 
în contrast cu mânia divină care este soarta omului necredincios. Aceste 
ultime două aspecte sunt mai degrabă o revelaţie nouă, ilustrând gândul 
lui Dumnezeu, care dă toate lucrurile în mâinile lui Hristos, Cel care este 
El Însuşi viaţa eternă coborâtă din cer.
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căile lui Dumnezeu. El a mers în Galileea, dar drumul Lui a trecut 
prin Samaria, unde trăia un amestec de israeliţi şi de străini. 
Această populaţie amestecată părăsise idolatria străinilor, 
dar în timp ce urma legea lui Moise şi revendica descendenţa 
din Iacov, stabilise un loc de închinare la Garizim. Isus nu a 
intrat în cetate, ci, fiind obosit, S‑a aşezat lângă o fântână. El 
trebuia să treacă prin Samaria; această nevoie a devenit o ocazie 
pentru manifestarea harului divin, a cărui plinătate locuia în 
Persoana Lui, har care se revărsa dincolo de limitele înguste 
ale iudaismului.

Înainte de a începe studiul cuprinsului acestui capitol 
prezentăm câteva detalii preliminare. Isus nu boteza El Însuşi, 
pentru că El cunoştea în întregime planurile lui Dumnezeu 
în har şi adevăratul scop al venirii Lui. Nu se putea ca prin 
botez El să lege sufletele de un Hristos viu. Ucenicii Lui 
însă aveau motive întemeiate pentru a boteza, pentru că ei 
trebuiseră să‑L primească drept adevăratul Mesia pe Isus care 
era în viaţă atunci pe pământ. Acesta a fost felul în care s‑a 
manifestat credinţa lor. Fiind respins de iudei, Domnul nu a 
luptat împotriva lor, ci a plecat şi a ajuns la Sihar, unde a găsit 
amintiri mişcătoare despre gândurile lui Dumnezeu cu privire 
la Israel; dar, în acelaşi timp, în Samaria era o tristă mărturie a 
falimentului lui Israel. Fântâna lui Iacov era în stăpânirea unor 
oameni care ziceau că sunt din Israel, dar care, în cea mai mare 
parte, nu erau din Israel. Şi aceia nu ştiau la ce se închinau, 
deşi pretindeau că erau dintre urmaşii lui Iacov. Cei care erau 
într‑adevăr urmaşii lui Israel, iudeii, Îl alungaseră pe Mesia din 
invidie, aşa că El, Cel dispreţuit de popor, a plecat din mijlocul 
lor.

Aici Îl vedem părtaş la suferinţele firii omeneşti, obosit 
în urma călătoriei, la miezul zilei, negăsind pentru odihnă alt 
loc decât marginea fântânii. El era deplin mulţumit pentru 
că nu urmărea altceva decât împlinirea voii lui Dumnezeu, 
care‑L condusese acolo. Ucenicii Lui erau departe şi, la acea 
oră neobişnuită, Dumnezeu a adus acolo o femeie singură (nu 
era ora la care femeile obişnuiau să iasă pentru a lua apă), dar 
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în căile lui Dumnezeu aşa trebuiau să se întâlnească o biată 
păcătoasă şi Judecătorul celor vii şi al celor morţi.

Inima mântuitorului; dăruirea apei vii
Domnul, obosit şi însetat, nu avea nici măcar cele necesare 
pentru a‑Şi potoli setea. Ca om, El era dependent de acea biată 
femeie ca să capete un pic de apă pentru a‑Şi potoli setea, aşa că 
i‑a cerut să‑I dea să bea. Femeia, văzând că El era un iudeu, a fost 
mirată. Aşa a început scena divină în care inima Mântuitorului, 
respins de oameni şi oprimat de necredinţa poporului Său, se 
deschide pentru a lăsa să curgă acea plinătate a harului care 
iese în întâmpinarea nevoilor oamenilor, nu a dreptăţii lor. Acel 
har nu se limita numai la drepturile lui Israel şi nu era în acord 
cu gelozia naţională a acelui popor. Acolo era prezent darul 
lui Dumnezeu în har şi era prezent Dumnezeu Însuşi coborât 
atât de jos în mijlocul poporului Său, încât să depindă (sub 
aspectul poziţiei omeneşti) de o femeie samariteană, pentru un 
strop de apă care să‑I potolească setea. „Dacă ai fi cunoscut tu 
darul lui Dumnezeu şi (nu cine sunt Eu, ci) cine este Cel care‑ţi 
zice: «Dă‑Mi să beau»“, adică: dacă ai fi ştiut că Dumnezeu dă 
gratuit şi ai fi cunoscut gloria Celui din faţa ta şi până unde 
S‑a coborât El, atunci iubirea Lui s‑ar descoperi inimii tale şi 
ar umple‑o de o încredere perfectă cu privire la satisfacerea 
nevoilor pe care acel har le‑ar trezi în sufletul tău. „Tu ai fi cerut 
de la El şi ţi‑ar fi dat apă vie“, acea apă care ţâşneşte în viaţa 
divină şi eternă. Iată rodul ceresc al misiunii lui Hristos atunci 
când El este primit: El Se descoperă pe Sine1. Inima Lui a expus 
(descoperindu‑Se pe Sine) harul ceresc dătător de viaţă care, 
până atunci, din cauza necredinţei iudeilor (care au respins 
mărturia promisiunilor), fusese împiedicat să se manifeste, şi 
acel har s‑a descărcat în inima unei fiinţe care era obiectul lui. 
Astfel inima Domnului a fost consolată după ce fusese profund 
mâhnită, putând să aducă, prin har, eliberarea pe care o cerea 

1 Trebuie să remarcăm faptul că aici nu este ca în privinţa lui Israel în 
pustie, unde apa a curs dintr‑o stâncă lovită, ci aici avem promisiunea 
unei fântâni de apă care ţâşneşte în noi în viaţa eternă.
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starea nenorocită a celei care se afla înaintea Lui. În aceasta 
constă adevărata mângâiere a iubirii, care este întristată atunci 
când nu poate să se exercite. Barierele care împiedicau curgerea 
harului au fost ridicate de acea nenorocire căreia acest har îi 
venea în ajutor. Starea nenorocită este tocmai ocazia pentru ca 
să se arate ce este Dumnezeu în har. Şi Dumnezeul harului era 
acolo. Dar, vai! inima omului, stearpă şi egoistă, era preocupată 
de propria ei mizerie (rod al păcatului) şi nu a putut înţelege 
nimic. Femeia a văzut ceva extraordinar în Isus şi era curioasă 
ce însemnau acele cuvinte, şi, fiind uimită de felul Lui de a 
fi, a arătat o măsură de credinţă faţă de cuvintele Domnului. 
Dorinţele ei se limitau la a fi scutită de greutăţile unei vieţi 
triste, în care inima ei care ardea nu găsea nimic care să vină în 
ajutorul stării nenorocite în care ajunsese prin păcat.

Revărsarea harului
Câteva cuvinte despre caracterul acestei femei. Cred că 
Domnul doreşte să arate că, în pofida necredinţei majorităţii, 
în momentul când vorbea El existau nevoi ale inimilor şi 
câmpul era gata pentru seceriş. Dacă nenorocita dreptate 
proprie a iudeilor respingea fluviul harului, atunci el curgea 
în altă parte, şi anume acolo unde Dumnezeu pregătise inimile 
pentru a primi acest har cu bucurie şi mulţumire, răspunzând 
la starea lor nenorocită şi la nevoile lor. Deci harul nu se 
revărsa în mijlocul celor drepţi. Canalul pentru har era săpat 
de nevoile şi de nenorocirile pe care harul îi făcea pe oameni 
să le simtă. Viaţa femeii samaritene era ruşinoasă, dar ei măcar 
îi era ruşine de acea viaţă. Ea era izolată de mulţimea care o 
uita în viaţa socială şi nu există suferinţă lăuntrică mai acută 
decât cea a unui suflet izolat. Dar Hristos şi harul au venit să 
o caute. Şi imediat a încetat izolarea ei. El era chiar mai izolat 
decât ea. Ea venea singură la fântână, nu împreună cu celelalte 
femei. Aşa, singură, ea s‑a întâlnit cu Domnul fiind condusă 
într‑un mod minunat de Dumnezeu, care a adus‑o acolo şi care 
îi îndepărtase pe ucenici tocmai pentru ca acea întâlnire să aibă 
loc. Ucenicii nu au înţeles atunci nimic din acel har: ei botezau 
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în numele lui Mesia, în care ei credeau, şi era un lucru bun, dar 
acolo era prezent Dumnezeu în har, tocmai Cel care trebuie 
să îi judece pe cei vii şi pe cei morţi, şi împreună cu El era o 
păcătoasă cu păcatele ei. Ce întâlnire! Dumnezeu coborâse atât 
de mult încât ajunsese să depindă de acea femeie pentru a‑Şi 
potoli setea!

Conştiinţa femeii este trezită de cel care cercetează 
inimile
Ea avea o fire energică. Căutase fericirea şi nu găsise decât 
nenorocire. Trăia în păcat şi era obosită de viaţă. Era într‑adevăr 
în cea mai adâncă mizerie. Ardoarea naturii ei nu s‑a dat înapoi 
de la nici un păcat, ci a mers până la capăt. Voinţa pornită pe 
o cale rea se hrăneşte din pofte şi se consumă fără rod. Totuşi 
sufletul acelei femei simţea anumite nevoi: ea se gândea la 
Ierusalim şi la Garizim şi Îl aştepta pe Mesia, care să le spună 
toate lucrurile. Dar aceste gânduri nu îi schimbau cu nimic 
viaţa, care rămânea la fel de groaznică. Atunci când Domnul 
i‑a vorbit despre lucruri spirituale în cuvinte potrivite pentru 
a‑i trezi inima, îndreptându‑i atenţia spre lucruri cereşti, în aşa 
fel încât să fie imposibil să interpreteze greşit şi să nu înţeleagă 
(omul natural nu înţelege lucrurile Duhului, care sunt înţelese 
prin discernământ spiritual – vezi 1 Corinteni 2.14), cu tot 
interesul stârnit de cuvintele Domnului, gândurile ei nu au 
mers dincolo de ulciorul pe care‑l purta, simbol al trudei de zi 
cu zi, chiar dacă în Isus ea a văzut pe cineva care pretindea a fi 
mai mare decât Iacov. Ce era de făcut? Dumnezeu lucra în har 
în sufletul acestei sărmane femei şi El îi oferea acea ocazie prin 
venirea Lui acolo, dar ea era incapabilă să înţeleagă lucrurile 
spirituale chiar şi atunci când ele erau exprimate în modul cel 
mai simplu, pentru că Domnul i‑a vorbit de apa care ţâşneşte 
în suflet spre viaţa eternă. Dar, cum inima omului se învârte 
mereu în cercul împrejurărilor şi al problemelor cu care este 
obişnuită, orizontul nevoilor ei religioase este practic limitat de 
tradiţiile care îi alcătuiesc viaţa religioasă, ce lasă însă mereu 
un gol pe care nimic nu‑l poate umple. Ce era atunci de făcut? 
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Cum putea lucra acest har atunci când inima nu înţelegea 
harul spiritual pe care îl aducea Domnul? În cea de‑a doua 
parte a acestei învăţături minunate avem răspunsul la această 
problemă. Domnul a atins conştiinţa ei printr‑un singur cuvânt 
care i‑a cercetat inima pătrunzând până în adâncul sufletului 
sărmanei femei samaritene. Ea s‑a văzut înaintea unui Om 
care i‑a spus tot ce făcuse ea; conştiinţa i‑a fost trezită prin acel 
cuvânt şi, în prezenţa lui Dumnezeu, ea şi‑a văzut întreaga 
viaţă.

În prezenţa lui dumnezeu
Şi cine era Acela care îi cerceta astfel inima? Ea a simţit că ce 
spunea El era Cuvântul lui Dumnezeu: „Doamne, văd că Tu eşti 
profet“. Înţelegerea lucrurilor cereşti are loc prin intermediul 
conştiinţei, nu prin intelect. Indiferent de modalitatea practică 
folosită, sufletul şi Dumnezeu, dacă putem spune aşa, ajung să 
stea faţă în faţă. Femeia avea multe de învăţat şi era în prezenţa 
Celui care dă învăţătură despre toate. Ce pas important pentru 
ea! Ce schimbare! Şi ce poziţie nouă! Acel suflet care nu putea 
vedea dincolo de ulcior şi care simţea mai curând oboseala 
decât păcatul, ajunsese singur cu Judecătorul celor vii şi al 
celor morţi, cu Dumnezeu Însuşi. Ea nu realiza ce se întâmplă, 
ci doar simţea că El era Acela, prin puterea Cuvântului Său, 
însă El cel puţin nu o dispreţuia, aşa cum făceau ceilalţi. Deşi 
era singură, era singură cu El. El îi vorbise despre viaţă, despre 
darul lui Dumnezeu şi îi spusese că nu trebuia decât să ceară 
pentru a primi. Este adevărat că ea nu înţelesese nimic din 
cuvintele Lui, dar ele nu vorbeau de condamnarea ei, ci de 
harul care se coborâse până la ea pentru a‑i cere apă, harul care 
cunoştea păcatul ei, dar nu o respingea. Acel har trecea peste 
interdicţiile iudeilor cu privire la o biată samariteană, ca şi 
peste dispreţul celor socotiţi drepţi de oameni, pentru că harul 
nu ascundea păcatul femeii, ci o făcea să simtă că Dumnezeu 
o cunoştea, dar Cel care o cunoştea astfel era prezent fără a 
aduce groaza în inima bietei păcătoase. Şi, dacă păcatul ei 
era înaintea lui Dumnezeu, totuşi nu era pentru ca ea să fie 
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judecată. Ce minunată întâlnire a unui suflet cu Dumnezeu! 
Cum lucrează harul lui Dumnezeu prin Hristos! Nu era efectul 
faptului că femeia medita la toate acele lucruri, ci ea, fără să‑şi 
dea seama, a ajuns să fie sub influenţa adevărului acelor lucruri 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu îi atinsese conştiinţa. Ea era 
în prezenţa Celui care a împlinit acea lucrare, care era smerit şi 
blând, şi care era mulţumit să primească puţină apă din mâinile 
ei. Întinăciunea ei nu‑L putea întina pe El, ci ea putea avea 
încredere în El, fără să ştie de ce. Aşa lucrează Dumnezeu: harul 
inspiră încredere şi readuce sufletul înaintea lui Dumnezeu în 
pace, chiar înainte ca să aibă o cunoaştere inteligentă, şi chiar 
înainte ca să‑şi poată explica aceasta. Având acest sentiment de 
încredere deplină (aceasta era urmarea normală a noii relaţii cu 
Mântuitorul), femeia a început cu întrebările care‑i stăteau pe 
inimă, dându‑I astfel Domnului ocazia de a prezenta complet 
căile lui Dumnezeu în har. Dumnezeu condusese lucrurile în 
felul acesta, pentru că întrebarea femeii era încă departe de 
sentimentul pe care harul avea să‑l aducă în sufletul ei. Domnul 
i‑a răspuns femeii potrivit cu situaţia ei; mântuirea venea de la 
iudei, care erau poporul lui Dumnezeu şi care aveau adevărul, 
nu de la samariteni, care se închinau la ceva necunoscut; dar 
Dumnezeu punea deoparte toate acele lucruri, pentru că nici 
la Ierusalim, nici la Garizim, nu era adusă închinarea potrivită 
Tatălui care Se descoperea acum în Fiul. Dumnezeu este duh, aşa 
că închinarea trebuie să fie în duh şi în adevăr. Deci asemenea 
închinători căuta Tatăl, a căror închinare să corespundă firii lui 
Dumnezeu şi harului Tatălui care îi căutase1. În acest fel aduc 
Tatălui închinare adevăraţii închinători: în duh şi în adevăr. 
Ierusalimul şi Samaria dispar complet, pentru că nu‑şi au locul 
în această descoperire a Tatălui în har. Dumnezeu nu Se mai 
ascundea, ci era perfect descoperit în lumină, iar harul perfect 

1 În scrierile lui Ioan vedem că, atunci când se pune problema 
responsabilităţii, este folosit cuvântul „Dumnezeu“, iar când este vorba 
despre harul arătat faţă de noi, sunt folosite cuvintele „Tatăl“ şi „Fiul“. 
Iar când este vorba de bunătate faţă de lume (caracter al lui Dumnezeu în 
Hristos) este folosit cuvântul „Dumnezeu“.
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al Tatălui lucra pentru a‑L face cunoscut prin chiar acel har 
care aducea sufletele la El.

Efectul primirii domnului: inima umplută cu hristos însuşi
Femeia nu era încă adusă la Hristos; dar, după cum am văzut şi 
în cazul ucenicilor lui Ioan Botezătorul, o descoperire glorioasă 
a lui Isus atinge sufletul oriunde s‑ar afla el, lucrează în suflet 
şi îl mişcă sub aspect moral, punându‑l în relaţie cu Hristos 
în ce priveşte nevoile pe care sufletul le are deja. „Femeia I‑a 
spus: «Ştiu că vine Mesia, care Se numeşte Hristos; când va 
veni El, ne va spune toate»“ (versetul 25). Oricât de redusă 
ar fi fost inteligenţa femeii, sau oricât de incapabilă ar fi fost 
ea să înţeleagă ceea ce îi spusese Isus, iubirea Domnului a 
adus‑o acolo unde ea a putut primi binecuvântarea şi viaţa. El 
răspunde: „Eu sunt Acela, Cel care vorbeşte cu tine“. Lucrarea a 
fost împlinită şi Domnul a fost primit; o samariteană păcătoasă 
L‑a primit pe Mesia al lui Israel, pe care preoţii şi fariseii Îl 
respinseseră. Efectul moral asupra femeii a fost evident: ea 
şi‑a uitat ulciorul, oboseala, a uitat şi împrejurările şi a fost 
deplin umplută de Hristos, care S‑a descoperit sufletului 
ei, până într‑atât încât, fără să stea să gândească, a devenit o 
propovăduitoare care L‑a vestit pe Domnul cu revărsare de 
inimă şi cu simplitate: „Veniţi să vedeţi un Om care mi‑a spus 
toate câte am făcut“ (versetul 29). În acel moment ea nu se mai 
gândea la lucrurile pe care le făcuse, ci la Isus care i le spusese. 
Gândul la Isus înlătură amărăciunea păcatului, iar sentimentul 
bunătăţii Lui elimină tendinţa vicleană a inimii de a ascunde 
păcatul. Într‑un cuvânt, inima femeii era umplută în întregime 
numai de Persoana lui Hristos. Mulţi au crezut în El în urma 
declaraţiei ei: „Mi‑a spus toate câte am făcut“. Alţii, mult mai 
mulţi, au crezut în El după ce L‑au auzit ei înşişi pe Isus, căci 
cuvântul Lui aducea o convingere şi mai puternică, legată 
direct de persoana Lui.
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Holdele gata de seceriş
Între timp au venit şi ucenicii şi, bineînţeles, au fost miraţi 
că El, Învăţătorul lor, Mesia, vorbea cu o femeie. Ei aveau 
anumite concepţii cu privire la demnitatea Lui şi la felul cum 
se cuvenea să fie onorat El, dar harul Dumnezeului arătat 
în trup era deasupra gândurilor lor. Lucrarea acelui har era 
mâncarea lui Isus. „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care 
M‑a trimis şi să sfârşesc lucrarea Lui“ (versetul 34). El Se ocupa 
de această voie cu smerenie şi în deplină ascultare, iar viaţa Lui 
şi hrana Lui erau să împlinească voia Tatălui şi să sfârşească 
lucrarea Lui. Felul în care se desfăşuraseră lucrurile cu biata 
femeie Îi umplea de bucurie inima rănită de lumea aceasta, 
pentru că El era dragoste. Chiar dacă iudeii Îl respingeau pe 
Domnul, câmpurile erau totuşi albe pentru seceriş, iar harul 
căuta roadele pentru grânarul etern. Iar lucrătorul nu avea să 
rămână fără plată, nici fără bucuria de a aduce roade pentru 
viaţa eternă. Totuşi, până şi apostolii Domnului nu erau 
altceva decât secerători pe câmpuri unde semănaseră alţii. 
Această femeie era o dovadă în acest sens. Hristos prezentat 
şi descoperit răspundea unor nevoi pe care le treziseră în 
inimă mărturiile profeţilor. Astfel (chiar arătând un har care 
descoperea iubirea Tatălui, a Dumnezeului Mântuitor, ieşind 
astfel din sistemul iudaic) era deplin recunoscută slujirea fidelă 
a lucrătorilor de dinainte, profeţii, care prin Duhul lui Hristos, 
chiar de la începutul lumii, au vorbit despre Eliberator, despre 
suferinţele lui Hristos şi despre gloriile care aveau să le urmeze. 
Şi semănătorii şi secerătorii se vor bucura împreună de rodul 
muncii lor.

Scena divină prezentată în harul revărsat la fântâna 
siharului
Ce minunată imagine a scopului harului, a puterii sale, şi a 
plinătăţii sale de viaţă în Persoana lui Hristos! Ce tablou al 
darului fără plată al lui Dumnezeu şi a incapacităţii duhului 
omului de a‑şi însuşi acest har! Cât de preocupat şi orbit este 
omul de lucrurile care‑i stau înaintea ochilor, încât nu poate 
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concepe ceva care depăşeşte viaţa materială, deşi suferă 
consecinţele păcatului! În acelaşi timp vedem că prin smerirea 
şi umilirea profundă a lui Mesia, a lui Isus, Dumnezeu Însuşi 
Se manifestă în acest har. Aceasta rupe stăvilarele şi dă curs 
liber torentului de har venit de sus. Apoi vedem cum conştiinţa 
este poarta înţelegerii lucrurilor lui Dumnezeu; omul este pus 
în relaţie cu Dumnezeu atunci când El îi cercetează inima. 
Întotdeauna este aşa şi numai atunci omul este în adevăr. Mai 
mult chiar, aşa Se manifestă Dumnezeu şi aşa sunt descoperite 
harul şi iubirea Tatălui. El caută închinători şi îi caută potrivit 
cu această dublă descoperire a Lui Însuşi. Indiferent cât 
de îndelungă este răbdarea Lui faţă de cei care nu văd mai 
departe de primul pas al promisiunilor lui Dumnezeu (după 
cum femeia L‑a văzut numai pe Mesia în Cel care i‑a vorbit), 
atunci când este primit Isus, are loc o schimbare completă, se 
împlineşte acea lucrare a convertirii şi credinţa se manifestă 
în inimă. Ce tablou divin al harului Domnului nostru Isus, 
smerit, e adevărat, dar fiind prin aceasta chiar manifestarea 
lui Dumnezeu în dragoste, Fiul Tatălui, Cel care Îl cunoaşte 
pe Tatăl şi care împlineşte lucrarea Lui! Ce scenă glorioasă şi 
nemărginită stă înaintea sufletului căruia îi este dat să‑L vadă 
şi să‑L cunoască astfel pe Mântuitorul!

Aici ni se descoperă în întregime semnificaţia acestui 
har, în lucrarea şi în întinderea lui divină, în ceea ce priveşte 
aplicaţia lui pentru individ şi pentru înţelegerea sa personală. 
În această scenă nu ni se prezintă iertarea, nici răscumpărarea, 
nici Adunarea, ci harul care curge în Persoana lui Hristos şi 
convertirea păcătosului, pentru ca el să se poată bucura de harul 
care este în El şi să fie capabil să‑L cunoască pe Dumnezeu şi 
să‑L adore pe Tatăl harului. Şi cât de mult depăşeşte aceasta 
limitele strâmte ale iudaismului!

În galileea; a doua minune a domnului
În acelaşi timp, Domnul, care este întotdeauna credincios în 
slujirea Lui, Se dă pe Sine deoparte pentru a‑L glorifica pe 
Tatăl prin ascultare şi merge acolo unde Dumnezeu I‑a pregătit 
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câmpul de lucru. El i‑a părăsit pe iudei pentru că nici un profet 
nu a fost onorat în propria lui ţară, şi merge în Galileea la cei 
dispreţuiţi din poporul Său, printre sărmanii turmei, acolo unde 
L‑au condus, în egală măsură, ascultarea, harul şi planurile 
lui Dumnezeu. În acest sens El nu Şi‑a părăsit poporul, chiar 
dacă era un popor atât de rău, şi acolo a făcut o minune care 
exprimă efectul harului faţă de rămăşiţa credincioasă din Israel, 
indiferent cât de slabă era credinţa acelei rămăşiţe. Domnul a 
revenit în locul unde transformase apa pentru curăţire în vinul 
bucuriei, care bucură inima lui Dumnezeu şi a omului (vezi 
Psalmul 104.15, Judecători 9.13). Prin această primă minune 
făcută în Cana, El a arătat în mod simbolic acea putere care 
eliberează poporul, precum şi faptul că, dacă poporul Îl primea, 
El avea să aducă deplina bucurie în Israel, El făcând prin 
puterea Lui vinul cel bun de la nunta lui Israel cu Dumnezeul 
său. Dar Israel nu L‑a dorit şi nu L‑a primit pe Mesia. Atunci 
El S‑a retras în Galileea, în mijlocul sărmanilor turmei, după 
ce, la trecerea prin Samaria, a arătat acest har al Tatălui care 
depăşeşte relaţiile iudaice, har care se arată în Persoana Fiului 
şi în smerirea Lui şi care face sufletele convertite să se închine 
Tatălui în duh şi în adevăr, în afara oricărui sistem iudaic, fie 
el adevărat sau fals. În Galileea, El a făcut un al doilea miracol 
în mijlocul lui Israel unde, după voia Tatălui, încă mai avea de 
lucrat, cel puţin acolo unde mai era credinţă, deşi nu în puterea 
de a învia morţii, ci cu puterea de a salva viaţa celui gata să 
piară. El a îndeplinit astfel dorinţa acelei credinţe şi a dat viaţă 
celui care urma să moară. Aceasta este ceea ce a făcut El de fapt 
în Israel în timpul vieţii Lui pe pământ.

Privire de ansamblu asupra capitolelor 5‑21
Am văzut cele două poziţii în care Se găsea Hristos: 1. ceea 
ce urma El să facă potrivit cu voia lui Dumnezeu Tatăl, fiind 
respins de oameni; 2. ceea ce făcea El chiar atunci pentru Israel, 
potrivit cu credinţa care era printre ei. În capitolele ce urmează 
vedem expuse drepturile Persoanei Lui şi gloria Lui, ca şi felul 
cum a fost respins cuvântul Lui şi lucrarea Lui; apoi mântuirea 
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asigurată pentru rămăşiţă şi pentru toate oile Domnului, 
indiferent de unde sunt ele. Apoi Domnul este prezentat 
ca recunoscut de Dumnezeu şi arătat pe pământ ca Fiul lui 
Dumnezeu, Fiul lui David şi Fiul Omului, vorbindu‑se despre 
ce avea El să facă după plecarea Sa de pe pământ, şi despre 
darul Duhului Sfânt, ca şi despre poziţia în care El îi aşeza pe 
ucenici în relaţie cu Tatăl şi cu El Însuşi. Apoi, după ce ne sunt 
relatate împrejurările solemne din Ghetsimani şi cele în care El 
Şi‑a dat viaţa, capitolul care încheie această carte ne spune pe 
scurt despre rezultatul acestor lucruri în căile lui Dumnezeu 
până la venirea Lui. Putem trece rapid peste capitolele de la 5 
la 9, nu pentru că ar fi neimportante, ci pentru că ele cuprind 
nişte principii de bază, fiecare având rostul lui, dar fără să 
necesite multe explicaţii.

C a p i t o l u l  5

Puterea dătătoare de viaţă a lui hristos
Acest capitol prezintă puterea dătătoare de viaţă a lui Hristos 
şi autoritatea Lui de a da viaţă celor morţi, în contrast cu 
neputinţa rânduielilor legii, legea care cerea ca omul să aibă 
putere pentru a beneficia de binecuvântare. Hristos aducea în 
Persoana Lui puterea vindecării şi chiar învierea. Mai mult, 
toată judecata Îi este încredinţată, astfel încât cei care au primit 
viaţa nu mai vin la judecată. Finalul capitolului aduce mărturii 
date despre Isus şi care arată cât de vinovaţi sunt cei care nu 
au vrut să vină la El pentru a avea viaţa. De‑o parte este harul 
suveran, iar de cealaltă este responsabilitatea, pentru că viaţa 
era prezentă acolo. Pentru a avea viaţa este nevoie de puterea 
divină a Domnului, dar dacă cineva Îl respinge, dacă refuză să 
vină la El pentru a avea viaţa, face aceasta în pofida mărturiilor 
clare şi pozitive date pentru El. Dar să vedem detaliile acestui 
capitol.
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Neputinţa omului; puterea dăruită de hristos
Sărmanul om despre care este vorba aici era bolnav de 38 
de ani şi tocmai caracteristicile bolii lui îl împiedicau în mod 
absolut să profite de mijloacele pentru a fi vindecat. Aceasta 
caracterizează pe de‑o parte păcatul, iar pe de altă parte legea. 
Printre iudei mai erau câteva rămăşiţe din binecuvântările lui 
Dumnezeu: îngerii, slujitori în economia iudaică, lucrau încă 
în folosul poporului, astfel că Yahve nu Se lăsa fără o mărturie 
în Israel. Dar pentru a profita de acele minuni, trebuia ca omul 
să aibă putere. Dar ceea ce, din cauza slăbiciunii cărnii, legea 
nu putea face, Dumnezeu a făcut prin Isus. Omul neputincios 
avea dorinţa, dar nu avea nici puterea pentru a împlini dorinţa. 
Tocmai faptul că nu avea nici o putere a fost scos în evidenţă 
prin întrebarea Domnului. Un singur cuvânt al lui Hristos a 
împlinit totul: „Ridică‑te, ia‑ţi patul şi umblă“. Omului i‑a fost 
transmisă puterea şi a plecat luându‑şi patul cu el1.

Sabatul; dumnezeu începe să lucreze din nou în putere şi 
în dragoste
Era o zi de sabat, o împrejurare deosebit de importantă pentru 
acest eveniment. Sabatul fusese dat ca semn al legământului 
dintre iudei şi Yahve2. Dar fusese deja demonstrat faptul că 
legea nu‑i dădea omului odihna lui Dumnezeu. Era nevoie 
de o viaţă nouă şi de har pentru ca omul să fie în relaţie cu 
Dumnezeu. Vindecarea sărmanului bolnav de la Betesda era 
tocmai o lucrare a acestui har, a acestei puteri manifestate în 

1 Hristos aduce puterea pe care legea i‑o cere omului pentru a beneficia 
de chiar această putere.

2 Când sunt prezentate rânduieli noi introduse în lege, este prezentat 
întotdeauna şi sabatul. Şi, într‑adevăr, sub un anumit aspect, este unul din 
cele mai înalte privilegii ca omul să aibă parte de odihna lui Dumnezeu 
(Evrei 4). Sabatul marcase încheierea lucrării de creaţie şi va fi finalul ei, 
atunci când i se va împlini semnificaţia (Mileniul). Dar odihna noastră se 
găseşte în creaţia cea nouă, şi aceasta nu ca odihnă a primului om, ci ca 
oameni înviaţi, pentru care Hristos, cel de‑al doilea Om, este Începutul 
şi Capul noi creaţii. De aici vine pentru noi importanţa primei zile a 
săptămânii.



45� Sy nops i s

mijlocul lui Israel. Scăldătoarea Betesda presupunea că omul 
are putere, dar lucrarea lui Isus era lucrarea harului în favoarea 
unui nenorocit din poporul lui Yahve. Aşa că, în ce priveşte 
guvernarea, Domnul i‑a spus omului: „Nu mai păcătui, ca să 
nu ţi se întâmple ceva mai rău“ (versetul 14). Yahve lucra în 
har, în binecuvântare şi cu putere în mijlocul poporului Său, 
dar în relaţie cu lucrurile temporale, dând semne ale bunătăţii 
Sale, şi totodată în relaţie cu Israel în căile Lui în guvernare. 
Această vindecare era o exercitare a harului şi a puterii divine.

Omul le‑a spus iudeilor că Isus era Acela care îl vindecase, 
iar iudeii s‑au ridicat împotriva Lui sub pretextul că acea 
faptă era o încălcare a sabatului. Răspunsul Domnului este 
foarte mişcător şi plin de învăţăminte – o întreagă revelaţie. 
Aceasta descoperă relaţia dintre Fiul şi Tatăl, relaţie care era 
descoperită atunci prin venirea Lui. El a arătat (ce har!) că nici 
Tatăl şi nici El nu‑Şi pot găsi sabatul1 în mijlocul nenorocirii 
şi roadelor atât de mizerabile ale păcatului. În Israel, Yahve 
putea impune prin lege sabatul ca pe o obligaţie, făcând din 
el un semn al acestui adevăr important, anume că poporul Lui 
va intra în odihna lui Dumnezeu, dar Isus, prin acele cuvinte, 
a arătat că odată ce Dumnezeu este cunoscut într‑adevăr, nu 
mai poate fi vorba despre odihnă în situaţia în care este acum 
creaţia Lui. Şi nu numai atât, ci Dumnezeu lucra în har şi 
iubirea Lui nu putea avea odihnă în acea situaţie. La început El 
instituise odihna, când toată creaţia era bună (Geneza 2), dar în 
creaţie interveniseră păcatul şi stricăciunea, aşa că Dumnezeu, 
Cel Sfânt şi Drept, nu mai putea avea sabat, iar omul nu intra 
în mod real în odihna lui Dumnezeu (compară Evrei 4). Nu 
erau decât două soluţii: fie Dumnezeu trebuie să distrugă în 
dreptate această rasă vinovată, fie – şi aceasta face El potrivit 
planurilor din eternitate – să înceapă să lucreze în har pentru a 
împlini răscumpărarea necesară pentru această stare a omului, 
o lucrare de răscumpărare în care se desfăşoară toată gloria lui 
Dumnezeu. Într‑un cuvânt, Dumnezeu trebuia să înceapă din 
nou să lucreze în dragoste. Aceasta a spus Domnul: „Tatăl Meu 

1 Sabatul lui Dumnezeu este un sabat al iubirii şi al sfinţeniei.
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până acum lucrează, şi Eu lucrez“ (versetul 17). Dumnezeu 
nu lasă păcatul aşa cum este şi nu Se poate odihni în prezenţa 
nenorocirii, nu poate avea sabat, ci lucrează în har. Ce răspuns 
divin la subtilităţile lor mizerabile!

Domnul se declară a fi egal cu tatăl
Din ceea ce a spus Domnul mai reiese un adevăr: El este egal 
cu Tatăl. Iar iudeii, geloşi pentru ceremoniile lor şi pentru 
tot ce îi deosebea de toate celelalte naţiuni, nu vedeau nimic 
din gloria lui Hristos şi Îl considerau un hulitor, căutând să‑L 
ucidă. Acest fapt I‑a oferit lui Isus ocazia pentru a prezenta 
tot adevărul cu privire la acea problemă. El nu era o fiinţă 
independentă de Tatăl, cu drepturi egale, ca un alt Dumnezeu 
care să acţioneze pe cont propriu, ceea ce ar fi imposibil, pentru 
că nu pot exista două fiinţe supreme şi omnipotente, ci Fiul este 
în deplină unitate cu Tatăl şi nu face nimic fără Tatăl, ci face 
numai ceea ce Îl vede pe Tatăl făcând. Tatăl nu face nimic fără 
a fi în comuniune cu Fiul, iar ei aveau să vadă dovezi şi mai 
mari de care să se minuneze (versetul 20). Această ultimă parte 
a cuvintelor Domnului, ca şi tot cuprinsul acestei evanghelii, 
ni‑L prezintă pe Isus ca fiind în mod absolut una cu Tatăl; El 
descoperă această unitate şi vorbeşte despre ea dintr‑o poziţie 
în care putea fi văzut de oameni. Unitatea despre care vorbeşte 
El este în Dumnezeu, iar poziţia din care El vorbeşte despre 
această unitate este o poziţie asumată şi într‑un anumit sens 
inferioară. Totuşi peste tot apare clar că El este egal cu Tatăl 
şi una cu El, chiar dacă El a primit totul de la Tatăl şi a făcut 
toate numai după gândurile Tatălui. Acest lucru ne este 
prezentat în mod remarcabil în capitolul 17: El este Fiul, dar 
Fiul arătat în carne, lucrând pentru împlinirea misiunii pe care 
I‑a încredinţat‑o Tatăl.

Fiul ca dăruitor al vieţii şi judecător al tuturor
Acest capitol ne vorbeşte despre două lucruri prin care 
este scoasă în evidenţă gloria Fiului: El dă viaţă şi judecă 
(versetele 21,22). Nu este vorba despre vindecare, lucrare care, 
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în fond, are aceeaşi sursă şi acţionează asupra aceluiaşi rău, ci 
este vorba despre dăruirea vieţii într‑un mod evident divin. 
După cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, aşa şi Fiul dă viaţa 
cui vrea El. Aici avem prima dovadă a drepturilor Sale divine: 
El dă viaţa şi o dă cui vrea El. Dar, devenind om, El poate fi 
dezonorat ca persoană, poate să nu fie cunoscut şi poate fi 
dispreţuit de oameni. În consecinţă, toată judecata I‑a fost dată 
Lui – Tatăl nu judecă pe nimeni – pentru ca toţi, chiar şi cei care 
L‑au respins pe Fiul, să‑L onoreze aşa cum Îl onorează pe Tatăl, 
pe care‑L recunosc ca Dumnezeu. Dacă nu vor să‑L onoreze 
atunci când lucrează în har, vor fi obligaţi să‑L onoreze atunci 
când va veni pentru a‑i judeca. În ce priveşte viaţa, prin Duhul 
Sfânt, noi suntem în comuniune cu Tatăl şi cu Fiul (iar dăruirea 
vieţii este lucrarea făcută deopotrivă de Tatăl şi de Fiul). La 
judecată cei necredincioşi vor avea de‑a face cu Fiul Omului, 
pe care L‑au respins. Aceste două aspecte nu se pot amesteca 
în împlinirea lor: cel căruia Isus i‑a dat viaţa nu mai trebuie 
să fie forţat să‑L onoreze trecând prin judecată; Isus nu îl mai 
cheamă la judecată pe cel pe care l‑a mântuit dându‑i viaţa.

Dar cum putem şti căreia din aceste două categorii de 
oameni îi aparţinem? Mulţumiri fie aduse Domnului! El spune: 
„Cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M‑a trimis (crede 
în Tatăl auzindu‑L pe Isus) are viaţă eternă şi nu vine la judecată, 
ci a trecut din moarte la viaţă“ (versetul 24). Ce mărturie simplă 
şi minunată!1 Judecata Îl va glorifica pe Domnul şi faţă de aceia 
care L‑au dispreţuit pe pământ. Viaţa eternă dată pentru a nu 
fi aduşi la judecată este partea celor care cred.

1 Trebuie să remarcăm sensul acestor cuvinte. Dacă ei nu vin la judecată 
pentru a fi reglementată starea lor, cum ar spune oamenii, nu înseamnă 
că ei nu ar fi complet morţi în păcat. Harul în Hristos nu înseamnă o 
poziţie nesigură care trebuie să fie clarificată prin judecată. Harul dă viaţa 
şi pune la adăpost de judecată. Dar, deşi Domnul, ca Fiu al omului, judecă 
după faptele împlinite în trup, El arată aici că, din start, toţi erau morţi 
în păcat.
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Sufletele aduse la viaţă de către fiul lui dumnezeu
Domnul indică apoi două perioade distincte în care trebuie să 
se exercite puterea pe care I‑a încredinţat‑o Tatăl la venirea Lui 
în trup. Venea ceasul, şi venise deja, ca morţii să audă vocea 
Fiului lui Dumnezeu, iar cei care o ascultau aveau să trăiască. 
Este transmiterea vieţii spirituale prin Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
către omul mort în păcat, transmitere care se face prin cuvântul 
pe care îl aude omul, pentru că Tatăl I‑a dat Fiului, lui Isus, 
astfel arătat pe pământ, să aibă viaţa în Sine (vezi 1 Ioan 1.1,2). 
De asemenea, El I‑a dat şi autoritatea să judece, pentru că este 
Fiul Omului, pentru că Fiului Omului Îi sunt încredinţate, 
potrivit planului lui Dumnezeu, Împărăţia şi judecata. Iar El 
a fost dispreţuit şi respins tocmai în acest caracter de Fiu al 
Omului atunci când a venit în har. Acest pasaj ne arată că Isus, 
fiind Fiul etern, una cu Tatăl, este întotdeauna privit ca venit 
pe pământ în trup şi ca fiind Cel care a primit totul de la Tatăl. 
Aşa L‑am văzut şi la fântâna din Samaria, ca Dumnezeul care 
dăruia, dar în acelaşi timp care cerea de la biata femeie să‑I dea 
să bea.

Trupurile înviate din moarte
Isus dădea atunci viaţă sufletelor, şi mai dă şi azi. Nu trebuia 
ca ei să se mire, pentru că înaintea lor urma să se împlinească o 
lucrare şi mai extraordinară: cei care erau în morminte urmau 
să iasă de acolo. „Adevărat, adevărat vă spun că vine un ceas, şi 
acum este, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu 
şi cei care‑l vor auzi vor trăi“ (versetul 25). Aici Domnul 
vorbeşte despre cea de‑a doua perioadă. În prima El dă viaţă 
sufletelor, iar în cea de‑a doua El învie trupurile. Prima a durat 
în timpul slujirii lui Isus şi peste 1800 de ani1 după moartea 
Lui, iar cea de‑a doua nu a venit încă. În timpul celei de‑a doua 
perioade vor avea loc două lucruri: va fi o înviere a celor care 
au făcut binele şi o înviere a celor care au făcut răul. Prima va 
fi o înviere pentru viaţă, când Domnul va desăvârşi lucrarea 
Lui de dăruitor al vieţii, iar cea de‑a doua va fi învierea pentru 

1 [La timpul când a fost scrisă această lucrare.]
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judecată a celor care au făcut răul (versetele 28,29). Acea 
judecată va fi potrivită cu gândurile lui Dumnezeu şi nu va 
fi rodul unei voinţe personale separate a lui Isus. Până aici 
este vorba de o putere suverană şi, în ceea ce priveşte viaţa, 
de un har suveran: El dă viaţa cui vrea. Ceea ce urmează este 
responsabilitatea omului pentru a primi viaţa eternă, viaţă care 
este în Isus, dar ei nu voiau să vină la El ca s‑o primească.

Patru mărturii pentru gloria şi persoana domnului
Domnul le prezintă apoi iudeilor patru mărturii despre gloria 
Lui şi despre Persoana Lui, mărturii care‑i lasă fără scuze: Ioan, 
lucrările Lui, Tatăl şi Scripturile. Chiar pretinzând că primesc 
acele Scripturi şi că din ele au viaţa eternă, ei nu doreau să vină 
la Acela care este subiectul mărturiilor, ca să poată avea viaţă. 
Bieţii iudei! Fiul venise în numele Tatălui şi ei nu voiau să‑L 
primească, dar un altul urma să vină în numele lui însuşi, şi 
pe acela aveau să‑l primească pentru că se va potrivi mai bine 
inimii omului. Ei căutau gloria de la oameni; cum puteau ei să 
creadă? Să reţinem bine faptul că Dumnezeu nu Se adaptează 
la orgoliul omului şi nu modifică adevărul pentru ca să 
hrănească acest orgoliu. Isus îi cunoştea pe iudei şi nu dorea 
să‑i acuze înaintea Tatălui, pentru că tocmai Moise, cel în care 
se încredeau ei, îi acuza fiindcă nu credeau scrierile lui. Căci 
dacă l‑ar fi crezut pe Moise, L‑ar fi crezut şi pe Isus, dar dacă 
nu erau crezute scrierile lui Moise, cum aveau să fie crezute 
cuvintele unui Mântuitor dispreţuit?

Pentru a rezuma: Fiul lui Dumnezeu dă viaţă şi execută 
judecata, şi în judecata pe care o execută El, omul nu are nici 
o scuză în faţa mărturiilor despre Persoana Lui. În capitolul 5 
Isus este prezentat ca Fiul lui Dumnezeu, Cel care, împreună 
cu Tatăl, dă viaţă, şi care judecă în calitate de Fiu al Omului. 
În capitolul 6 El este Obiectul credinţei, fiind Cel coborât din 
cer şi care a trecut prin moarte. Şi se face de asemenea aluzie la 
înălţarea Lui în glorie ca Fiu al Omului.
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C a p i t o l u l  6

Pâinea vieţii
Acest capitol ni‑L prezintă pe Domnul coborât din cer, umilit 
şi omorât, nu ca Fiu al lui Dumnezeu, una cu Tatăl, sursa vieţii, 
ci ca Acela care, fiind Yahve şi, în acelaşi timp, Profetul şi 
Împăratul, devine jertfă dar şi Preot în ceruri. Pâine a vieţii în 
întruparea Lui, El este hrană pentru cel credincios prin moartea 
Sa, iar prin înălţarea Lui este Obiectul viu al credinţei – acest 
ultim aspect fiind doar menţionat pe scurt, însă învăţătura din 
acest capitol este cuprinsă în ceea ce am spus mai înainte. Nu 
este vorba despre puterea divină care dă viaţa, ci despre Fiul 
Omului, venit în trup, ca Obiect al credinţei şi, prin aceasta, 
mijloc pentru susţinerea vieţii. Deşi această viaţă este anunţată 
prin chemarea harului, nu este prezentată intervenţia divină 
care dă viaţă cui vrea, ci credinţa care Îl primeşte pe Mântuitorul. 
În ambele situaţii El lucrează dincolo de limitele strâmte ale 
iudaismului. El dă viaţa cui doreşte El şi vine pentru a da viaţă 
lumii.

Domnul în contrast cu iudaismul
Domnul a rostit această cuvântare cu ocazia Paştelui, imagine 
simbolică a ceea ce urma El să facă prin moartea Lui, despre care 
vorbea atunci. Trebuie să remarcăm faptul că aceste capitole Îl 
prezintă pe Domnul şi adevărul care Îl descoperă, în contrast 
cu iudaismul, pe care Domnul îl părăseşte şi îl dă deoparte. În 
capitolul 5 este prezentată neputinţa legii cu poruncile ei, iar 
aici sunt prezentate binecuvântările pe care Domnul le dăduse 
ca promisiuni iudeilor pe pământ (Psalmul 132.15). Sunt de 
asemenea prezentate caracteristicile de Profet şi de Împărat 
care sunt întrunite în Mesia şi se împlinesc în relaţie cu iudeii, 
acestea fiind în contrast cu noua poziţie a lui Isus şi cu caracterul 
deosebit pe care îl capătă învăţătura Lui în urma respingerii 
Sale. Contrastul despre care vorbesc aici caracterizează fiecare 
subiect al acestei Evanghelii.
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Profetul, preotul şi împăratul lui israel
Să studiem acum acest capitol. Mai întâi Isus Se îngrijeşte 
de nevoile poporului, potrivit cu binecuvântarea promisă în 
Psalmul 132, pe care Yahve Însuşi trebuia să o împlinească, 
căci El era Yahve, fapt pentru care poporul Îl recunoaşte pe 
Isus ca fiind „Profetul“ şi doreşte să‑L ia cu forţa şi să‑L facă 
Împăratul lor. El însă a refuzat această ofertă, pentru că nu 
putea să ia acea poziţie într‑un mod carnal. Isus S‑a retras deci 
singur la munte. Aceasta este o imagine a Lui ca Preot înălţat 
în cer. Acestea sunt cele trei caractere ale lui Mesia în Israel, 
dar cel din urmă are o aplicaţie deosebită mai ales pentru 
sfinţii din această perioadă, care sunt pe pământ şi sunt astfel 
continuatori în poziţia rămăşiţei credincioase. Domnul este în 
acelaşi timp Împărat şi Profet. Isus a părăsit poporul pentru a 
Se retrage deoparte pe un munte, act ce avea astfel semnificaţia 
poziţiei de Preot înălţat. Ucenicii s‑au suit într‑o corabie fără 
El, şi erau duşi încoace şi încolo pe mare. A venit întunericul 
– aceasta se va întâmpla rămăşiţei de pe pământ – şi Isus nu 
era cu ei. Totuşi, El a venit la ei şi a fost primit cu bucurie, şi 
imediat ce S‑a aflat împreună cu ei, corabia a ajuns acolo unde 
voiau să meargă. Este o imagine izbitoare a rămăşiţei care 
are de străbătut un drum pe pământ în absenţa lui Hristos, 
la venirea Căruia sunt satisfăcute imediat toate dorinţele lor 
– binecuvântarea şi odihna1.

Fiul omului în umilinţă pe pământ
Partea de mai înainte a capitolului ni L‑a prezentat pe Domnul 
ca Profet pe pământ, neluând încă poziţia de Împărat (aceasta 
se va petrece după ce El va reveni pe pământ la rămăşiţa 

1 Aplicaţia directă a acestor împrejurări este pentru rămăşiţa 
credincioasă, dar aşa cum am putut vedea din text, noi suntem – dacă 
putem spune aşa – în ceea ce priveşte mersul pe pământ, continuatori 
ai acestei rămăşiţe. Hristos este înălţat pentru noi, în timp ce noi suntem 
aici jos în furtună. Următoarea parte a capitolului, cea cu privire la pâinea 
vieţii, are aplicaţie directă pentru noi, fiind vorba de lume şi nu de Israel, 
pentru că, deşi Hristos este pentru Israel ca şi Aaron dincolo de perdeaua 
dinăuntru, de vreme ce El este înălţat la cer, sfinţii au un caracter ceresc.
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credincioasă). Acesta este cadrul istoric a ceea ce era El atunci şi 
a ceea ce va fi, iar ce urmează în acest capitol ne învaţă ce este El 
acum pentru credinţă. Ni se prezintă adevăratul Lui caracter şi 
scopul lui Dumnezeu, care L‑a trimis în afara lui Israel, potrivit 
cu harul suveran. Poporul L‑a căutat, dar adevărata lucrare pe 
care o recunoaşte Dumnezeu este aceea de a crede în Cel care 
L‑a trimis. Astfel omul capătă acea hrană pentru viaţa eternă, 
hrană pe care trebuia să o dea Fiul Omului (sub acest caracter 
Se prezintă aici Isus, în timp ce în capitolul 5 S‑a prezentat 
ca Fiul lui Dumnezeu), pentru că asupra Lui Şi‑a pus Tatăl 
pecetea. Isus luase această poziţie smerită de Fiu al Omului aici 
pe pământ, fusese botezat de Ioan, apoi, în acest caracter, Tatăl 
L‑a pecetluit, Duhul Sfânt coborând asupra Lui.

Adevărata pâine din cer
Mulţimea I‑a cerut un semn de felul manei (versetul 30 şi 
următoarele), dar El Însuşi era adevăratul semn, dovada certă 
a bunătăţii lui Dumnezeu, despre care mana fusese doar o 
mărturie trecătoare. El este adevărata mană, pentru că Moise 
nu le putuse da pâinea cerească a vieţii: părinţii lor au murit 
chiar în pustiul în care mâncaseră mana; dar în acest moment 
Tatăl le dădea adevărata pâine din cer. Aici trebuie să remarcăm 
faptul că Fiul lui Dumnezeu nu este prezentat ca fiind Cel care 
oferă, care este sursa şi Dăruitorul suveran al vieţii, care dă 
viaţa cui vrea El, ci este înfăţişat ca Obiectul credinţei, din 
care se hrăneşte credinciosul, în care găseşte viaţa, din care îşi 
întreţine această viaţă şi prin care nu va flămânzi niciodată. Dar 
mulţimea nu credea în El şi, de fapt, spunând acele cuvinte, 
El nu Se referea la întregul Israel, ci la aceia pe care Tatăl I‑i 
dăduse şi care veneau la El. Aici nu se mai spune că „El dă viaţă 
oricui vrea“, ci El este prezent acolo pentru a‑i primi pe aceia 
pe care Tatăl îi aduce la El. Şi indiferent cum era cel care venea 
la El, El nu respingea pe nimeni, chiar dacă era un vrăjmaş, 
un batjocoritor sau unul dintre naţiuni; şi nimeni nu venea la 
El dacă nu era adus de Tatăl. Mesia era prezent acolo pentru 
a face voia Tatălui, indiferent cum erau aceia pe care Tatăl îi 
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aducea la El. Isus îi primea pentru mântuirea eternă (comparaţi 
cu capitolul 5.21). Voia Tatălui avea atunci două caracteristici: 
1. Isus nu avea să piardă pe niciunul dintre aceia pe care I‑i 
dădea Tatăl. Ce minunată siguranţă! 2. Toţi aceia care Îl vedeau 
pe Fiul şi credeau în El aveau viaţa eternă. Această declaraţie 
este evanghelia pentru sufletul oricărui om, după cum cealaltă 
declaraţie asigură negreşit mântuirea oricărui credincios. 
Dar aceasta nu este totul: nu era vorba despre împlinirea pe 
pământ a promisiunilor făcute iudeilor, ci de învierea dintre 
morţi, de a avea parte de viaţa veşnică în înviere în ziua de la 
urmă (adică în ultima zi a veacului legii, în care ei erau). Isus 
nu era o încununare a dispensaţiunii legii, ci introducea o altă 
dispensaţiune şi, odată cu aceasta, introducea învierea. Iudeii1 
au murmurat când au auzit că El venise din cer, iar Domnul 
le‑a răspuns că dificultatea pe care o aveau în a‑L recunoaşte 
ca fiind coborât din cer era de înţeles: „Nimeni nu poate veni 
la Mine dacă nu‑l atrage Tatăl, care M‑a trimis“ (versetul 44). 
Harul avea acest efect, iar calitatea de a fi iudeu nu ajuta cu 
nimic în acest sens, pentru că nu era vorba despre împlinirea de 
către Mesia a promisiunilor, ci de viaţa eternă, de a fi înviat de 
El dintre morţi, de introducerea vieţii într‑o cu totul altă lume, 
de care omul se poate bucura prin credinţă, harul Tatălui fiind 
acela care face sufletul să găsească acea viaţă în Isus. În rest, 
profeţii vestiseră deja că toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu (vezi 
Isaia 54.13). Prin urmare, fiecare din cei astfel învăţaţi de Tatăl 
vine la El; nu că ar fi vreunul care să‑L fi văzut pe Tatăl în afară 
de Acela care era de la Dumnezeu – Isus, numai El L‑a văzut pe 
Tatăl, iar cel care credea în El avea deja viaţa eternă, pentru că 
Isus era pâinea coborâtă din cer, astfel încât cine mănâncă din 
acea pâine nu mai moare (versetele 43‑48).

1 În Evanghelia după Ioan iudeii sunt mereu prezentaţi ca deosebindu‑se 
de mulţime, ei fiind locuitorii Ierusalimului şi ai Iudeii. Poate că, dacă 
am spune „cei din Iudeea“ în loc de „iudeii“, acest lucru ne va ajuta să 
înţelegem mai bine această Evanghelie, pentru că acesta este adevăratul 
sens al cuvântului.
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Moartea lui hristos ca viaţă a credinciosului
Aceasta era nu numai prin întruparea, ci prin moartea Celui 
care coborâse din cer: El avea să‑Şi dea viaţa, sângele Lui urma 
să fie vărsat din acel trup pe care îl luase, iar oamenii urmau 
să mănânce carnea Lui şi să bea sângele Lui. Moartea Lui avea 
să fie viaţa celui credincios, pentru că acum viaţa naturală este 
păcat şi pentru că în Mântuitorul mort vedem că este înlăturat 
păcatul pe care El l‑a purtat pentru noi, iar moartea Lui pentru 
noi reprezintă moartea firii păcătoase, de care este legat răul şi 
care este cauza despărţirii noastre de Dumnezeu. Prin aceasta 
a înlăturat păcatul, El care „nu a cunoscut păcat“; prin moartea 
pe care a introdus‑o păcatul vine scăparea de păcat; nu că ar fi 
fost vreo urmă de păcat în persoana lui Hristos, ci pentru că El 
a luat asupra Lui păcatul şi, la cruce, a fost „făcut păcat pentru 
noi“, iar acela care a murit este îndreptăţit în ceea ce priveşte 
păcatul. Deci mă hrănesc din moartea lui Hristos; moartea 
este a mea şi ea a devenit viaţă, ea despărţindu‑mă de păcat, 
de moarte şi de viaţa prin care eram separat de Dumnezeu. 
Prin aceasta s‑a terminat cu păcatul şi cu moartea care erau 
legate de viaţa mea; Hristos, în har, a luat păcatele asupra Lui 
şi Şi‑a dat carnea pentru viaţa lumii, iar eu sunt eliberat şi mă 
hrănesc din harul infinit care se găseşte în El şi care a împlinit 
această lucrare. Ispăşirea este perfectă, iar eu trăiesc fiind, în 
mod fericit, mort faţă de tot ce mă despărţea de Dumnezeu. 
Prin credinţă mă hrănesc cu moartea Lui, în cele două aspecte: 
întâi moartea Lui pentru mine, apoi identificându‑mă deplin cu 
ea prin credinţă. Hristos a trebuit să aibă viaţă ca om pentru a 
muri, şi el Şi‑a dat viaţa; astfel moartea Lui este eficace, iubirea 
Lui este infinită şi ispăşirea este totală, absolută, perfectă. 
Ceea ce mă despărţea pe mine de Dumnezeu nu mai există, 
pentru că Hristos a murit şi toate acele lucruri s‑au terminat 
odată cu viaţa Lui pe pământ, pe care a avut‑o înainte de a 
Şi‑o da pe cruce. Moartea nu putea să‑L ţină. Pentru împlinirea 
acelei lucrări El a trebuit să aibă o putere a unei vieţi divine, 
pe care moartea nu o putea atinge. Dar nu acest adevăr este 
subiectul învăţăturii din acest capitol, chiar dacă el apare în 
mod implicit.
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Hristos mort, ca obiect al credinţei
Adresându‑Se mulţimii, Domnul, chiar dacă le‑a reproşat 
necredinţa, S‑a prezentat ca fiind venit în carne pentru a fi în 
acele momente Obiectul credinţei lor (versetele 32‑35). Faţă de 
iudei, prezentându‑Şi învăţătura, El a repetat că era pâinea vie 
care a coborât din cer, din care dacă mănâncă cineva, va trăi 
etern; dar le‑a dat de înţeles în acelaşi timp că ei nu puteau 
rămâne doar la aceasta, ci trebuiau să primească moartea 
Lui. Isus nu le spune acum „cine Mă mănâncă pe Mine“, ci că 
trebuia ca omul să mănânce carnea Lui şi să bea sângele Lui, să 
pătrundă deplin gândul şi realitatea morţii Lui, să primească nu 
un Mesia în viaţă, ci mort pentru om, înaintea lui Dumnezeu. 
Acum El nu mai există ca un Hristos mort, dar trebuie ca omul 
să recunoască moartea Lui, să se hrănească şi să se identifice 
cu ea înaintea lui Dumnezeu, participând la ea prin credinţă. 
Fără aceasta omul nu poate avea viaţa în el1. Aşa avea să fie 

1 Acest adevăr este extrem de important în ceea ce priveşte cele două 
ritualuri creştine, sau sacramente, Cina şi botezul. Unii au afirmat că 
ele sunt o continuare a întrupării lui Hristos şi că deci versetele de aici 
s‑ar referi la Cina Domnului, lucru care reprezintă, sub toate aspectele, 
o gravă eroare, fiind în fond o negare a credinţei. Cele două sacramente, 
Cina şi botezul, semnifică moartea. Noi suntem botezaţi pentru moartea 
lui Hristos, iar Cina este un simbol al morţii. Folosesc expresia „negarea 
credinţei“ pentru că Domnul arată că dacă cineva nu mănâncă trupul Său 
şi nu bea sângele Său nu are viaţa în el. În întruparea Lui, Hristos a fost 
singur. Prezenţa Lui în carne pe pământ arăta faptul că Dumnezeu nu 
putea fi unit cu oamenii păcătoşi. Faptul că El a venit ca Om în această 
lume şi în final a fost respins, a dovedit imposibilitatea unirii cu El şi 
chiar imposibilitatea ca omul aflat pe acel teren să aducă vreun rod 
pentru Dumnezeu. Trebuia să aibă loc răscumpărarea, trebuia să fie 
vărsat sângele lui Hristos, iar El să fie înălţat de pe pământ şi astfel să 
atragă la El pe toţi oamenii. Dacă nu murea, atunci El rămânea singur. 
Ucenicii nu puteau avea parte de „pâinea care se coboară din cer“ dacă 
nu mâncau carnea Lui şi nu beau sângele Lui. O jertfă de mâncare care nu 
era însoţită de o jertfă al cărei sânge să fie vărsat, nu avea nici o valoare; 
sau, mai degrabă, avea valoarea jertfei lui Cain. Mai mult chiar, Cina ne 
prezintă doar un Hristos mort – sângele vărsat din trup. Hristos nu mai 
este în această stare şi de aceea transsubstanţierea, consubstanţierea şi 
toate celelalte doctrine asemănătoare sunt numai poveşti absurde. Prin 



46�

pentru lume Mesia şi lucrarea Lui şi astfel credinciosul nu mai 
trăieşte propria viaţă, ci viaţa lui Hristos, hrănindu‑se din El. 
Cu aceasta Hristos revine la propria Lui persoană. Odată ce 
cineva are credinţă în moartea Lui, rămâne în El (versetul 56) şi 
va fi în El înaintea lui Dumnezeu, acceptat ca şi Hristos Însuşi, 
şi potrivit întregii eficacităţi a lucrării Sale de la cruce. Hristos 
locuieşte în cel credincios potrivit cu puterea şi harul acestei 
vieţi cu care a învins moartea, viaţă pe care o trăieşte acum 
după victoria asupra morţii. După cum Tatăl Cel viu L‑a trimis 
şi El trăia nu o viaţă independentă, care să nu Îl aibă pe Tatăl ca 
sursă şi ca Obiect, aşa şi cel care Îl mănâncă va trăi prin El1.

Înălţarea domnului la cer; hrana credinţei în timpul 
absenţei sale
Apoi Domnul, răspunzând celor care erau scandalizaţi de acest 
adevăr fundamental, le spune despre înălţarea Lui. El coborâse 
din cer – iată învăţătura Lui – apoi avea să Se reîntoarcă acolo. 
Carnea materială nu foloseşte la nimic, ci Duhul este cel care dă 
viaţa, aducând în suflet puterea adevărului a ceea ce înseamnă 
Hristos şi moartea Lui. Isus revine la ceea ce spusese, şi anume 
că pentru ca un om să vină la El, acel om trebuie să fie adus de 
Tatăl (versetul 65). Poate să fie chiar şi o credinţă ignorantă, dar 
reală prin har, aşa cum era atunci aceea a ucenicilor. Ei ştiau că 
Isus şi numai El avea cuvintele vieţii eterne. Nu numai că El 
era Mesia, lucru pe care îl credeau, ci Cuvântul Lui le cucerise 
inima cu puterea vieţii divine pe care le‑o descoperea şi le‑o 
transmitea prin har. Astfel, ucenicii Îl recunoşteau pe Isus nu 
numai ca fiind Fiul lui Dumnezeu, în mod oficial, dacă putem 
spune aşa, ci Îl recunoşteau potrivit cu puterea vieţii divine, ca 

Duhul Sfânt noi suntem uniţi cu un Hristos glorificat şi comemorăm 
această moarte de o valoare infinită, pe care se bazează binecuvântarea şi 
harul la care am fost aduşi şi în care stăm. Noi luăm Cina în amintirea Lui 
şi, în inimile noastre, ne hrănim cu Cel care S‑a dat pentru noi.

1  De remarcat că, în acest pasaj, la versetele 51 şi 53, verbul „a mânca“ 
este la timpul aorist, cu sensul: oricine a făcut aceasta. În versetele 54, 56 şi 
57, verbul este la prezent, arătând o acţiune prezentă şi continuă.
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„Fiul Dumnezeului cel viu“. Totuşi printre ei se afla unul care 
era un diavol.

Astfel, Isus coborât din cer, omorât şi apoi înălţat unde era 
mai înainte, constituie învăţătura acestui capitol. Coborât din 
cer şi apoi omorât, El este hrana credinţei în timpul absenţei 
Sale de pe pământ (fiind înălţat în cer). Ne hrănim cu moartea 
Lui pentru a rămâne din punct de vedere spiritual în El şi 
pentru ca El să rămână în noi.

C a p i t o l u l  7

Împlinirea simbolică a sărbătorii corturilor
Aici fraţii lui Isus după carne, încă cufundaţi în necredinţă, au 
dorit ca, dacă el făcea lucruri aşa de mari, să Se arate lumii. Dar 
încă nu venise timpul ca să facă acest lucru, pentru că El urmează 
să Se arate la împlinirea a ceea ce este simbolizat prin sărbătoarea 
Corturilor. Paştele preînchipuia crucea; Cincizecimea, 
coborârea Duhului Sfânt, dar ceea ce simbolizează sărbătoarea 
Corturilor încă nu s‑a împlinit. Această ultimă sărbătoare avea 
loc după seceriş şi după culesul viilor şi facerea mustului şi, cu 
ocazia acestei sărbători, Israel comemora pelerinajul din trecut 
pentru a ajunge să intre în odihna lui Dumnezeu, care le dăduse 
ţara făgăduinţei. Astfel, împlinirea acestui simbol al sărbătorii 
Corturilor îşi va afla împlinirea după executarea judecăţilor, 
atât a judecăţilor de despărţire a celor buni de cei răi, cât şi 
a judecăţilor de pură răzbunare1, când Israel va fi din nou în 
ţara lui şi în posesia tuturor binecuvântărilor promise. În acea 
vreme Isus Se va arăta lumii, dar în momentul din Evanghelie 
de care ne ocupăm acum încă nu venise timpul pentru aşa 
ceva. Până la manifestarea Sa înaintea lumii, El, fiind înălţat 

1 Secerişul este o judecată pentru despărţire, fiind despărţită neghina 
de grâul cel bun, iar teascul pentru scos mustul este o imagine a judecăţii 
pentru răzbunare. În primul caz vor fi doi într‑un pat, şi unul va fi luat 
iar celălalt lăsat, dar teascul reprezintă numai mânia, ca în Isaia 63 şi 
Apocalipsa 14.
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la cer (versetele 33,34), le‑a trimis credincioşilor Duhul Sfânt 
(versetele 38,39).

Trebuie remarcat faptul că aici nu este pomenită 
Cincizecimea, ci se trece de la Paştele din capitolul 6, la 
sărbătoarea Corturilor din capitolul 7, de vreme ce Cincizecimea 
reprezenta coborârea Duhului Sfânt asupra credincioşilor. După 
cum am spus mai înainte, această Evanghelie are ca subiect o 
Persoană divină pe pământ şi nu omul în cer. Se vorbeşte totuşi 
de venirea Duhului Sfânt ca substitut al celei de‑a opta zi, cea 
din urmă, a sărbătorii Corturilor. Cincizecimea presupune că 
Isus este înălţat în ceruri.

Duhul sfânt prezentat ca nădejde a credinţei la acel timp
Isus prezintă totuşi poporului acest dar al Duhului Sfânt 
ca speranţă a credinţei în timpul acela când le vorbea, dacă 
Dumnezeu le trezea inimile. Dacă îi era cuiva sete, el trebuia 
să vină la Isus şi să bea, ceea ce nu numai că îi potolea setea, ci 
din omul lăuntric, din sufletul lui, aveau să curgă râuri de apă 
vie; aşa venea la El prin credinţă sufletul însetat, pentru a‑şi 
satisface nevoile. Prin credinţa în Isus nu numai că Duhul avea 
să fie un izvor care, din omul lăuntric, ţâşneşte în viaţa eternă, 
ci şi un izvor care va curge din belşug din cel credincios pentru 
a‑i înviora pe toţi cei însetaţi.

Trebuie să remarcăm că Israel a băut apă în pustiu înainte 
de a ţine sărbătoarea Corturilor, dar Israel a avut atunci doar 
o simplă apă de băut şi ei nu au avut sursa de viaţă în ei înşişi, 
pentru că apa a curs din stâncă. Sub har, chiar dacă credinciosul 
nu este el însuşi un izvor, din el curg râuri. Totuşi aceasta nu 
urma să aibă loc decât când Isus avea să fie glorificat, şi numai 
pentru cei care erau deja credincioşi. Domnul nu vorbeşte aici 
despre lucrarea de regenerare, ci despre darul făcut celor care 
au credinţă, şi, mai mult, Isus spune că, la adevărata sărbătoare 
a Corturilor, El Se va arăta lumii. Dar nu acesta este subiectul 
pe care Duhul Sfânt, astfel primit, îl are în vedere aici în mod 
special; pentru că Duhul Sfânt este dat în relaţie cu gloria lui 
Isus în perioada în care El este ascuns de ochii lumii. Domnul 
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vesteşte acest dar în cea de‑a opta zi a sărbătorii, fapt care face 
ca privirea credinţei să treacă dincolo de odihna sabatică a 
acestei lumi, spre o altă perioadă – o nouă scenă de glorie.

Trebuie să reţinem că, deşi aici Duhul Sfânt este prezentat 
ca o putere care lucrează dând binecuvântare în exteriorul celui 
în care El locuieşte, prezenţa Lui în cel credincios este rodul 
setei personale, al nevoii resimţite de inima credinciosului, 
nevoie care‑şi găseşte răspunsul numai în Hristos. Setea cuiva 
este o nevoie personală. Duhul Sfânt în noi ni‑L descoperă pe 
Isus şi, locuind în noi, devine un râu în noi şi ajunge să fie apă 
vie şi pentru alţii.

Duhul iudeilor dat pe faţă
Se arată foarte clar spiritul iudeilor: ei căutau să‑L omoare 
pe Domnul, iar Isus le‑a spus că relaţiile Lui cu ei pe pământ 
aveau în curând să fie întrerupte (versetul 33). Nu era cazul să 
se grăbească aşa de tare să scape de El, pentru că apoi aveau 
să‑L caute şi să nu‑L mai găsească, pentru că El urma să meargă 
la Tatăl.

Aici se vede clar diferenţa dintre mulţime şi iudei, entităţi 
care sunt prezentate mereu ca distincte în această Evanghelie. 
Mulţimea nu înţelegea deloc de ce Isus vorbea despre dorinţa 
unora de a‑L ucide, pe când iudeii erau uimiţi de îndrăzneala 
Lui, pentru că ei ştiau că la Ierusalim se uneltea împotriva 
vieţii Lui. Dar încă nu Îi venise vremea. Au fost trimişi slujitori 
pentru a‑L aduce, dar aceia s‑au întors copleşiţi de cuvântările 
Lui, fără a‑L putea lua cu ei (versetul 45 şi următoarele). „A 
crezut în el vreunul dintre mai mari sau dintre farisei? Dar 
mulţimea aceasta, care nu cunoaşte legea, este blestemată“, 
răspund iritaţi fariseii, exprimându‑şi astfel dispreţul faţă de 
popor (versetul 49). Nicodim a îndrăznit să aducă vorba despre 
ce era drept potrivit legii, iar aceasta l‑a făcut să fie privit cu 
dispreţ. Apoi fiecare s‑a dus acasă.

Isus, care nu a avut nici o casă până în momentul când S‑a 
suit în locul de unde venise, a mers pe Muntele Măslinilor, în 
acel loc care este martor al agoniei Lui, al înălţării Sale, şi care 
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va fi şi locul unde va reveni, acel loc unde se ducea adesea 
atunci când era la Ierusalim în timpul slujbei Sale pe pământ.

Poziţia în afara iudaismului, aşa cum este prezentată ea în 
capitolele 5, 6 şi 7
Contrastul dintre învăţătura din acest capitol şi iudaism (chiar 
şi în ceea ce priveşte cele mai bune speranţe care umpleau 
viitorul pregătit de Dumnezeu pentru poporul Său pământesc) 
este prea evident, aşa că nu voi mai zăbovi asupra acestuia. Aici, 
ca peste tot, această Evanghelie Îl descoperă pe Isus afară din 
tot ceea ce aparţinea sistemului pământesc al iudaismului. În 
capitolul 6 a fost vorba despre moartea pe cruce pe pământ, în 
7 este vorba despre gloria în cer, după ce iudeii au fost respinşi 
şi Duhul Sfânt i‑a fost dat celui credincios. În capitolul 5, fiind 
Fiul lui Dumnezeu, Isus dă viaţa, iar în capitolul 6 este acelaşi 
Fiu, dar nu privit ca dând viaţa în mod divin şi judecând ca 
Fiu al Omului, ci ca Fiul coborât din cer şi care este smerit pe 
pământ, dar este adevărata pâine coborâtă din cer pe care o dă 
Tatăl. În această persoană smerită ei trebuiau să‑L vadă pe Fiul 
pentru ca să trăiască. Apoi, fiind venit astfel şi luând acest chip 
de rob, fiind găsit la înfăţişare ca om, El S‑a smerit (versetul 53) 
şi a suferit crucea ca Fiu al Omului. În capitolul 7, El este înălţat 
în glorie şi trimite Duhul Sfânt. Capitolul 5 prezintă titlurile Lui 
personale de glorie, iar capitolele 6 şi 7 prezintă lucrarea Lui şi 
Duhul dat ca dar celor credincioşi ca rezultat al faptului că El 
este acum glorificat în cer1, glorificare care este dovedită prin 
prezenţa Duhului Sfânt pe pământ. În capitolele 8 şi 92 vedem 
cum sunt respinse atât mărturia lui Isus, cât şi lucrările Lui, şi 
vedem cum este tranşată relaţia dintre El şi iudei. Vom remarca 

1 Această glorie este aici ceva subînţeles şi nu este prezentată pe larg, 
pentru că ea nu se poate găsi la sărbătoarea Corturilor, care reprezintă 
odihna lui Israel, iar Isus nu putea să Se arate lumii în acel moment, cum 
o va face la adevărata sărbătoare; dar, în loc ca El să Se arate, El dă Duhul 
Sfânt. Şi noi ştim că aceasta presupune poziţia pe care o are El în prezent, 
la care face aluzie capitolul 6.

2 Învăţătura din capitolul 9 continuă până la versetul 30 din 
capitolul 10.
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faptul că în capitolele 5 şi 6 subiectul este viaţa: în capitolul 5 
este vorba de viaţa dată în mod suveran şi divin de Cel care o 
posedă, iar în capitolul 6 sufletul, primindu‑L pe Isus şi, prin 
credinţă, preocupându‑se cu El, găseşte viaţa şi se hrăneşte din 
El, şi trăieşte prin El, prin harul Tatălui. Aceste două aspecte 
sunt net deosebite prin natura lor: Dumnezeu dă, iar omul, 
prin har, se hrăneşte. Pe de altă parte, capitolul 7 ni‑L prezintă 
pe Hristos reîntorcându‑Se la Cel care L‑a trimis, şi vesteşte 
înainte de plecare darul Duhului Sfânt, care va descoperi gloria 
în care este El, glorie descoperită în noi şi prin noi în caracterul 
ei ceresc. În capitolul 5, Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care 
dă viaţa în puterea şi voinţa divină absolută, adică arată 
ceea ce este El şi nu locul unde este El. El este prezentat ca 
singurul judecător în calitate de Fiu al Omului. În capitolul 6, 
acelaşi Fiu, dar coborât din cer, în smerirea Lui, este obiect 
al credinţei; apoi este prezentat ca Fiu al Omului, care după 
ce moare revine în cer. În capitolul 7 El încă nu Se descoperă 
lumii, iar Duhul Sfânt este dat în timpul cât El este glorificat în 
cer, ca Fiu al Omului, fără să ni se spună cum intră El acolo. În 
fine, capitolul 8, după cum am spus deja, ne arată cum a fost 
respins cuvântul lui Isus, iar capitolul 9 cum au fost respinse 
lucrările Lui. Dar este mai mult decât atât: gloriile personale 
ale Domnului, ale Cărui titluri se găsesc în capitolul 1, se 
reproduc şi sunt dezvoltate în tot ceea ce urmează, cu excepţia 
versetelor 36‑51 din capitolul 1.

În capitolele 5, 6 şi 7 am regăsit subiectele din versetele 14‑34 
din capitolul 1. Acum Duhul Sfânt revine la subiectul primelor 
versete din capitolul 1: Hristos este Cuvântul şi este viaţa, şi 
viaţa este lumina oamenilor. Cele trei capitole despre care am 
vorbit (5, 6, 7) prezintă ceea ce este El în har faţă de oameni, 
deşi anunţă drepturile Lui de a judeca.

C a p i t o l u l  8
Aici Duhul ne prezintă ceea ce este Isus în Sine Însuşi şi 

ce este el faţă de oameni, pe care îi pune la încercare în aşa fel 
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încât cei care Îl resping sunt dezaprobaţi şi se dovedesc a fi ei 
înşişi respinşi.

Femeia prinsă în adulter
Să cercetăm în detaliu acest capitol. Apare din nou evident 
contrastul cu iudaismul: înaintea Domnului a fost adusă o 
femeie care, fără‑ndoială, era vinovată, dar pe care iudeii, 
în nelegiuirea lor, au adus‑o înaintea Lui special pentru a‑L 
încurca. Dacă Domnul o condamna, atunci El nu mai era un 
Mântuitor (şi n‑ar fi făcut nimic în plus faţă de ce putea face 
legea), iar dacă o lăsa să plece liberă, dispreţuia legea sau o 
nesocotea. Era un demers foarte abil, deşi plin de răutate, dar 
la ce folos să fie cineva abil înaintea lui Dumnezeu, Cel care 
cercetează inimile? Domnul i‑a lăsat să meargă până la capăt 
cu planurile lor, fără a le răspunde. Probabil că ei credeau că 
L‑au prins în cursă. Însă, în cele din urmă, El le‑a spus: „Cel 
fără păcat dintre voi să arunce cel dintâi cu piatra în ea“ 
(versetul 7). Simţindu‑se condamnaţi de conştiinţa lor, fiind 
nesinceri şi neavând credinţă, ei au părăsit acel loc plini de 
ruşine, despărţindu‑se unul de altul, fiecare fiind preocupat 
de propria lui persoană, de caracterul lui şi nu de conştiinţa 
lui. Ei s‑au depărtat de Cel care i‑a convins astfel, cei mai în 
vârstă fiind primii care au plecat. Ce imagine tristă! Şi ce putere 
are cuvântul! Isus şi femeia au rămas singuri. Cine poate sta în 
prezenţa Domnului fără să fie convins de vinovăţia lui? În ceea 
ce o privea pe femeia a cărei vină era recunoscută, Domnul 
nu a ieşit din cadrul relaţiei Sale cu iudaismul, dar Şi‑a păstrat 
drepturile Sale, ca fiind venit în har. Aici El nu a rostit cuvântul 
de iertare absolută şi de mântuire, ca în Luca 7. Cei care au 
acuzat‑o pe femeie nu au putut să o condamne, iar El nu a vrut 
să o condamne, ci a trimis‑o spunând: „Mergi, şi de acum să 
nu mai păcătuieşti“. Domnul nu arată aici harul mântuirii, ci 
doar că El nu judecă: nu pentru aceasta venise atunci. Subiectul 
acestor capitole nu este eficacitatea iertării, ci gloria persoanei 
Domnului în contrast cu tot ce este potrivit legii. El este lumina 
prin puterea Cuvântului. Prin acest Cuvânt El a lucrat ca o 
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lumină în conştiinţa celor care aduseseră femeia, pentru că 
Cuvântul este lumină.

Lumina lumii
Dar aceasta nu era totul. Venit în lume, El era lumina 
(capitolul 1.4‑10). Lumina oamenilor era deci viaţa şi nu o lege 
care prezenta cerinţe şi care condamna, nu o lege care promitea 
viaţa cu condiţia respectării preceptelor ei. Însăşi viaţa se găsea 
acolo prin prezenţa Fiului lui Dumnezeu şi a Cuvântului, iar 
acea viaţă era lumina oamenilor, care chiar dacă îi convingea şi îi 
judeca, făcea toate acestea în calitate de lumină. Astfel, Domnul 
spune aici, în contrast cu legea, invocată de cei care nu puteau 
sta în prezenţa luminii – „Eu sunt lumina lumii“ (versetul 12) 
– deci nu numai lumina iudeilor. În această Evanghelie ni se 
prezintă ceea ce este Hristos în esenţa Lui ca persoană, fie ca 
Dumnezeu, ca Fiul venit de la Tatăl, fie ca Fiul Omului – şi nu 
ceea ce era Dumnezeu în lucrările Lui speciale cu iudeii. El este 
obiect al credinţei în esenţa persoanei Sale, nu descoperit într‑un 
anume caracter de ordin dispensaţional. „Cine Mă urmează pe 
Mine nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii“ (versetul 12). Lumina era în persoana Lui şi El putea da 
mărturie despre El Însuşi, pentru că, deşi era atunci un Om 
în lume, El ştia de unde venise şi ştia şi unde Se ducea. El era 
Fiul care venise de la Tatăl şi care avea să Se întoarcă la Tatăl. 
El ştia acest lucru şi era conştient de el. Astfel, mărturia Lui nu 
era cea a unui om care avea anumite interese, mărturie care 
nu ar fi fost vrednică de încredere; şi, pentru a arăta că El era 
ceea ce spunea că este, în afară de mărturia Fiului (propria Lui 
mărturie), era şi mărturia Tatălui. Dacă iudeii L‑ar fi cunoscut 
pe El, atunci L‑ar fi cunoscut pe Tatăl.

Opoziţia arătată pe faţă; adevărata eliberare
Deşi El a dat o asemenea mărturie, ei nu au pus mâna pe El, 
pentru că încă nu Îi venise ceasul. El aştepta tocmai acel ceas, 
căci cunoştea împotrivirea iudeilor, pe care a declarat‑o clar 
în versetele 19‑24. Iudeii, dacă nu credeau, aveau să moară în 
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păcatele lor. Domnul i‑a anunţat totuşi că ei aveau să cunoască 
cine este El (adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu) atunci când avea 
să fie respins şi înălţat pe cruce, după ce va fi luat o altă poziţie 
ca Mântuitor respins de popor şi necunoscut de lume; când El 
nu Se va mai prezenta ca Mesia, ei vor recunoaşte că El era 
Mesia, Fiul, şi că El le vorbea despre Tatăl.

Când a rostit aceste cuvinte, mulţi au crezut în El 
(versetul 30), iar El le‑a spus care este efectul credinţei lor, 
şi acest fapt a scos şi mai clar în evidenţă adevărata stare 
a iudeilor. Mai întâi le‑a declarat că adevărul îi va elibera şi 
că, dacă Fiul (Cel care este Adevărul) îi va elibera, atunci vor 
fi într‑adevăr liberi. Adevărul îi va elibera sub aspect moral 
înaintea lui Dumnezeu. Fiul, în virtutea drepturilor Lui naturale 
de moştenitor al casei, le dădea aceste drepturi, şi făcea aceasta 
în puterea vieţii divine venite de sus, fiind Fiul lui Dumnezeu, 
după cum învierea Lui a dovedit cu toată puterea. În aceasta 
consta adevărata eliberare.

Slujitori ai păcatului, nu copii ai lui dumnezeu
Simţindu‑se lezaţi de faptul că erau consideraţi robi şi fiind 
mâniaţi de această idee pe care orgoliul lor nu o putea suporta, 
iudeii au pretins că erau liberi şi că niciodată nu au fost robii 
nimănui. Prin răspunsul pe care li l‑a dat, Domnul a arătat că 
acela care comite păcat este rob al păcatului. Tocmai faptul 
că erau sub lege, că erau iudei, îi punea în poziţia de robi, şi, 
fiind robi, ei urmau să fie daţi afară din casă, în timp ce Fiul 
are drepturi inalienabile, fiind al casei, şi va rămâne pentru 
totdeauna în casă. A fi sub păcat sau a fi sub lege este unul 
şi acelaşi lucru pentru un copil al lui Adam: robie. Aceasta 
arată apostolul Pavel în Romani 6, cu care putem compara şi 
capitolele 7 şi 8 din aceeaşi epistolă, ca şi Galateni 4 şi 5. Mai 
mult, iudeii nu erau în mod real, şi nici din punct de vedere 
moral, copiii lui Avraam înaintea lui Dumnezeu (aceasta 
pentru că ei căutau să‑L omoare pe Isus), deşi, din punct de 
vedere al cărnii, erau urmaşii lui Avraam. Ei nu erau copii ai lui 
Dumnezeu, pentru că, dacă ar fi fost, ei L‑ar fi iubit pe Isus, care 
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venise de la Dumnezeu. Ei erau copii ai diavolului şi împlineau 
lucrările lui. Trebuie remarcat aici că înţelegerea semnificaţiei 
Cuvântului este modul prin care pot fi desluşite cuvintele 
luate în parte; nu se pot înţelege adevărurile prin învăţarea 
unei definiţii compuse din cuvinte, ci trebuie mai întâi înţelese 
adevărurile, şi apoi sensul cuvintelor devine evident. Cel care 
ştie ce înseamnă naşterea din nou poate înţelege ce spunea 
Domnul atunci când vorbea despre a fi născut din nou.

Descoperirea că dumnezeu însuşi se afla acolo
Iudeii au început de atunci să lupte împotriva mărturiei 
Domnului, pentru că simţeau că El Se făcea pe Sine mai mare 
decât toţi cei pe care se bazau ei. Ei şi‑au bătut joc de cuvintele 
Lui, iar aceasta L‑a făcut pe Domnul să spună clar cine este 
El, ajungând ca, prin declaraţia că Avraam s‑a bucurat că 
avea să vadă ziua Lui – cuvinte pe care iudeii le‑au luat ca 
referindu‑se la vârsta Lui ca om – să arate clar că El este „Eu 
SUNT“ – numele suprem al lui Dumnezeu. El le‑a vestit că El 
este însuşi Dumnezeu, pe care ei pretindeau că‑L cunoşteau ca 
fiind Cel care S‑a arătat în rug. Ce revelaţie minunată! Omul 
care era atunci acolo dispreţuit şi respins de oameni, contrazis, 
atacat şi tratat rău, era însuşi Dumnezeu. Ce fapt! Ce schimbare 
totală! Ce descoperire pentru aceia care Îl recunoşteau sau care 
Îl cunoşteau! Şi în ce stare erau cei care L‑au respins, pentru 
că inima lor se opunea la tot ce este El, fiindcă El Se arătase pe 
deplin! Ce gând că Dumnezeu Însuşi S‑a coborât pe pământ 
pentru a fi bunătatea însăşi! Cum sunt toate eclipsate înaintea 
Lui – legea şi omul cu raţionamentele lui. Totul depinde în mod 
necesar de acest mare fapt – că Dumnezeu a fost jos pe pământ 
şi că, mulţumiri să‑I fie aduse, Dumnezeu este un Mântuitor. 
Datorită suferinţelor lui Hristos cunoaştem acest lucru. Şi 
aici este de remarcat cum dispensaţiile oficiale rânduite de 
Dumnezeu sunt suspendate prin descoperirea lui Dumnezeu 
Însuşi, care introduce astfel o binecuvântare cu mult mai 
mare.
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Caracterul în care domnul se prezintă pe sine însuşi
Dar aici Domnul Se prezintă ca fiind Martorul: El este 
Cuvântul, Cuvântul devenit carne, Fiul lui Dumnezeu şi, în 
acelaşi timp şi în aceeaşi măsură, ca întotdeauna, Cuvântul, 
Dumnezeu Însuşi. În relatarea de la începutul capitolului, El a 
dat o mărturie care se adresează conştiinţei, manifestându‑Se 
ca fiind Cuvântul care cercetează şi convinge. În versetul 18 El 
dă mărturie împreună cu Tatăl; în versetul 26 El vesteşte ceea 
ce a primit de la Tatăl şi vorbeşte ca învăţat de Dumnezeu. De 
altfel, Tatăl era cu El. Prin cuvântul Lui omul putea cunoaşte 
adevărul – versetele 32‑33, iar adevărul îl elibera pe om; în 
versetul 47 cuvintele Lui sunt cuvintele lui Dumnezeu; în 
versetul 51 păzirea cuvântului Său salvează de la moarte, iar 
în versetul 58 vedem că vorbea Dumnezeu Însuşi, Yahve cel 
cunoscut de părinţi.

Sursa şi caracterul împotrivirii faţă de adevăr
Opoziţia era stârnită prin faptul că cuvântul Lui era Cuvântul 
adevărului (versetul 45). Cei care I se opuneau erau de la 
Cel Rău, care de la început este ucigaş, şi pe acela îl urmau 
ei; şi, pentru că adevărul este sursa vieţii, acest Vrăjmaş este 
caracterizat de faptul că nu a rămas în adevăr. Adevărul nu este 
în el, ci el este tatăl şi sursa minciunii, astfel încât, atunci când 
se aude glasul minciunii, vorbeşte unul din ai lui. Păcatul este o 
robie, iar omul era în robie fiind sub lege. Adevărul, Fiul Însuşi, 
îi elibera. Dar nu numai atât, ci iudeii Îi erau duşmani, copii 
ai vrăjmaşului, care făceau lucrările vrăjmaşului, necrezând 
ceea ce le spunea Hristos, tocmai pentru că El spunea adevărul. 
Cu această ocazie El nu a făcut nici o minune. Acest capitol ne 
prezintă puterea Cuvântului, iar Cuvântul viu este Dumnezeu 
Însuşi. Fiind respins de oameni, El este, dacă putem spune 
aşa, obligat să spună adevărul şi să Se descopere pe Sine, fiind 
deopotrivă ascuns şi arătat, în vremea când era în trup: ascuns 
în ceea ce priveşte gloria Lui, dar manifestat în tot ce priveşte 
harul şi persoana Sa.
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C a p i t o l u l  9

Mărturia lucrărilor domnului, pentru ca oamenii să‑l 
poată vedea
Ajungem la mărturia lucrărilor Sale, dar sunt lucrări făcute de 
El ca om pe pământ, în smerenie. Nu apare ca fiind Fiul lui 
Dumnezeu, Cel care dă viaţa cui vrea El (la fel ca Tatăl), ci, 
prin lucrarea harului Său aici jos, ochii sunt deschişi pentru a‑L 
vedea pe Fiul lui Dumnezeu în acest Om smerit. Capitolul 8 
ne‑a arătat ce este Domnul faţă de om, iar capitolul 9 ne arată 
ce face El în om pentru ca omul să‑L vadă. Astfel, Îl vedem 
prezentat în caracterul Lui de om şi, odată ce este primit 
Cuvântul Lui, El este recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu. Astfel 
este rămăşiţa pusă deoparte pentru El, şi oaia este din nou 
alături de Păstorul cel bun. El era lumina lumii cât timp era pe 
pământ; iar, prin har, unde este primit în acea stare smerită, El 
transmite putinţa de a vedea această lumină şi de a vedea apoi 
prin ea toate lucrurile.

Trebuie să remarcăm faptul că, atunci când lucrează 
Cuvântul, când se manifestă mărturia a ceea ce este Hristos, 
atunci omul este descoperit aşa cum este el, copil al diavolului, 
care de la început este ucigaş, mincinos şi duşman înverşunat 
al Celui care a putut spune „EU SUNT“1. Lucrarea Domnului are 
efecte în om, aducând ceva diferit de ceea ce avea omul înainte; 
El dă vederea omului ataşându‑l astfel de Acela care i‑a dat 
capacitatea de a vedea. În această împrejurare Domnul nu este 
înţeles şi nici nu Se descoperă într‑un mod atât de înalt ca atunci 
când a declarat ceea ce este El – Cuvântul lui Dumnezeu. Aici 
El Se coboară în împrejurările omului şi vine în întâmpinarea 
nevoilor lui pentru a fi cunoscut mai îndeaproape. Dar, în 
consecinţă, sufletul ajunge să cunoască Persoana Lui glorioasă. 
În loc să Se prezinte ca fiind Cuvântul şi, fiind lumina, să dea 
mărturie despre ceea ce este omul, El Se prezintă ca fiind Fiul, 

1 Capitolul 8 corespunde versetului 5 din capitolul 1; dar, în afară de 
aceasta, vedem aici duşmănia faţă de Cel care este lumina.
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Cel care este una cu Tatăl1, care dă viaţa eternă oilor Sale şi care 
le păstrează pentru totdeauna în acest har. În ceea ce priveşte 
binecuvântarea care rezultă din relaţia în care Domnul Se află 
astfel cu oamenii, şi în ceea ce priveşte descrierea completă a 
poziţiei Lui pentru binecuvântarea oilor Sale, capitolul 10 şi 
capitolul 9 prezintă aceeaşi temă, capitolul 10 fiind continuarea 
cuvântării de la sfârşitul capitolului 9.

Omul orb din naştere; puterea duhului şi a cuvântului 
care‑l fac cunoscut pe hristos
La începutul capitolului 9, Domnul a întâlnit un om a cărui 
stare i‑a făcut pe ucenici să pună o întrebare în legătură cu 
guvernarea lui Dumnezeu în Israel. Era lipsa vederii urmarea 
păcatului părinţilor acelui om, păcatul fiind pedepsit în 
copilul lor, potrivit principiilor vestite de Dumnezeu în Exod 
(capitolul 20)? Sau era judecata pentru propriul lui păcat, pe 
care Dumnezeu îl cunoştea, deşi nu se arăta înaintea oamenilor? 
Domnul le‑a răspuns că starea acelui om nu era o consecinţă 
a guvernării lui Dumnezeu din cauza păcatului părinţilor săi, 
nici din cauza păcatului acelui om, ci că era numai un exemplu 
de nenorocire pentru ca să se poată manifesta în har puterea 
lui Dumnezeu. Se vede iarăşi contrastul dintre iudaism şi 
har, care este însă introdus aici pentru a ne prezenta lucrările 
lui Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu în lucrare, nu numai 
declarând ceea ce este El şi nu numai ca obiectul credinţei. 
Prezenţa în această lume a lui Isus, care este lumina, aduce 
ziua. Era deci timpul ca Isus să lucreze şi să facă lucrările Celui 
care Îl trimisese (versetul 4). Aici, Cel care face lucrările, le face 
în aşa fel încât putem vedea unitatea care există între obiectul 
credinţei şi puterea lui Dumnezeu, care lucrează să putem 
vedea acest obiect. Domnul a făcut tină din ţărână şi salivă şi a 
pus‑o pe ochii celui născut orb (versetul 6). Acea tină simboliza 
firea omenească a lui Hristos în smerenia Lui, prezentată 
înaintea ochilor oamenilor, dar care avea în ea eficacitatea 

1 Am menţionat anterior această distincţie între har şi responsabilitate 
(în relaţie cu numele de Tatăl şi Fiul şi cel de Dumnezeu).
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divină a vieţii care era în El. Au văzut însă oamenii atunci toate 
aceste lucruri? Nu, ba chiar, dacă ar fi fost cu putinţă, ochii lor 
s‑ar fi închis şi mai complet. Cel care le atingea ochii Se afla 
acolo şi ei nu vedeau nimic. Apoi i s‑a spus orbului să meargă 
să se spele în scăldătoarea numită „Trimis“ (versetul 7), după 
care el a revenit văzând clar. Puterea Duhului şi a Cuvântului 
îi dau vederea, făcându‑i‑L cunoscut pe Hristos ca Trimisul 
din partea Tatălui. Aceasta este istoria învăţăturii divine dată 
de Dumnezeu Însuşi pentru inima omului. Hristos ne atinge 
ca om când suntem orbi şi când nu vedem absolut nimic, iar 
Duhul lui Dumnezeu lucrează; iar apoi Hristos fiind înaintea 
noastră, noi ajungem să vedem totul clar.

Ostilitatea iudeilor, hotărându‑şi soarta şi judecând 
propria lor condiţie
Poporul a fost uimit de ceea ce s‑a întâmplat şi nu ştiau ce să 
creadă. Dar fariseii erau foarte activi în opoziţia lor faţă de 
mărturia pentru Hristos. Şi iarăşi s‑a pus în discuţie chestiunea 
sabatului, şi, ca întotdeauna, ei au găsit motive să‑L condamne 
pe Domnul, care dăduse vederea, folosind ca pretext zelul 
lor pentru gloria lui Dumnezeu. Existau dovezi clare că omul 
care se afla înaintea lor fusese orb din naştere, că acum vedea 
şi că Isus era cel care făcuse această minune. Părinţii orbului 
răspund în singura chestiune în care mărturia lor putea avea 
vreo importanţă (versetul 20); în ce priveşte miracolul în sine, 
alţii puteau şti mai bine cine l‑a înfăptuit. Temerile pe care ei 
le dau la iveală arată că fariseii hotărâseră să‑L respingă nu 
numai pe Isus, ci şi pe aceia care‑L mărturiseau. Prin aceasta, 
mai‑marii iudeilor aduseseră lucrurile într‑un punct decisiv: 
nu numai că‑L respingeau pe Hristos, dar îi scoteau pe cei 
care‑L mărturiseau pe Domnul în afara privilegiilor poporului 
Israel, chiar cu privire la închinarea obişnuită (versetul 34). 
Dar ostilitatea lor nu făcea decât să scoată în evidenţă rămăşiţa 
credincioasă, să o pună deoparte într‑o vreme în care piatra de 
încercare însemna mărturisirea lui Hristos. Prin aceasta, ei îşi 
decideau propria soartă şi îşi judecau propria stare.
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Omul care fusese orb este dat afară de iudei, dar este 
găsit de fiul lui dumnezeu cel respins
Această stare nu este cu nimic schimbată de dovezile date aici 
de adevăr, şi pe care iudeii, părinţii şi fariseii le aveau înaintea 
ochilor lor. Credinţa venea numai în cel care trăia el însuşi 
această intervenţie puternică din partea lui Dumnezeu şi care 
avea astfel ochii deschişi pentru a vedea gloria Domnului 
Isus. Nu înseamnă că omul acesta a înţeles dintr‑odată toate 
lucrurile, dar îşi dă seama că are de a face cu cineva trimis de 
Dumnezeu. El vede în Isus un profet şi, în clipa în care pleacă 
dinaintea fariseilor, el are încredere în cuvântul Domnului 
ca fiind un cuvânt divin. Iar această încredere îi este dată de 
aceeaşi putere cu care Isus împlinise minunea în viaţa lui. 
Odată ajuns aici, lucrurile îşi urmează simplu cursul lor şi omul 
este condus mai departe pe un teren pe care se găseşte eliberat 
de toate prejudecăţile vechi, dând persoanei lui Isus o valoare 
care umbrea orice alt lucru. Tocmai lucrul acesta îl va dezvolta 
Domnul în capitolul următor.

În ce‑i priveşte pe iudei, ei îşi luaseră într‑adevăr o poziţie 
clară: nu vroiau să aibă nimic de a face cu Isus şi căzuseră de 
acord să‑i alunge pe toţi cei care credeau în El. În consecinţă, 
sărmanul om este dat afară după ce a încercat să discute cu ei 
asupra dovezii pe care o avea în propria sa persoană cu privire 
la misiunea Mântuitorului. Domnul, El Însuşi respins mai 
înainte, îl găseşte acolo, afară; şi i Se descoperă cu propriul Său 
nume de glorie. Îl întreabă: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“. 
Iar omul se raportează tocmai la acest cuvânt al lui Isus, care 
reprezenta deja pentru el un adevăr divin; Isus Se prezintă 
pe Sine ca fiind El Însuşi Fiul lui Dumnezeu, iar omul I se 
închină.

Astfel, efectul puterii divine în exerciţiu era orbirea celor 
care, plini de propria lor înţelepciune, pretindeau că văd, dar 
a căror lumină nu era decât întuneric, şi dăruirea vederii celor 
care erau orbi din naştere.
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Păstorul cel bun în contrast cu păstorii lui Israel
În capitolul 10 Domnul Isus Se pune în contrast pe Sine Însuşi 
cu toţi cei care pretindeau sau pretinseseră, că sunt păstori ai 
lui Israel. Domnul dezvoltă aceste trei puncte: El intră pe uşă; 
El Însuşi este Uşa; şi El este Păstorul oilor – Păstorul cel bun.

Intrarea Domnului în staul – adevăratul Păstor
El intră pe uşă. Adică, El Se supune tuturor condiţiilor stabilite 
de Cel care a zidit casa. Hristos corespunde cu tot ceea ce este 
scris despre Mesia şi ia drumul voii lui Dumnezeu în felul în 
care Se prezintă pe Sine Însuşi poporului. Nu este vorba de 
o energie omenească, nici de puterea care trezeşte şi atrage 
patimile oamenilor; ci de Omul ascultător care S‑a plecat 
înaintea voii lui Yahve, care Şi‑a păstrat locul smerit de slujitor 
şi care a trăit cu Cuvântul care ieşea din gura lui Dumnezeu, 
primind cu smerenie locul în care judecata lui Dumnezeu îl 
aşezase pe Israel.

Toate citatele Domnului în conflictul Său cu Satan sunt 
luate din Deuteronom, (Matei 4). În consecinţă Cel care 
veghează asupra oilor, Yahve, care lucra în Israel prin Duhul 
Său şi în providenţă, şi care dispunea de toate lucrurile, Îi dă 
intrare liberă la oi în ciuda fariseilor, a preoţilor şi a multor 
altora ca ei. Cei aleşi din Israel ascultă glasul Lui. Acum Israel 
se afla sub condamnare; prin urmare El scoate oile afară, însă 
merge El Însuşi înaintea lor. El părăseşte acel staul străvechi, 
purtând fără îndoială ocara, însă mergând înaintea oilor Sale, 
în ascultare potrivit cu voia lui Dumnezeu – o asigurare pentru 
oricine credea în El, că acesta era drumul corect, o garanţie 
pentru cei ce‑L urmau, care îi punea la adăpost de orice pericol 
şi care le arăta calea pe care urmau să meargă.

Oile îl urmează fiindcă Îi cunosc glasul. Există multe alte 
glasuri, însă oile nu le cunosc. Siguranţa lor nu constă în a le 
cunoaşte pe toate, ci în a şti că ele nu reprezintă acel singur glas 
care înseamnă viaţă pentru ele – glasul lui Isus. Toate celelalte 
sunt glasurile străinilor.
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Uşa oilor
El este uşa oilor. Tot El este autoritatea lor de a ieşi, precum 
şi mijlocul lor de intra. Intrând, ele sunt mântuite. Ele intră şi 
ies. Nu mai este acel jug al poruncilor, care păzindu‑le de cei 
de afară, le ţinea astfel prizoniere. Oile lui Hristos sunt libere; 
siguranţa lor stă în grija personală a Păstorului; şi în această 
stare de libertate, ele se hrănesc în păşunile bune şi grase pe 
care dragostea Sa le oferă. Într‑un cuvânt, nu mai este vorba de 
iudaism, ci de mântuire, de libertate şi de hrană. Hoţul vine ca 
să profite de oi, ucigându‑le. Hristos a venit ca ele să aibă viaţă, 
şi s‑o aibă din belşug; adică, potrivit cu puterea acestei vieţi în 
Isus, Fiul lui Dumnezeu, care în curând urma să aibă această 
viaţă (a cărei putere era în Persoana Sa) în starea de înviere, 
deasupra morţii.

Păstorul cel bun care‑Şi dă viaţa pentru oi
Adevăratul Păstor al lui Israel (cel puţin al rămăşiţei), devine 
uşa care permitea ieşirea oilor din staulul iudaic, precum şi 
intrarea lor în privilegiile lui Dumnezeu, prin faptul că le dă 
viaţa potrivit cu abundenţa în care El o putea oferi. El era de 
asemenea într‑o legătură specială cu oile puse astfel deoparte: 
bunul Păstor care‑Şi dădea viaţa pentru oile Sale. Alţi păstori 
se gândeau la ei înşişi, El însă la oile Sale. El le cunoştea, iar ele 
Îl cunoşteau pe El, aşa cum Tatăl Îl cunoştea pe El şi cum El Îl 
cunoştea pe Tatăl. Preţios principiu! S‑ar fi putut înţelege că 
este vorba doar de o cunoaştere pământească şi de un interes 
al lui Mesia aici pe pământ cu privire la oile Sale. Însă Fiul, deşi 
Îşi dăduse viaţa şi era în cer, Îi cunoaşte pe ai Săi, aşa cum Tatăl 
Îl cunoştea pe El, atunci când El Se afla pe pământ.

„Celelalte oi“ ale Lui; o singură turmă şi un singur Păstor
Astfel El Îşi dădea viaţa pentru oile Sale; dar avea şi alte oi care 
nu erau din acel staul, iar moartea Sa avea valoare şi pentru 
mântuirea acestor sărmani dintre neamuri. El urma să‑i cheme 
şi pe aceştia. Fără îndoială El Îşi dăduse viaţa şi pentru iudei 
– pentru toate oile în general (versetul 11). Însă El nu vorbeşte 
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în mod distinct despre neamuri, până nu pomeneşte despre 
moartea Sa. Avea să‑i aducă şi pe aceştia şi avea să fie doar o 
turmă1 şi un singur Păstor (versetul 16).

Valoarea intrinsecă a morţii lui Hristos în ochii Tatălui; 
puterea Sa unică de a‑Şi da viaţa şi de a o lua din nou
Această învăţătură care arată lepădarea lui Israel şi chemarea 
afară a celor aleşi din acest popor, prezintă moartea lui Isus 
ca fiind efectul dragostei Sale pentru ai Săi şi vorbeşte despre 
cunoaşterea Sa divină cu privire la oile Sale atunci când El 
va fi departe de ele, precum şi despre chemarea celor dintre 
neamuri. Este vădită importanţa unei astfel de învăţături la 
acel moment. Importanţa ei prin harul lui Dumnezeu, nu s‑a 
pierdut prin trecerea timpului şi nu este limitată de schimbarea 
de dispensaţie. Ea ne introduce în realităţile substanţiale ale 
harului legate de Persoana lui Hristos. Însă moartea lui Hristos 
înseamnă mai mult decât dragoste pentru oile Sale. Ea avea o 
valoare intrinsecă în ochii Tatălui. „Pentru aceasta Mă iubeşte 
Tatăl, pentru că Îmi dau viaţa ca din nou să o iau“ (versetul 17). 
El nu spune aici că Şi‑o dă pentru oile Sale – faptul în sine al 
dăruirii vieţii Lui constituie plăcerea Tatălui. Noi iubim fiindcă 
El ne‑a iubit întâi, însă Isus, Fiul divin, poate oferi motive 
pentru dragostea Tatălui faţă de El. Dându‑Şi viaţa, El L‑a 
glorificat pe Tatăl. Moartea era recunoscută ca fiind pedeapsa 
dreaptă pentru păcat (fiind în acelaşi timp anulată, ca şi cel 
care avea puterea ei2), iar viaţa veşnică este adusă la lumină ca 
rod al răscumpărării – viaţa din Dumnezeu. Aici de asemenea 
sunt puse în evidenţă drepturile Persoanei lui Hristos. Nimeni 
nu‑I ia viaţa, ci o dă El de la Sine Însuşi. Avea această putere, 
să‑Şi dea viaţa şi s‑o ia din nou (ceea ce nu este adevărat despre 
nimeni altul, decât despre Acela care avea această putere prin 
drept divin). Totuşi, chiar în acest aspect, El nu Se depărta de 
drumul ascultării; primise această poruncă de la Tatăl Său 
(versetul 18). Dar cine ar fi putut s‑o împlinească decât Acela 

1 Nu „un singur staul“. Numai există staul acum.
2 2 Timotei 1.10; Evrei 2.14.
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care a putut spune: „Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl 
voi ridica iarăşi“?1

„Nu vor pieri niciodată“; gloria şi dragostea Fiului şi 
Tatălui identificate cu siguranţa oilor
Oamenii discută ceea ce El le spusese. Erau unii care nu vedeau 
în El decât un om ieşit din minţi, şi Îl insultau. Alţii mişcaţi 
de puterea minunii pe care o făcuse; simţeau că cuvintele Sale 
aveau un caracter diferit de cel al nebuniei. Până la un anumit 
punct conştiinţele lor erau atinse. Iudeii Îl înconjoară şi‑L 
întreabă cât avea să le mai ţină sufletele în încordare: „Dacă Tu 
eşti Hristosul, spune‑ne deschis“ (versetul 24). Isus le răspunde 
că deja le spusese şi că lucrările Sale dădeau mărturie despre 
El. El apelează la două mărturii pe care le‑am văzut prezentate 
în capitolele precedente (8, 9), şi anume, Cuvântul Său şi 
lucrările Sale. Însă El adaugă că ei nu erau dintre oile Sale. Apoi 
foloseşte această ocazie fără să ia în seamă prejudecăţile lor, ca 
să adauge câteva adevăruri preţioase cu privire la oile Lui: ele 
ascultă glasul Său; El le cunoaşte; Ele Îl urmează; El le dă viaţă 
veşnică şi ele nu vor pieri niciodată (versetele 27,28). Pe de‑o 
parte, viaţa din ele nu poate pieri, iar de cealaltă, nimeni nu 
le va smulge din mâna Mântuitorului – nici o putere din afară 
nu o va birui pe cea a Aceluia care le păzeşte. Însă mai există 
un alt adevăr infinit de preţios pe care Domnul în dragostea 
Sa ni‑l descoperă. Tatăl ne‑a dăruit pe noi lui Isus şi El este 
mai mare decât toţi cei care ar căuta să ne smulgă din mâna 
Sa. Iar Isus şi Tatăl sunt una. Scumpă învăţătură, în care gloria 
Persoanei Fiului lui Dumnezeu este identificată cu siguranţa 
oilor Sale, cu înălţimea şi adâncimea dragostei al căror obiect 
sunt aceste oi. Aici nu este vorba, ca în capitolul 8, de o mărturie 
care, oricât de divină ar fi, arată ce este omul, ci este lucrarea şi 
dragostea eficace a Fiului, şi în acelaşi timp a Tatălui. Nu este 

1 Dragostea şi ascultarea sunt principiile care guvernează viaţa divină. 
Acest lucru este dezvoltat în prima Epistolă a lui Ioan, în ce ne priveşte 
pe noi înşine. O altă caracteristică a vieţii divine într‑o fiinţă creată este 
dependenţa, şi aceasta a fost pe deplin manifestată în Isus ca Om.
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„EU SUNT“, ci „Eu şi Tatăl una suntem“ (versetul 30). Dacă El a 
împlinit lucrarea şi are grijă de oi, Tatăl era Acela care le‑a dat 
Lui. Hristos putea săvârşi o lucrare divină şi furniza un motiv 
pentru dragostea Tatălui, însă Tatăl era Acela care I‑a dat să 
facă această lucrare. Dragostea Lor pentru oi este una, aşa cum 
cei care beneficiază de ea sunt una.

Subiectele capitolelor 8, 9 şi 10
Capitolul 8, prin urmare, reprezintă manifestarea lui Dumnezeu 
în mărturie şi ca lumină; capitolele 9 şi 10, prezintă harul eficace 
care strânge oile sub îngrijirea Fiului şi a dragostei Tatălui. 
Ioan foloseşte termenul „Dumnezeu“ atunci când vorbeşte 
despre natura Sa sfântă şi despre responsabilitatea omului – şi 
termenii de „Tatăl“ şi „Fiul“, atunci când vorbeşte de har în 
legătură cu poporul lui Dumnezeu.

Observaţi că lupul poate veni şi răpi1 oile dacă păstorii sunt 
plătiţi; însă el nu le poate smulge din mâna Mântuitorului.

Isus îi părăseşte definitiv
La sfârşitul capitolului, după ce iudeii au luat pietre ca să‑L 
omoare din cauză că El Se făcuse pe Sine Însuşi egal cu 
Dumnezeu, Domnul nu caută se le dovedească adevărul cu 
privire la ceea ce este El, ci arată că, potrivit propriilor lor principii 
şi mărturiei Scripturii, ei erau greşiţi în această privinţă. El face 
iarăşi apel la cuvintele şi lucrările Sale, dovedind că El este în 
Tatăl şi Tatăl este în El. Din nou ei iau pietre să‑L omoare şi Isus 
îi părăseşte definitiv. Totul era încheiat cu privire la Israel.

1 În original este acelaşi cuvânt pentru termenii „răpi“ şi „smulge“, din 
versetele 12, 28 şi 29.
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C a p i t o l u l  1 1

Moartea lui Lazăr; starea reală a omului; răul îngăduit să 
meargă până la capăt
Ajungem acum la mărturia pe care Tatăl o dă pentru Isus 
ca răspuns la lepădarea Lui. În acest capitol este prezentată 
credinţei puterea învierii şi a vieţii în propria Sa Persoană1. Dar 
aici nu numai că El este lepădat, ci omul este privit ca fiind 
mort, iar Israel de asemenea. Căci vedem omul în persoana 
lui Lazăr. Familia din Betania era binecuvântată; ea Îl primise 
pe Domnul în sânul ei. Lazăr se îmbolnăveşte, iar afecţiunile 
omeneşti ale Domnului sunt în mod natural puse în mişcare. 
Marta şi Maria simt acest lucru şi Îi trimit vorbă că cel pe care 
Îl iubea era bolnav (versetul 3). Însă Isus rămâne în locul în 
care era. Ar fi putut spune un cuvânt, ca în cazul sutaşului sau 
al copilului bolnav de la începutul acestei Evanghelii, dar n‑a 
făcut‑o. El Îşi manifestase puterea şi bunătatea vindecându‑l pe 
om aşa cum acesta se găsea pe pământ, precum şi eliberându‑l 
de sub puterea vrăjmaşului, şi aceasta în mijlocul lui Israel. 
Dar aceasta nu constituia scopul Lui aici şi nici – cu atât 
mai puţin – limitele a ceea ce venise să facă. Era o chestiune 
de dăruire a vieţii, de înviere a ceea ce era mort înaintea lui 
Dumnezeu. Aceasta era adevărata stare a lui Israel; era de fapt 
starea omului. Prin urmare El îngăduie ca starea omului aflat 
sub păcat să continue şi să se manifeste în toată intensitatea 
efectelor ei aici pe pământ şi permite vrăjmaşului să‑şi exercite 
puterea până la capăt. Nu mai rămâne nimic decât judecata lui 
Dumnezeu; iar moartea, în ea însăşi, îl dovedea pe om vinovat 
de păcat în timp ce‑l conducea către judecată. Bolnavul poate fi 

1 Este foarte izbitor să‑L vedem pe Domnul comportându‑Se cu smerenie 
într‑o slujire a ascultării, îngăduind ca răul să meargă până la capăt, ca 
dovadă a falimentului omului (moartea) şi puterii lui Satan, până când 
voia Tatălui L‑a chemat să Se ocupe de acest rău. Atunci nici un pericol 
nu mai constituie o piedică, iar El este învierea şi viaţa în prezenţa şi în 
puterea Sa personală; iar apoi El – fiind astfel – Se dă la moarte pentru 
noi.
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vindecat, însă nu există nici un remediu pentru moarte. Totul 
este sfârşit pentru om, aşa cum se află el pe acest pământ. Nu 
rămâne altceva decât judecata lui Dumnezeu. Oamenilor le este 
rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata 
(Evrei 9.27). Prin urmare Domnul nu vindecă în cazul acesta. 
El îngăduie ca răul să meargă până la capăt – până la moarte. 
Acela era adevăratul loc pentru om. După ce Lazăr a adormit, 
El merge să‑l trezească. Ucenicii se tem de iudei, şi pe bună 
dreptate. Însă Domnul, după ce a aşteptat voia Tatălui Său, nu 
se teme să o împlinească. Pentru El era ziuă.

De fapt, oricât de mare ar fi fost dragostea Sa faţă de 
popor, El trebuia să‑l lase să moară (şi era de fapt mort) şi să 
aştepte timpul rânduit de Dumnezeu pentru a‑l învia. Dacă 
El Însuşi trebuie să moară pentru a împlini acest lucru, El Se 
încredinţează pe Sine în mâinile Tatălui Său.

Moartea lui Lazăr nu este împiedicată; Hristos, care a 
murit, este arătat ca fiind Învierea şi Viaţa
Dar haideţi să cercetăm adâncimea acestei învăţături. Moartea 
a intervenit; ea trebuie să aibă loc. Omul este cu adevărat în 
moarte înaintea lui Dumnezeu; însă Dumnezeu intervine în 
har. Două lucruri sunt prezentate în întâmplarea de care ne 
ocupăm. Domnul ar fi putut să‑l vindece pe Lazăr. Credinţa şi 
nădejdea Martei, Mariei sau a iudeilor, nu merg mai departe 
de atât. Marta totuşi recunoaşte că El, ca Mesia, bucurându‑Se 
de favoarea lui Dumnezeu, avea să primească de la El tot ceea 
ce urma să ceară. Însă El nu împiedicase moartea lui Lazăr, 
deşi intervenise în trecut de atât de multe ori, chiar pentru 
străini, pentru oricine Îl solicitase. În al doilea rând, Marta ştia 
că fratele ei va învia în ziua de apoi; dar oricât de adevărat 
era acest lucru, el nu era de nici un ajutor pentru momentul 
respectiv. Căci cine avea să răspundă în locul omului, mort 
în urma judecăţii asupra păcatului? A învia şi a sta înaintea 
lui Dumnezeu nu constituia un răspuns cu privire la moartea 
intervenită prin păcat. Două lucruri erau adevărate. Hristos 
adesea îl eliberase pe omul muritor de suferinţele în carne, 
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şi avea să fie o înviere în ziua de apoi. Însă aceste lucruri nu 
aveau nici o valoare în prezenţa morţii. Hristos Se afla, totuşi, 
acolo; şi El este – mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu! – învierea 
şi viaţa. Omul fiind mort, învierea este menţionată întâi. Însă 
Isus este învierea şi viaţa în puterea prezentă a vieţii divine. 
Şi observaţi că viaţa, venită prin înviere, eliberează pe om 
de tot ceea ce moartea implică, şi lasă în urmă1 împreună cu 
păcatul tot ceea ce aparţine vieţii pe care omul a pierdut‑o. 
Hristos, murind pentru păcatele noastre, a purtat pedeapsa 
lor – le‑a purtat pe ele. El a murit. Toată puterea vrăjmaşului, 
toate efectele ei cu privire la omul muritor, toată judecata lui 
Dumnezeu, a fost purtată de El şi a ieşit din sfera ei în puterea 
unei vieţi noi de înviere, viaţă care ne este dăruită şi nouă; astfel 

1 Hristos a luat o viaţă omenească în har lipsită de păcat; şi trăind în 
această viaţă a luat păcatul asupra Lui. Păcatul aparţine, ca să zicem aşa, 
vieţii acesteia în care Hristos nu a cunoscut păcat, dar în care a fost făcut 
păcat pentru noi. Însă El a murit – a părăsit această viaţă. El este mort 
faţă de păcat; El a sfârşit‑o cu păcatul, sfârşind cu viaţa de care păcatul 
aparţinea – păcat care nu se afla în El, ci în noi – acea viaţă în care El a 
fost făcut păcat pentru noi. Înviat fiind prin puterea lui Dumnezeu, El 
trăieşte într‑o stare nouă, în care păcatul nu poate intra, fiind lăsat în 
urmă împreună cu viaţa pe care El a părăsit‑o (Romani 6.3‑10). Credinţa 
ne aduce şi pe noi în această stare prin har.

S‑a pretins că aceste gânduri afectează viaţa divină şi eternă care era 
în Hristos. Dar aceasta este o obiecţie cu totul nefondată şi rea. Chiar în 
cazul unui păcătos neconvertit, moartea nu are nimic a face cu încetarea 
existenţei în ce priveşte viaţa umană interioară. Toţi sunt vii pentru 
Dumnezeu şi viaţa divină în Hristos niciodată nu putea înceta, nici nu se 
putea schimba. El niciodată nu Şi‑a dat‑o pe aceasta, ci în puterea acesteia 
Şi‑a dat viaţa pe care o poseda pe pământ ca om, pentru a o lua înapoi 
într‑un fel cu totul nou în înviere, dincolo de mormânt. Obiecţiunea este 
cu totul rea. În ediţia prezentă nu am schimbat nimic în această notă, 
ci am adăugat doar câteva cuvinte cu speranţa că va fi mai clar pentru 
toţi. Învăţătura în sine reprezintă un adevăr vital. În text am scos sau am 
modificat o porţiune dintr‑un alt motiv, şi anume pentru că exista confuzie 
între puterea divină a vieţii în Hristos şi învierea Lui de către Dumnezeu, 
privit ca om aflat în mormânt. Ambele aspecte sunt adevărate şi aceasta 
într‑un fel binecuvântat, însă au fost confundate în text. În Efeseni, Hristos 
ca om este înviat de către Dumnezeu. În Ioan avem puterea divină şi de 
înviere în El Însuşi.
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că noi suntem din punct de vedere spiritual vii din morţi, aşa 
cum El Însuşi este viu din morţi. Păcatul (El fiind făcut păcat 
şi purtând păcatele noastre în trupul Său pe lemn), moartea, 
puterea lui Satan, judecata lui Dumnezeu, au fost depăşite de 
către El şi lăsate în urmă, iar omul se află într‑o stare cu totul 
nouă, în neputrezire. Acest lucru va fi adevărat şi pentru noi în 
ce priveşte trupul. Însă prin dăruirea vieţii Lui, ca înviat dintre 
cei morţi, Dumnezeu ne‑a adus la viaţă împreună cu El, după 
ce ne‑a iertat toate greşelile.

În cazul de faţă, Isus n‑a făcut decât să arate că această putere 
era în El. Fiul lui Dumnezeu a fost glorificat în manifestarea 
acestei puteri, deocamdată doar cu privire la Lazăr, căci ştim că 
El nu murise încă pentru păcat1. Cel credincios, chiar dacă ar fi 
mort, va învia şi cel care trăieşte şi crede în El nu va muri. Hristos 
a biruit moartea; puterea pentru aceasta se afla în Persoana 
Lui, iar Tatăl a dat mărturie despre acest fapt cu privire la El. 
Există unii care‑I aparţin şi trăiesc atunci când Domnul exercită 
această putere? Aceştia nu vor muri niciodată – moartea nu 
mai există în prezenţa Sa. Sunt unii care au murit înainte ca El 
s‑o exercite? Ei vor trăi – moartea nu poate rezista înaintea Lui. 
Întregul efect al păcatului asupra omului este complet distrus 
prin înviere, privită ca putere a vieţii în Hristos. Aceasta are 
referire desigur la cei sfinţi, cărora viaţa le este dată. Aceeaşi 
putere este exercitată, bineînţeles, şi faţă de cei nelegiuiţi; însă 

1 Învierea are un caracter dublu: puterea divină pe care El o putea 
exercita şi chiar a exercitat‑o cu privire la Sine Însuşi (capitolul 2.19), iar 
aici cu privire la Lazăr, amândouă aceste învieri fiind dovada calităţii 
Sale de Fiu; şi, în al doilea rând, eliberarea unui om mort din starea lui. 
Astfel Dumnezeu L‑a înviat pe Hristos dintre cei morţi şi tot aşa Hristos 
îl învie aici pe Lazăr. În învierea lui Hristos ambele caractere sunt unite 
în propria Sa persoană. În cazul lui Lazăr, bineînţeles, ele erau separate. 
Însă Hristos are viaţa în Sine Însuşi şi aceasta în putere divină. Dar El Şi‑a 
dat viaţa în har, iar noi suntem prezentaţi în Efeseni 2 ca aduşi la viaţă 
împreună cu El. Însă pare că s‑a evitat să se afirme că El a fost adus la 
viaţă, atunci când se vorbeşte de El singur, în Efeseni 1.
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nu constituie dăruirea vieţii din Isus, nici învierea împreună cu 
El, după cum este evident1.

Moartea ca sfârşit al vieţii naturale; învierea ca sfârşit al 
morţii
Hristos a exercitat această putere în ascultare şi în dependenţă 
de Tatăl Său, deoarece El era Om şi umbla înaintea lui 
Dumnezeu pentru a‑I împlini voia; însă El este învierea şi viaţa. 
El a introdus puterea vieţii divine în mijlocul morţii, iar moartea 
este astfel distrusă, nemaiavând nici o putere asupra morţii 
de înviere. Moartea reprezintă sfârşitul vieţii naturale pentru 
omul păcătos. Învierea este sfârşitul morţii, care astfel nu mai 
deţine nimic în noi. Este în avantajul nostru că, după ce a făcut 
tot ceea ce putea face, moartea a luat sfârşit. Noi trăim în viaţa2 
care i‑a pus capăt şi ieşim din tot ceea ce poate fi în legătură cu 
o viaţă care nu mai există. Ce eliberare! Hristos este El Însuşi 
această putere. El a devenit aşa pentru noi în manifestarea şi 
exercitarea ei deplină în învierea Sa.

Nevoia şi durerea Martei şi Mariei; compasiunea 
Domnului
Marta, deşi Îl iubea pe Domnul şi credea în El, nu înţelege 
aceste lucruri; şi o cheamă pe Maria, simţind că sora ei Îl va 
înţelege mai bine. Vom vorbi acum puţin despre aceste două 
surori. Maria care aştepta ca Domnul s‑o cheme la El, lăsându‑I 
Lui iniţiativa într‑un fel modest, deşi plin de durere, auzind că 
Domnul o chemase, se duce direct la El. Iudeii, Marta şi Maria 
văzuseră minunile şi vindecările care ţinuseră în loc puterea 

1 Obiecţiunea rea, la care am făcut referire cu două note mai înainte, 
aprobă (într‑un mod involuntar, sunt de acord) doctrina oribilă a anihilării, 
cum că moartea, adică sfârşitul vieţii naturale, ar însemna încetarea 
existenţei. Semnalez acest lucru fiindcă această formă de învăţătură rea 
este foarte actuală. Ea răstoarnă întreaga esenţă a creştinismului.

2 Observaţi felul în care apostolul percepe puterea acestei vieţi atunci 
când zice: „Pentru ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă“. Priviţi, 
din acest punct de vedere, la primele cinci capitole din 2 Corinteni.
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morţii. La acestea fac ei referire. Dar aici viaţa se sfârşise deja. 
Ce mai putea fi de ajutor? Dacă El ar fost acolo, ei ar fi putut 
conta pe dragostea şi pe puterea Lui. Maria Îi cade la picioare 
plângând. Cu privire la puterea învierii ea nu înţelegea mai 
mult decât Marta; însă inima ei este zdrobită de simţământul 
morţii în prezenţa Aceluia care avea viaţa. Este o expresie 
a nevoii şi a durerii, mai degrabă decât o plângere. Iudeii 
varsă şi ei lacrimi; puterea morţii apăsa pe inimile lor. Isus 
pătrunde în aceste simţăminte cu compasiune. El S‑a tulburat 
în duh şi suspină înaintea lui Dumnezeu, însă lacrimile Sale se 
transformă într‑un geamăt care, deşi neexprimat, reprezenta 
greutatea morţii, simţită în compasiune şi prezentată lui 
Dumnezeu prin acest geamăt al dragostei, ce realiza pe deplin 
adevărul; şi aceasta în dragoste faţă de aceia care sufereau sub 
acel rău pe care geamătul Său îl exprima.

Nevoia dă prilej puterii Domnului de a o rezolva
El purta povara morţii înaintea lui Dumnezeu în duhul Său, 
moarte ce reprezenta starea nenorocită a omului – jugul de care 
omul nu se putea elibera pe sine; şi El este ascultat. Nevoia pune 
în mişcare puterea Lui. Nu era acum momentul de a explica cu 
răbdare ceea ce era El, aşa cum procedase cu Marta. El simte şi 
acţionează potrivit cu nevoia pe care Maria o exprimase, inima 
ei fiind deschisă de către harul care era în El.

Compasiunea omului şi exercitarea puterii vieţii de către 
Fiul lui Dumnezeu
Omul poate avea compasiune; aceasta este expresia lipsei de 
putere. Isus pătrunde în suferinţa omului muritor şi Se aşează 
pe Sine Însuşi sub jugul morţii care apasă asupra acestuia (şi 
aceasta într‑un fel mai complet decât ar putea‑o face omul 
însuşi), însă El o îndepărtează împreună cu cauza ei. El face 
mai mult decât doar s‑o îndepărteze; El introduce puterea 
care o îndepărtează. Aceasta este gloria lui Dumnezeu. Când 
Hristos este prezent, dacă murim, nu murim pentru moarte, 
ci pentru viaţă. Murim ca să trăim în viaţa lui Dumnezeu, în 
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locul celei a omului. Şi prin cine? Prin Isus, pentru ca Fiul lui 
Dumnezeu să fie glorificat. Moartea a intrat prin păcat, iar 
omul se află sub puterea morţii. Însă acest lucru nu a făcut 
decât să creeze posibilitatea ca noi să posedăm viaţa potrivit 
cu cel de‑al doilea Adam, Fiul lui Dumnezeu, şi nu potrivit cu 
primul Adam, omul păcătos. Acesta este har. Dumnezeu este 
glorificat în această lucrare de har şi Fiul lui Dumnezeu este 
Acela a cărui slavă străluceşte în această lucrare divină.

Ceea ce le caracteriza pe Marta şi pe Maria; Maria la 
picioarele lui Isus
Observaţi că acesta nu este har oferit ca mărturie, ci ca 
exercitarea puterii vieţii. Putrezirea nu constituie o piedică 
pentru Dumnezeu. Pentru ce a venit Hristos? Pentru a aduce 
omului mort cuvintele vieţii veşnice. Maria se hrănea cu aceste 
cuvinte. Marta slujea – îşi ocupa inima cu multe lucruri. Ea 
credea, Îl iubea pe Isus şi L‑a primit în casa ei; Domnul o iubea 
la rândul Lui. Dar Maria asculta cuvintele Lui – acesta era 
scopul pentru care El venise – şi El i‑a dat dreptate în această 
privinţă. Partea bună pe care ea şi‑o alesese nu avea să‑i fie 
luată.

Când Domnul soseşte, Marta pleacă din proprie iniţiativă 
să‑L întâmpine. Ea se retrage atunci când Isus îi vorbeşte despre 
puterea prezentă a vieţii în Persoana Sa. Noi, deşi creştini, 
suntem stânjeniţi atunci când ne simţim incapabili să înţelegem 
semnificaţia cuvintelor Domnului, sau ale acelora pe care cei ai 
Lui ni le spun. Marta simţea că aceasta era mai degrabă partea 
Mariei decât a ei. Ea pleacă şi o cheamă pe sora ei, spunându‑i 
că Învăţătorul (observaţi numele pe care ea I‑l dă) a venit şi că 
o cheamă (versetul 28). Ea lua propria conştiinţă drept vocea lui 
Hristos. Maria se ridică îndată şi vine la El. Ea n‑a înţeles mai 
mult decât Marta. Inima ei îşi prezintă nevoia la picioarele lui 
Isus, unde auzise cuvintele Sale şi învăţase dragostea şi harul 
Său; iar Isus întreabă unde se afla mormântul. Pentru Marta, 
întotdeauna ocupată cu împrejurările, fratele ei mirosea greu 
deja.
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Familia din Betania
După aceea (pe când Marta servea şi Lazăr era prezent), în 
capitolul 12 Maria Îl unge pe Domnul, simţind în mod instinctiv 
ceea ce avea să urmeze; pentru că iudeii se sfătuiau cum să‑L 
dea la moarte. Inima ei, învăţată de dragostea Domnului, simţea 
vrăjmăşia iudeilor, iar afecţiunile ei, stimulate de o adâncă 
recunoştinţă, revarsă asupra Lui lucrul cel mai de preţ pe care îl 
avea. Cei prezenţi o învinuiesc; Isus îi ia partea din nou. Gestul 
Mariei nu părea condus de raţiune, însă ea înţelesese poziţia 
Lui. Ce lecţie! Ce familie binecuvântată era aceasta din Betania, 
în care inima lui Isus a găsit (atât cât se putea pe pământ) o 
mângâiere pe care dragostea Sa a acceptat‑o! Cu ce dragoste 
avem a face! Dar vai, şi cu ce ură! Pentru că vedem în această 
Evanghelie opoziţia cumplită dintre om şi Dumnezeu.

Mărturia lui Dumnezeu cu privire la harul Său revărsat 
peste cei mai slabi slujitori ai Săi
Există un punct interesant aici pe care trebuie să‑l observăm 
înainte de a trece mai departe. Duhul Sfânt relatează un 
incident în care necredinţa trecătoare, însă vinovată, a lui 
Toma a fost acoperită de harul Domnului. Era nevoie ca această 
întâmplare să fie relatată; însă Duhul Sfânt a avut grijă se ne 
arate că Toma Îl iubea pe Domnul şi că era gata, din inimă, să 
moară împreună cu El (capitolul 20.24‑29; 11.16). Avem şi alte 
exemple de felul acesta. Pavel spune: „Ia‑l pe Marcu şi adu‑l cu 
tine; fiindcă îmi este de folos pentru lucrare“, (2 Timotei 4.11). 
Sărmanul Marcu; aceasta era necesar din pricina a ceea ce se 
întâmplase la Perga (Fapte 13.13; 15.36). Barnaba are acelaşi 
loc în afecţiunile şi amintirea apostolului. Noi suntem slabi; 
Dumnezeu nu ascunde acest lucru, însă El revarsă mărturia 
harului Său peste cei mai slabi dintre slujitorii Lui.

Omorârea lui Isus propusă de către marele preot; Domnul 
Îşi păstrează liniştit locul de slujire
Dar să continuăm. Caiafa, căpetenia iudeilor, ca mare preot, 
propune omorârea lui Isus din pricină că El înviase pe Lazăr. 
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Din ziua aceea ei uneltesc împotriva Lui la Ierusalim. Isus Se 
supune. El a venit să‑Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare 
pentru mulţi şi continuă să împlinească lucrarea la care 
dragostea Sa se angajase, potrivit cu voia Tatălui Său, oricare 
ar fi fost planurile şi răutatea oamenilor. Lucrarea vieţii şi a 
morţii, a lui Dumnezeu şi a lui Satan, se aflau faţă în faţă. Însă 
planurile lui Dumnezeu urmau să fie împlinite în har, oricare 
ar fi fost mijloacele pentru aceasta. Isus Se devotează lucrării 
prin care aceste planuri aveau să fie împlinite. După ce a arătat 
puterea învierii şi a vieţii în Sine Însuşi, El Se găseşte din nou, 
când vine momentul potrivit, liniştit în locul în care slujirea Sa 
L‑a condus; însă El nu mai procedează în aceeaşi manieră ca 
înainte în templu. El merge acolo într‑adevăr, însă chestiunea 
dintre Dumnezeu şi om era deja stabilită din punct de vedere 
moral.

C a p i t o l u l  1 2

Familia din Betania: un model al celor trei clase diferite ce 
compun adevărata rămăşiţă
Locul Său acum este cu rămăşiţa, acolo unde inima Sa găsea 
odihnă – în casa din Betania. Avem, în această familie, un 
model al adevăratei rămăşiţei din Israel; trei cazuri diferite 
în ce priveşte poziţia lor înaintea lui Dumnezeu. Marta avea 
acea credinţă care, fără îndoială o ataşa de Hristos, dar care nu 
trecea dincolo de ceea ce era necesar pentru Împărăţie. Cei care 
vor fi cruţaţi până în zilele din urmă vor avea aceeaşi credinţă. 
Această credinţă a lor va recunoaşte în cele din urmă pe Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu. Lazăr se afla şi el acolo, trăind prin acea 
putere care era capabilă de asemenea să învie în acelaşi fel pe 
toţi credincioşii morţi1, putere care, prin har, în ziua de apoi, 

1 Vorbesc doar despre puterea necesară pentru a produce acest efect; 
căci într‑adevăr, starea de păcat a omului, fie iudei, fie dintre neamuri, 
necesita ispăşire; şi n‑ar fi putut exista nici un credincios care să fie înviat 
dintre cei morţi dacă harul lui Dumnezeu nu ar fi acţionat în virtutea, şi în 
vederea, acelei ispăşiri. Vorbesc doar de puterea care locuia în Persoana 
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va chema pe Israel, din punct de vedere moral, afară din starea 
de moarte. Într‑un cuvânt, avem aici rămăşiţa care nu va muri, 
cruţată prin intermediul unei credinţe adevărate (dar credinţa 
într‑un Mântuitor viu, care va elibera pe Israel), şi pe aceia 
care vor fi înviaţi ca din morţi pentru a se bucura de Împărăţie. 
Marta slujea; Isus Se afla în compania lor; iar Lazăr stă la masă 
cu El.

Se afla însă acolo şi reprezentanta unei alte clase. Maria, 
care băuse din fântâna adevărului, şi primise acea apă vie 
în inima ei, înţelesese că acolo se afla ceva mai mult decât 
speranţa şi binecuvântarea lui Israel, anume Isus Însuşi. Ea 
face ceea ce I Se potrivea lui Isus în lepădarea Lui – Celui 
care este învierea înainte ca să fie viaţa noastră. Inima ei o 
determină să se asocieze cu această lucrare a lui Isus, şi Îl unge 
înaintea îngropării Lui. Pentru ea Isus Însuşi este subiectul 
principal – şi El lepădat; iar credinţa îşi ia locul în ce constituia 
sămânţa adunării, încă ascunsă în ogorul lui Israel şi al acestei 
lumi, dar care în înviere, va răsări în toată frumuseţea vieţii 
lui Dumnezeu – a vieţii eterne. Este o credinţă care se revarsă 
pe sine asupra Lui, asupra trupului Său, în care El urma să 
sufere pedeapsa datorată păcatului, pentru mântuirea noastră. 
Egoismul necredinţei, trădându‑şi păcatul prin dispreţul faţă 
de Hristos şi prin indiferenţă (versetele 5,6), oferă Domnului 
ocazia de a descoperi adevărata valoare a faptei acestei 
slujitoare iubite. Aici este scoasă în evidenţă ungerea picioarelor 
Lui, care arată că tot ceea ce aparţine de Hristos, tot ceea ce era 
Hristos, avea pentru ea o valoare ce o împiedica să privească 
la orice altceva. Acesta este adevăratul mod de a‑L aprecia pe 
Hristos. Credinţa care cunoaşte dragostea Lui ce întrece orice 
cunoştinţă se manifestă ca o mireasmă plăcută în întreaga casă. 
Şi Dumnezeu Îşi aminteşte de acest lucru într‑un fel potrivit cu 
harul Lui. Isus a înţeles‑o; aceasta era tot ceea ce ea îşi dorea. El 

lui Hristos, aceea care a biruit toată puterea morţii, moarte ce nu putea 
face nimic împotriva Fiului lui Dumnezeu. Dar starea omului (care a 
făcut necesară moartea lui Hristos) a fost clar demonstrată prin lepădarea 
Lui, lepădare care a dovedit că orice mijloc a fost incapabil să‑l aducă pe 
om înapoi, aşa cum era el, la Dumnezeu.
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o îndreptăţeşte; cine se va ridica împotriva ei? Scena se încheie 
şi cursul evenimentelor este reluat.

Respingerea deliberată a Împăratului lui Israel; adevăratul 
Fiu al lui David
Vrăjmăşia iudeilor (vai, cea a inimii omului, lăsată astfel la 
latitudinea ei şi în consecinţă la cea a vrăjmaşului care este un 
ucigaş prin natură şi vrăjmaşul lui Dumnezeu – un duşman pe 
care nimic omenesc nu‑l poate supune) ar dori să‑l ucidă şi pe 
Lazăr. Omul este într‑adevăr capabil de aceasta; dar de câte 
nu este capabil! Totul cedează înaintea urii – înaintea acestei 
uri împotriva lui Dumnezeu care Se manifestă pe Sine Însuşi. 
Dacă n‑am şti despre această ură, hotărârea lor ar părea de 
neconceput. Ei trebuiau atunci fie să creadă în Isus, fie să‑L 
lepede, căci puterea Sa este atât de evidentă încât ei trebuiau să 
facă ori una, ori alta. Un om înviat în mod public după patru zile, 
viu în mijlocul poporului, nu lasă nici un loc pentru nehotărâre. 
Isus cunoştea acest lucru în mod divin. El Se prezenta pe Sine ca 
Împărat al lui Israel pentru a‑Şi revendica drepturile şi pentru 
a oferi mântuirea şi gloria promisă poporului şi Ierusalimului1. 
Poporul înţelege aceasta. Trebuie să fie o lepădare deliberată 
în sinedriu, lucru de care fariseii erau foarte conştienţi. Însă 
ceasul sosise şi, deşi ei nu puteau face nimic, fiindcă lumea se 
ducea după El, ei hotărăsc condamnarea la moarte a lui Isus, 
căci „El S‑a dat pe Sine Însuşi“.

Isus luându‑Şi locul ca Fiu al Omului
Este dată acum cea de‑a doua mărturie a lui Dumnezeu cu 
privire la Hristos, ca adevăratul Fiu al lui David. Prima mărturie 
I‑a fost dată ca Fiu al lui Dumnezeu, prin învierea lui Lazăr 
(capitolul 11.4), iar a doua ca Fiu al lui David, când a intrat în 
Ierusalim călare pe mânzul unei măgăriţe. Totuşi, mai era încă 
un titlu care trebuia să Îi fie recunoscut. Ca Fiu al Omului El 

1 În aceasta Evanghelie motivul de strângere al mulţimii pentru a‑L 
întâmpina şi însoţi pe Isus îl constituia învierea lui Lazăr – mărturia 
despre faptul că El este Fiul lui Dumnezeu.
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urmează să stăpânească toate împărăţiile pământului. Grecii 
vin1 (căci faima Lui se răspândise dincolo de hotarele lui 
Israel) şi doresc să‑L vadă. Isus spune: „A venit ceasul ca să fie 
glorificat Fiul Omului“ (versetul 23). Dar acum El Se întoarce 
la gândurile a căror expresie pentru inima Lui a constituit‑o 
ungerea din partea Mariei. El trebuia să fi fost primit ca Fiu al 
lui David, dar luându‑Şi locul ca Fiu al Omului, o perspectivă 
cu totul diferită se deschide în mod necesar înaintea Lui. Cum 
putea El să fie văzut ca Fiu al Omului, venind pe norii cerului 
ca să ia în stăpânire toate lucrurile potrivit cu planurile lui 
Dumnezeu, fără să moară? Dacă slujba ca Om pe pământ se 
sfârşea şi El S‑ar fi eliberat cerând, dacă era nevoie, douăsprezece 
legiuni de îngeri, nimeni nu ar fi putut avea vreo parte cu El; 
ar fi rămas singur. „Dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne 
singur; dar, dacă moare, aduce mult rod“. Hristos, pentru a‑Şi 
lua gloria cerească şi pentru a nu fi singur în ea, trebuia să 
moară pentru a ajunge acolo şi pentru a lua la Sine sufletele pe 
care Dumnezeu I le‑a dat. Acum venise ceasul; acesta nu mai 
putea întârzia. Totul era acum gata pentru încheierea punerii 
la încercare a acestei lumi, a omului, a lui Israel şi, mai presus 
de toate, planurile lui Dumnezeu urmau să fie împlinite.

Grăuntele de grâu; necesitatea morţii Domnului
Din punct de vedere exterior, totul constituia o mărturie 
pentru gloria Sa. El intră triumfal în Ierusalim, mulţimea 
aclamându‑L ca Împărat. Ce făceau romanii? Ei tăceau înaintea 
lui Dumnezeu. Grecii, de partea lor, au venit să‑L caute. Totul 
era gata pentru gloria Fiului Omului. Însă inima lui Isus ştia 
bine că pentru această glorie – pentru împlinirea bucuriei lui 
Dumnezeu, pentru a avea măcar o singură fiinţă umană cu 
El în slavă, pentru ca grânarul lui Dumnezeu să fie umplut 
potrivit planurilor harului – El trebuia să moară. Nu exista nici 
o altă cale prin care sufletele vinovate să vină la Dumnezeu. 
Ceea ce afecţiunea Mariei a întrezărit, Isus cunoştea potrivit cu 

1 Aceştia sunt greci propriu zis; nu sunt elenişti, care erau iudei aflaţi în 
diaspora, vorbitori de limbă greacă şi care aparţineau de ţări străine.
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adevărul; şi potrivit cu gândul lui Dumnezeu, El simte aceasta 
şi Se supune. Iar Tatăl răspunde în acest moment solemn dând 
mărturie despre efectul glorios al lucrării pe care în acelaşi timp 
măreţia Sa suverană o cerea – măreţie pe care Isus a glorificat‑o 
deplin prin ascultarea Lui. Şi cine putea să facă aceasta, în afară 
de Acela care, prin acea ascultare, a introdus în scenă dragostea 
şi puterea lui Dumnezeu care au împlinit această lucrare?

A sluji şi a urma; cine îşi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine 
o urăşte, o va păstra
În cele ce urmează, Domnul introduce un principiu important 
legat de adevărul conţinut în jertfa Lui. Nu este nici o legătură 
între viaţa naturală a omului şi Dumnezeu. Dacă în Omul 
Hristos Isus exista o viaţă în completă armonie cu Dumnezeu, 
El trebuia să Şi‑o dea din cauza acestei stări a omului. Fiind 
de la Dumnezeu, El nu putea rămâne în legătură cu omul. 
Acesta din urmă nu dorea acest lucru. Isus dorea mai degrabă 
să moară decât să nu împlinească slujba Lui de a‑L glorifica pe 
Dumnezeu – decât să nu fie ascultător până la sfârşit. Dar dacă 
cineva îşi iubea viaţa din această lume, o pierdea, căci această 
viaţă nu era în legătură cu Dumnezeu. Dacă cineva prin har o 
ura – se separa în inimă de acest principiu de înstrăinare faţă 
de Dumnezeu şi îşi dedica Lui viaţa – avea s‑o aibă în starea 
nouă şi eternă (versetul 25). Deci, a‑L sluji pe Isus înseamnă 
a‑L urma; şi unde Se ducea El acolo avea să fie şi slujitorul Său. 
Rezultatul asocierii inimi cu Isus aici pe pământ, arătat prin a‑L 
urma, trece dincolo de lumea aceasta, aşa cum de fapt urma 
să facă El, trece dincolo de binecuvântarea lui Mesia, în gloria 
cerească şi eternă a lui Hristos. Dacă cineva Îi slujea, Tatăl avea 
să‑Şi amintească de aceasta şi să‑l cinstească. Toate acestea sunt 
spuse în vederea morţii Sale, moarte care Îi ocupă gândurile, iar 
sufletul Îi este tulburat. Şi în groaza justă pe care acel moment 
o inspira, care în el însuşi reprezenta judecata lui Dumnezeu şi 
sfârşitul omului aşa cum Dumnezeu l‑a creat aici pe pământ, El 
Îi cere lui Dumnezeu să‑L scape de acel ceas. Şi într‑adevăr, El 
venise, nu să fie atunci Mesia (deşi era), nici să‑Şi ia împărăţia 
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(deşi acesta era dreptul Său), ci El venise chiar pentru acel 
ceas – ca prin moarte să‑L glorifice pe Tatăl Său. Acest lucru îl 
dorea, orice ar fi implicat el. „Tată, glorifică Numele Tău“, este 
singura Lui rugăciune. Aceasta este perfecţiunea – El simte ce 
înseamnă moartea. Nu ar fi fost nici un sacrificiu dacă nu ar fi 
simţit aceasta. Dar în timp ce o simte, singura Lui dorinţă era 
să‑L glorifice pe Tatăl. Dacă aceasta Îl costa totul, lucrarea era 
perfectă în aceeaşi măsură.

Numele Tatălui glorificat în înviere
Perfect fiind în această dorinţă, şi aceasta până la moarte, Tatăl 
nu poate face altceva decât să‑I răspundă. În răspunsul Lui, 
mi se pare, Tatăl Îi anunţă învierea. Dar ce har, ce minune, 
să putem avea acces la un astfel de dialog! Inima este uimită, 
în timp ce este umplută de închinare şi de har, contemplând 
perfecţiunea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, în drumul lui până 
la moarte (adică o perfecţiune absolută), privindu‑L cum căuta 
numai gloria Tatălui, cu simţământul deplin a ceea ce însemna 
moartea, şi privind pe Tatăl răspunzând – un răspuns necesar 
din punct de vedere moral pentru această jertfă a Fiului şi 
pentru propria Lui glorie. Un glas se aude din ceruri: „L‑am 
glorificat, şi îl voi mai glorifica“. Cred că Tatăl glorificase 
deja Numele Său în învierea lui Lazăr1; El va repeta aceasta 
în învierea lui Hristos – o înviere glorioasă care în ea însăşi o 
implică pe a noastră, aşa cum Domnul spusese la mormântul 
lui Lazăr, fără să o numească pe cea a Sa.

Venirea glorioasă a Fiului Omului şi adevărurile legate de 
ea
Să observăm acum legătura dintre adevărurile rostite în acest 
pasaj remarcabil. Sosise ceasul pentru gloria Fiului Omului. 

1 Învierea este potrivit stării lui Hristos. Lazăr a fost înviat în timp ce 
Isus trăia aici în carne, şi astfel Lazăr a fost înviat pentru viaţa în carne. 
Când Hristos în glorie ne învie pe noi, El ne va învia în glorie. Şi chiar 
acum când Hristos este ascuns în Dumnezeu, viaţa noastră este ascunsă 
cu El acolo.
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Dar, pentru aceasta, era nevoie ca grăuntele de grâu să cadă 
în pământ şi să moară; altfel rămânea singur. Acesta constituia 
un principiu universal. Viaţa naturală a acestei lumi în noi nu 
avea nici o parte cu Dumnezeu. Isus trebuie să fie urmat. Noi 
trebuie astfel să fim cu El; aceasta însemna să‑L slujeşti. Tot 
astfel trebuie să fim şi onoraţi de către Tatăl. Hristos priveşte 
moartea în faţă şi simte toată greutatea ei. Totuşi El Se preocupă 
cu un singur lucru – gloria Tatălui Său. Tatăl Îi răspunde la 
aceasta. Dorinţa Lui trebuie să fie împlinită. El nu va rămâne 
fără un răspuns la perfecţiunea Sa. Oamenii aud acest răspuns 
ca pe vocea Domnului Dumnezeu, aşa cum este ea descrisă în 
Psalmi. Hristos (care, în toate acestea, S‑a dat pe Sine Însuşi cu 
totul la o parte, şi vorbise doar de gloria celor care‑L urmau 
şi a Tatălui Său) declară că acest glas s‑a auzit pentru ei, ca să 
poată înţelege ce era El pentru mântuirea lor. Apoi se deschide 
înaintea Lui – care Se dăduse pe Sine la o parte şi Se supusese 
oricărui lucru de dragul Tatălui Său – nu gloria viitoare, ci 
valoarea, importanţa, slava lucrării pe care urma să o facă. 
Principiile despre care am vorbit sunt aici aduse la punctul 
central al desfăşurării lor. În moartea Lui lumea era judecată; 
Satan era prinţul ei şi el este aruncat afară. În aparenţă Hristos 
era Cel aruncat afară. Prin moarte El, din punct de vedere moral 
şi juridic, l‑a nimicit pe cel care avea puterea morţii. Aceasta a 
reprezentat întreaga anulare a tuturor drepturilor vrăjmaşului 
asupra oricui şi a orice s‑ar fi manifestat ele, când Fiul lui 
Dumnezeu, şi Fiu al Omului, a purtat judecata lui Dumnezeu 
ca om în ascultare până la moarte. Toate drepturile pe care 
Satan le poseda prin neascultarea omului şi prin judecata lui 
Dumnezeu asupra acestuia, nu constituiau decât drepturi în 
virtutea cerinţelor lui Dumnezeu cu privire la om, şi ele I‑au 
revenit în întregime doar lui Hristos. Moartea omului, moarte 
a cărei putere aparţine lui Satan, răutatea şi puterea acestuia 
din urmă (zadarnice împotriva lui Hristos, în care Satan nu 
avea nimic), precum şi judecata lui Dumnezeu s‑au reunit în 
moartea Mântuitorului. Fiind înălţat între Dumnezeu şi lume, 
în ascultare pe cruce, purtând plata păcatului, Hristos devenea 
punctul de atracţie pentru toţi cei vii, care prin El se pot apropia 
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de Dumnezeu. În timp ce trăia, Isus ar fi trebuit recunoscut ca 
Mesia cel promis; înălţat de pe pământ ca jertfă înaintea lui 
Dumnezeu, nemaifiind de pe pământ ca trăind pe el, Domnul 
reprezenta punctul de atracţie către Dumnezeu pentru toţi cei 
care, trăind pe pământ, erau străini de Dumnezeu, aşa cum am 
văzut, pentru ca ei să poată veni la El acolo (prin har) şi să 
aibă viaţă prin moartea Mântuitorului. Isus îi avertizează pe 
oameni că El, Lumina lumii, avea să mai rămână puţin timp 
cu ei (versetul 34 şi următoarele). Ei trebuiau să creadă cât mai 
era încă timp. Curând venea întunericul, iar ei nu aveau să mai 
vadă încotro merg. Vedem că, oricare puteau fi gândurile care‑I 
ocupau inima, dragostea lui Isus nu se răceşte niciodată. El Se 
gândeşte la cei din jurul Său – la oameni potrivit cu nevoile 
lor.

Avertismentul profetic al lui Isaia cu privire la rezultatele 
necredinţei
Totuşi ei nu au crezut, potrivit cu mărturia profetului dată cu 
privire la umilinţa Sa până la moarte, când el a avut viziunea 
gloriei Sale divine, glorie care nu putea aduce decât judecata 
peste un popor răzvrătit (Isaia 53 şi 6).

Planurile de har ale lui Dumnezeu; îndelunga Sa răbdare
Totuşi, aşa este harul: umilinţa Lui avea să reprezinte 
mântuirea lor; şi în gloria care îi judeca, Dumnezeu Îşi va 
aminti de planurile harului Său, la fel de sigur un rod al acelei 
glorii cum era judecata pe care Domnul Oştirilor, Cel Sfânt, 
Sfânt, Sfânt, trebuie s‑o pronunţe împotriva răului – o judecată 
amânată prin îndelunga Lui răbdare, secole de‑a rândul, dar 
împlinită acum când aceste din urmă eforturi ale îndurării Sale 
erau dispreţuite şi lepădate. Ei au iubit mai mult aprobarea 
oamenilor decât gloria care venea de la Dumnezeu.

Mântuitorul şi Cuvântul Său
În cele din urmă Isus declară ceea ce reprezenta cu adevărat 
venirea Lui – că, de fapt, cei care credeau în El, în Isus pe care 
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Îl vedeau pe pământ, credeau în Tatăl Său şi Îl vedeau pe 
Tatăl Său. El venise ca lumină şi cei care credeau nu aveau să 
umble în întuneric. El nu judeca; El a venit să mântuiască, însă 
Cuvântul pe care El îl spusese urma să‑i judece pe cei care‑l 
auziseră, căci era Cuvântul Tatălui şi era viaţă veşnică.

C a p i t o l u l  1 3

Ura neîncetată a omului; dragostea neschimbătoare a 
Domnului
Acum deci, Domnul Îşi ia locul Său potrivit voii lui Dumnezeu 
pentru acest moment, ca urmând să meargă la Tatăl. Sosise 
timpul pentru acest lucru. El ia acest loc în mod practic, lucru 
care se poate observa în discursurile şi învăţăturile Sale de 
aici înainte, ca şi în toate relaţiile care decurg din asumarea 
acestei poziţii potrivit cu planurile lui Dumnezeu. Domnul nu 
Se mai află în legătură cu o lume care Îl lepădase deja; totuşi 
El îi iubeşte pe ai Săi până la capăt. Două lucruri se prezintă 
înaintea Lui: pe de o parte, păcatul care lua cea mai dureroasă 
formă pentru inima Sa prin trădarea lui Iuda, iar de cealaltă, 
conştienţa întregii glorii care Îi era dată ca Om, precum şi a 
locului de unde venise şi unde avea să Se întoarcă, adică a 
caracterului Său personal şi ceresc în relaţie cu Dumnezeu, 
împreună cu gloria care Îi era dată. El venea de la Dumnezeu şi 
Se la Dumnezeu; iar Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini.

Slujba dragostei; Avocatul nostru din ceruri
Însă nici intrarea Sa în glorie, nici răutatea inimii omului 
păcătos, manifestată în Iuda, nu‑I înstrăinează inima de ucenici 
şi nici de nevoile acestora. El nu face altceva decât să‑Şi exercite 
dragostea, pentru a‑i pune în legătură cu Sine în poziţia nouă 
pe care El o crea pentru ei mergând la Dumnezeu. El nu mai 
putea rămâne cu ei pe pământ; dacă‑i părăsea, şi trebuia să‑i 
părăsească, El nu avea să‑i abandoneze, ci să‑i facă potriviţi 
pentru a fi acolo unde El Se ducea. El îi iubea cu o dragoste 
pe care nimic nu o putea opri. Ea a mers până la rezultatele 
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ei complete; şi El trebuie să‑i facă potriviţi pentru a fi cu El. 
Binecuvântată schimbare, pe care dragostea a săvârşit‑o chiar 
atunci când El încă Se afla cu ei aici jos! Ei urmau să aibă parte 
cu El, care venea de la Dumnezeu şi Se ducea la Dumnezeu, 
şi în mâinile Căruia Tatăl dăduse toate lucrurile; dar atunci ei 
trebuie să se afle într‑o stare potrivită pentru a fi cu El acolo. 
Cu acest scop El este încă slujitorul lor în dragoste, şi chiar mai 
mult decât oricând. Fără îndoială că, în harul Său desăvârşit, El 
fusese slujitor al lor şi până acum, dar făcuse aceasta ca fiind în 
mijlocul lor. Ei erau astfel într‑un anumit sens însoţitorii Lui; 
cinau cu toţii la aceeaşi masă. Însă El părăseşte această poziţie 
ridicându‑Se de la masă – aşa cum urma să o părăsească pe cea 
a asocierii Sale personale cu ucenicii Săi, prin înălţarea la cer. 
Dar dacă face acest lucru, El încă Se încinge pentru a le sluji, şi 
ia apă1 pentru a le spăla picioarele. Deşi aflat în cer El încă ne 
slujeşte2. Efectul acestei slujiri este că Duhul Sfânt îndepărtează 
în mod practic, prin Cuvânt, toată întinăciunea pe care o 
acumulăm în umblarea prin această lume de păcat. Pe calea 
noastră intrăm în contact cu această lume care L‑a lepădat pe 
Hristos. Fiind Avocatul nostru din cer (comparaţi cu 1 Ioan 2), 
El ne curăţă de întinăciunea ei prin Duhul Sfânt şi prin Cuvânt; 

1 Aici nu este vorba de sânge. Acesta cu siguranţă trebuie să existe; El 
nu a venit doar cu apă, ci cu apă şi cu sânge. Însă aici, sub toate aspectele, 
este vorba de spălarea cu apă. Spălarea de păcate în sângele Său nu este 
niciodată repetată, în nici un fel. În acest caz Isus ar fi trebuit să sufere 
de mai multe ori. Vezi Evrei 9 şi 10. În privinţa imputării nu mai este 
cunoştinţă de păcate (Evrei 10.2).

2 Domnul, devenind Om, a luat înfăţişarea unui slujitor (Filipeni 2). La 
aceasta El nu renunţă niciodată. S‑ar fi putut crede că a renunţat la acest 
lucru atunci când a plecat în glorie, dar El arată aici că nu este aşa. El 
spune acum, ca în Exod 21.5: „Eu iubesc pe stăpânul meu, pe soţia mea 
şi pe copiii mei; nu vreau să ies liber“. Astfel a devenit slujitor pentru 
totdeauna, chiar dacă Îi stăteau la dispoziţie douăsprezece legiuni de 
îngeri. Aici El este slujitorul care le spală picioarele întinate de mersul 
prin această lume. În Luca 12 vedem că Îşi păstrează locul de slujire şi în 
glorie. Acesta este un gând sublim, anume că El chiar şi acolo ne slujeşte, 
dându‑ne cele mai mari binecuvântări cereşti pentru fericirea noastră.
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El ne curăţă în vederea relaţiei cu Dumnezeu, Tatăl Lui, relaţie 
în care ne‑a introdus intrând El Însuşi în ea în ceruri, ca Om.

Spălarea picioarelor ucenicilor; mijloacele pentru acest 
lucru
Este nevoie de o curăţie care să se potrivească prezenţei lui 
Dumnezeu, pentru că El acolo mergea. Totuşi este vorba doar 
despre picioare. Trupul preoţilor care slujeau lui Dumnezeu în 
cort era spălat la momentul consacrării lor. Acea spălare nu era 
repetată. Deci, odată regeneraţi din punct de vedere spiritual prin 
Cuvânt, acest lucru nu se mai repetă pentru noi. În expresia „cel 
ce este spălat“, este folosit un cuvânt diferit de cel din expresia 
„nu are nevoie să i se spele decât picioarele“. Primul cuvânt 
semnifică îmbăierea întregului trup; cel de‑al doilea înseamnă 
spălarea doar a mâinilor sau a picioarelor. Avem nevoie de 
această a doua spălare în mod continuu, însă odată născuţi 
din apă prin Cuvânt, nu trebuie să fim spălaţi în întregime din 
nou, tot aşa cum prima consacrare a preoţilor nu mai trebuia 
repetată. Preoţii îşi spălau mâinile şi picioarele ori de câte ori îşi 
începeau slujba – ca să se poată apropia de Dumnezeu. Pentru 
noi, Isus restabileşte comuniunea şi capacitatea de a‑I sluji lui 
Dumnezeu atunci când le‑am pierdut. El este cel ce face acest 
lucru; deoarece, ca poziţie, suntem cu totul curaţi înaintea lui 
Dumnezeu. În capitolul nostru, această slujire era slujirea lui 
Hristos – a dragostei Sale. El le‑a şters picioarele cu ştergarul 
cu care era încins (mijlocul încins ilustrând slujirea). Mijlocul 
de curăţire era apa – cuvântul aplicat prin Duhul Sfânt. Petru 
refuză ideea că Hristos Se umilea în felul acesta (versetele 6‑8); 
însă noi trebuie să ne supunem acestui gând, anume că păcatul 
nostru este de aşa natură, încât nimic altceva decât umilirea 
lui Hristos nu ne‑ar putea vreodată curăţa de el. Nimic altceva 
nu ne va face să cunoaştem cu adevărat curăţia desăvârşită şi 
strălucitoare a lui Dumnezeu, sau dragostea şi devotamentul 
lui Isus; şi tocmai în înţelegerea acestor lucruri stă faptul de a 
avea o inimă sfinţită pentru prezenţa lui Dumnezeu. Petru apoi 
ar vrea ca Domnul să‑i spele şi mâinile şi capul (versetul 9). 
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Dar acest lucru este deja făcut. Dacă suntem ai Lui, suntem 
născuţi din nou şi curăţiţi prin Cuvântul pe care El deja l‑a 
aplicat sufletelor noastre; numai că picioarele ni se pot murdări 
în umblare. Cuvântul aplicat prin Duhul Sfânt restabileşte 
comuniunea noastră cu Dumnezeu, curăţindu‑ne de ceea ce ne 
împiedică să ne bucurăm de ea, atunci când picioarele noastre 
s‑au murdărit în umblarea prin lume. După modelul acestei 
slujiri a lui Hristos în har trebuie să acţionăm şi noi faţă de 
fraţii noştri.

Trădarea lui Iuda este cunoscută de Domnul
Iuda nu era curat; el nu fusese născut din nou; nu era curat prin 
Cuvântul pe care Isus îl spusese. Totuşi, atunci când fusese 
trimis de Domnul, cei care‑l primiseră pe el, Îl primiseră pe 
Hristos. Iar acest din urmă lucru este adevărat cu privire la toţi 
cei pe care El îi trimite prin Duhul Său, după plecarea Sa în 
cer. Acest gând face ca Domnul să‑Şi aducă aminte de trădarea 
lui Iuda; sufletul Său se tulbură din pricina acestui lucru şi El 
Îşi descarcă inima înaintea ucenicilor, făcându‑li‑l cunoscut. 
Lucrul cu care inima Lui se ocupă aici nu este faptul că El ştia 
cine este trădătorul, ci faptul că unul dintre ei avea s‑o facă, 
unul dintre cei care‑I fuseseră însoţitori.

Dragostea lui Ioan şi a lui Petru pentru Domnul
Din pricină că a spus aceste cuvinte, ucenicii au început 
să privească unii la alţii. Era unul ce se afla aproape de El, 
ucenicul pe care Isus îl iubea; aceasta fiindcă avem, în toată 
această porţiune a Evangheliei după Ioan, mărturia harului 
care răspunde feluritelor forme de răutate şi de nelegiuire a 
omului. Această dragoste a lui Isus modelase inima lui Ioan 
– îi dăduse acestuia încredere şi consecvenţă în afecţiuni; şi în 
consecinţă, fără alt motiv decât acesta, el se afla suficient de 
aproape de Isus pentru a primi comunicări din parte Lui. Nu 
pentru a primi aceste comunicări s‑a aşezat el aproape de Isus; 
el era acolo pentru că‑L iubea pe Domnul, a Cărui dragoste 
îl alipise astfel de Sine Însuşi. Însă, aflat acolo, el era astfel în 
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stare să le primească. În felul acesta şi noi astăzi putem încă să 
învăţăm de la El.

Petru Îl iubea pe Domnul; însă era prea mult din el însuşi 
pentru a putea avea intimitate, nu însă şi pentru a sluji, dacă 
Dumnezeu îl chema – şi El a făcut acest lucru în har, după ce 
l‑a zdrobit în întregime şi l‑a făcut să se cunoască pe el însuşi. 
Cine dintre cei doisprezece a dat mărturie ca Petru, în care 
Dumnezeu a lucrat cu putere faţă de cei circumcişi? Însă nu 
găsim în epistolele sale ceea ce găsim în ale lui Ioan1. Totuşi 
fiecare are locul său dat de suveranitatea lui Dumnezeu. Petru 
îl iubea pe Hristos; şi vedem că, unit de asemenea cu Ioan prin 
această afecţiune comună, ei sunt în mod constant împreună; 
după cum, la sfârşitul acestei Evanghelii, el este curios să 
cunoască soarta lui Ioan. Prin urmare el îl foloseşte pe Ioan ca 
să‑L întrebe pe Domnul care dintre ei avea să‑L trădeze, aşa 
cum El spusese. Să ne aducem aminte că modul de a cunoaşte 
gândul Său, atunci când apar nelinişti în sufletul nostru, este să 
fim aproape de El de dragul Său.

Iuda posedat de Satan: întuneric şi disperare
Isus îl indică pe Iuda prin bucăţica pe care i‑o dă, gest care l‑ar 
fi oprit pe oricare altul din intenţiile sale, însă care pentru el 
nu a fost decât pecetea ruinei lui. Condamnarea cade asupra 
inimii direct proporţional cu orice favoare a lui Dumnezeu pe 
care aceasta o respinge. După ce ia bucăţica, Satan intră în Iuda. 
Deja nelegiuit datorită lăcomiei şi cedând de obicei tentaţiilor 
de fiecare zi, cu toate că se afla în apropierea Domnului, 
împietrindu‑şi inima faţă de efectul acelui har care se afla 
întotdeauna înaintea ochilor săi şi alături de el, şi care, într‑un 
anumit fel, se manifestase faţă de sine, Iuda a sfârşit prin a ceda 
sugestiilor vrăşmaşului şi s‑a făcut pe sine instrumentul marilor 
preoţi pentru a‑L trăda pe Domnul. El ştia ce doreau aceştia 
şi s‑a dus oferindu‑se pe sine. Iar când – datorită îndelungii 
sale familiarizări cu harul şi cu prezenţa lui Isus, în timp ce 

1 Pe de altă parte, Petru a murit pentru Domnul. Ioan a fost lăsat ca să 
îngrijească de adunare; se pare că el nu a murit ca martir.
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ceda păcatului – acel har şi gândul Persoanei lui Hristos şi‑au 
pierdut în întregime influenţa asupra lui, a ajuns într‑o stare 
în care nu mai simţea nimic la gândul trădării Stăpânului 
său. Cunoştinţa pe care o avea despre puterea Domnului l‑a 
ajutat să se dedea răului şi a făcut ca ispita lui Satan să fie mai 
puternică; fiindcă, în mod evident, el era convins că Domnul 
avea oricând posibilitatea să Se elibereze de vrăjmaşii Lui; şi, 
atât cât priveşte puterea de a o face, Iuda avea dreptate gândind 
că Domnul putea acest lucru. Dar ce cunoaşte el din gândurile 
lui Dumnezeu? Totul era întuneric, din punct de vedere moral, 
în sufletul său.

Şi acum, după această ultimă mărturie, care era deopotrivă 
un semn al harului şi o dovadă despre adevărata stare a inimii 
sale insensibilă la acesta (aşa cum este exprimat în psalmul 
împlinit aici), Satan intră în el, pune stăpânire asupra lui, aşa 
încât să‑l împietrească faţă de tot ceea ce l‑ar fi putut face să 
simtă, chiar ca om, natura oribilă a lucrului pe care‑l făcea, 
şi să‑l slăbească în hotărârea sa de face răul; aşa încât nici 
conştiinţa, nici inima sa să nu fie trezite în timp ce‑l comitea. 
Înfiorătoare stare! Satan îl ţine în stăpânire până când este forţat 
să‑l părăsească pentru judecata de care nu‑l poate adăposti şi 
care va cădea şi asupra lui la timpul rânduit de Dumnezeu 
– judecată care se manifestă faţă de conştiinţa lui Iuda după 
ce răul a fost înfăptuit, atunci când era prea târziu. Acest 
teribil sentiment a ceea ce‑l aşteaptă se arată la Iuda printr‑o 
disperare pe care legătura cu Satan n‑o putea decât amplifica. 
Însă ea îl forţează să dea mărturie despre Isus înaintea acelora 
care avuseseră de câştigat în urma păcatului său şi care i‑au 
dispreţuit mustrările de conştiinţă. Căci disperarea dă glas 
adevărului; vălul acoperitor este rupt; numai există înşelare de 
sine, iar conştiinţa este dezgolită înaintea lui Dumnezeu, însă 
înaintea judecăţii Sale. Satan nu mai înşeală în acest stadiu, 
dar omul nu mai poate cunoaşte harul, ci doar perfecţiunea lui 
Hristos. Iuda dă mărturie despre nevinovăţia lui Isus, aşa cum 
a făcut tâlharul de pe cruce. Acesta este felul în care moartea şi 
distrugerea au auzit de faima înţelepciunii Lui: doar Dumnezeu 
îi pricepe calea şi‑i cunoaşte locul (Iov 28.22,23).
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Atotştiinţa domnului
Isus cunoştea starea lui Iuda, a unuia pentru care nu mai era 
nici o speranţă şi care nu putea decât să conducă lucrurile spre 
ceea ce El urma să facă. „Ceea ce faci, fă repede!“, i‑a spus Isus 
(versetul 27). Dar ce cuvinte sunt acestea, atunci când le auzim 
de pe buzele Aceluia care era dragostea însăşi! Totuşi ochii 
lui Isus erau acum aţintiţi asupra morţii Sale. El este singur. 
Nimeni, nici măcar ucenicii Săi nu aveau vreo parte cu El în 
aceasta. Ei nu‑L mai puteau urma unde Se ducea El acum, tot 
aşa cum nu o puteau face nici iudeii. Solemn, însă glorios ceas! 
Om fiind, El urma să stea înaintea lui Dumnezeu cu privire 
la ceea ce‑l separa pe om de Dumnezeu – să‑L întâlnească pe 
Acesta în judecată. De fapt, aceasta spune El de îndată ce Iuda 
iese. Uşa care s‑a închis în urma lui Iuda L‑a separat pe Hristos 
de această lume.

Crucea, cea mai strălucitoare manifestare a slavei lui 
Dumnezeu, centrul istoriei eternităţii
„Acum“, spune El, „este glorificat Fiul Omului“ (versetul 31). 
Spusese aceasta când veniseră grecii, însă atunci fusese vorba 
de gloria viitoare – gloria Sa ca şi cap al tuturor oamenilor şi, 
de fapt, al tuturor lucrurilor. Însă aceasta nu putea încă avea 
loc; iar El a spus: „Tată, glorifică numele Tău“. Isus trebuia 
să moară. Aceasta era ceea ce glorifica numele lui Dumnezeu 
într‑o lume în care exista păcatul. Era gloria Fiului Omului 
să împlinească această lucrare aici, unde se manifestase 
întreaga putere a vrăjmaşului, efectul păcatului şi judecăţii lui 
Dumnezeu asupra acestui păcat; aici unde această chestiune 
a păcatului a fost pecetluită din punct de vedere moral; unde 
Satan (în puterea sa asupra omului păcătos – a omului aflat sub 
păcat, lucru deplin manifestat prin vrăjmăşia declarată faţă de 
Dumnezeu) şi Dumnezeu s‑au întâlnit, nu ca în cazul lui Iov, 
când Satan a fost un instrument folosit de Dumnezeu pentru 
disciplinare, ci pentru dreptate – pentru ceea ce Dumnezeu era 
împotriva păcatului, moment în care, prin jertfirea de Sine a 
lui Hristos, toate atributele Sale au trebuit să fie exercitate şi 
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glorificate, şi în care de fapt, prin intermediul a ceea ce a avut 
loc, toate perfecţiunile lui Dumnezeu pe care răutatea lui Satan 
nu puteau să le atingă, au fost glorificate, fiind manifestate în 
Isus sau prin intermediul a ceea ce El a suferit.

Aceste perfecţiuni fuseseră manifestate în mod direct 
în Persoana Lui, atât cât era vorba de har, dar acum când 
prilejul exercitării fiecăruia din ele era oferit de ocuparea de 
către El a unui loc ce‑L punea la încercare potrivit cu atributele 
lui Dumnezeu, perfecţiunea lor divină putea fi arătată prin 
om, anume în Isus care stătea acolo în locul omului. Şi (fiind 
făcut păcat, iar aceasta – mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu! 
– pentru omul păcătos) Dumnezeu era glorificat în El. Căci iată 
lucrurile care s‑au întâlnit de fapt la cruce: puterea totală a lui 
Satan asupra oamenilor, excepţie făcând doar Isus; omul în 
vrăjmăşia sa completă manifestată împotriva lui Dumnezeu, 
prin lepădarea Fiului Său; Dumnezeu manifestat în har; apoi 
vedem în Hristos, ca Om, dragostea perfectă faţă de Tatăl 
Său şi ascultarea Sa desăvârşită, şi aceasta în locul unde se 
afla păcatul, ba încă făcut păcat (căci perfecţiunea dragostei 
faţă de Tatăl Său şi ascultarea s‑au arătat atunci când El a fost 
făcut păcat înaintea lui Dumnezeu pe cruce); apoi măreţia 
lui Dumnezeu satisfăcută şi glorificată (Evrei 2.10); judecata 
perfectă şi dreaptă împotriva păcatului, ca fiind Cel Sfânt; dar 
şi dragostea Sa desăvârşită faţă de păcătoşi arătată prin faptul 
că L‑a dat pe singurul Său Fiu. Căci prin aceasta am cunoscut 
dragostea. Pentru a rezuma: la cruce îl găsim pe om în răutatea 
lui absolută – ura faţă de bine; puterea deplină a lui Satan peste 
lume – prinţul lumii acesteia; Omul într‑o perfectă bunătate, 
ascultare şi dragoste faţă de Tatăl, indiferent de cât L‑ar fi 
costat; Dumnezeu în dreptatea Sa absolută şi infinită împotriva 
păcatului şi nemărginita dragoste divină faţă de păcătoşi. Binele 
şi răul au fost pe deplin stabilite pentru totdeauna, mântuirea a 
fost lucrată, iar temelia pentru cerurile şi pământul nou a fost 
aşezată. Putem spune pe drept „Fiul Omului este glorificat şi 
Dumnezeu este glorificat în El“. Complet dezonorat de primul 
om, El este glorificat infinit mai mult de al Doilea, şi prin 
urmare El îl aşează pe om (Hristos) în glorie, şi aceasta îndată, 
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fără să aştepte timpul Împărăţiei. Însă acest lucru necesită 
câteva precizări, mai puţin abstracte; căci crucea este centrul 
universului, potrivit lui Dumnezeu, temelia mântuirii şi gloriei 
noastre, precum şi cea mai strălucită manifestare a gloriei lui 
Dumnezeu, centrul istoriei eternităţii.

„Fiul Omului glorificat“ în Isus pe cruce şi „Dumnezeu 
glorificat în El“ acolo
Domnul spusese, când grecii doriseră să‑L vadă, că venise 
ceasul să fie glorificat Fiul Omului. El vorbea atunci de gloria 
Sa ca Fiu al Omului, glorie pe care El trebuia s‑o ia sub acest 
titlu. El simţea într‑adevăr că pentru a‑i duce pe oameni în 
acea glorie, El Însuşi trebuia să treacă prin moarte. Însă era 
preocupat de un singur lucru, care Îi abătea gândul de la glorie 
şi de la suferinţă – anume dorinţa pe care o avea în inimă ca 
Tatăl Său să fie glorificat. Acum se ajunsese la punctul la care 
această lucrare trebuia să fie împlinită şi sosise momentul 
când Iuda (trecând peste limitele răbdării juste şi perfecte a 
lui Dumnezeu) a ieşit, dând frâu liber nelegiuirii sale pentru 
a duce la capăt fărădelegea ce urma să conducă la împlinirea 
minunată a planurilor lui Dumnezeu.

Acum Fiul Omului a fost glorificat într‑un fel cu mult mai 
admirabil decât va fi chiar în gloria pozitivă care‑I aparţine 
sub acest titlu. Ştim că El va fi îmbrăcat cu această glorie, însă, 
pe cruce Fiul Omului a purtat tot ceea ce era necesar pentru 
manifestarea perfectă a întregii glorii a lui Dumnezeu. Întreaga 
greutate a acestei glorii a apăsat asupra Lui prin cerinţele ei, 
pentru a‑L pune la probă ca să se vadă dacă o putea susţine, 
adeveri şi înălţa; şi aceasta prin manifestarea ei în locul unde, 
în afară de această scenă, păcatul ascundea această glorie şi, ca 
să zicem aşa, îi dădea cu impietate o înfăţişare falsă. Putea Fiul 
Omului să ia un astfel de loc, să ia asupra Sa o astfel de sarcină 
şi s‑o împlinească; să‑Şi menţină locul până la sfârşit fără 
eşec? Isus a făcut acest lucru. Măreţia lui Dumnezeu trebuia 
revendicată împotriva răzvrătirii insolente a creaturii Sale, 
nu printr‑o judecată executată asupra ei, care ar fi nimicit‑o; 
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adevărul Lui, care‑l ameninţa pe om cu moartea, trebuia 
menţinut; dreptatea Lui împotriva păcatului trebuia menţinută 
(şi cine se putea opune ei?); şi în acelaşi timp, dragostea Lui 
trebuia demonstrată pe deplin. Satan avea toate drepturile 
pe care le obţinuse asupra noastră prin păcatul nostru, iar 
Hristos – perfect ca Om, singur, despărţit de toţi oamenii, în 
ascultare şi având un singur scop, anume slava lui Dumnezeu, 
şi fiind astfel perfect într‑un mod divin, sacrificându‑Se pe Sine 
Însuşi pentru acest scop – L‑a glorificat deplin pe Dumnezeu; 
Dumnezeu a fost glorificat în El. Dreptatea Lui, măreţia Sa, 
adevărul şi dragostea Lui – toate au fost adeverite pe cruce aşa 
cum sunt ele în El Însuşi, şi au fost descoperite doar acolo; şi 
aceasta cu privire la păcat.

Toate atributele lui Dumnezeu descoperite păcătosului în 
mod liber şi pe deplin
Iar Dumnezeu poate acţiona acum în mod liber potrivit cu ceea 
ce este El pentru Sine Însuşi, fără ca vreun atribut al Său să 
ascundă, să întunece sau să contrazică pe un altul. Adevărul 
îl condamna pe om la moarte, dreptatea îl condamna pentru 
totdeauna pe cel păcătos, iar măreţia divină cerea ca sentinţa 
să fie executată. Unde era însă dragostea? Dacă dragostea, aşa 
cum omul o concepea ar fi trecut cu vederea totul, unde ar fi 
fost măreţia şi dreptatea Sa? Aşa ceva nu s‑ar fi putut întâmpla; 
iar dragostea nu ar fi fost cu adevărat dragoste, ci indiferenţă 
faţă de rău. Prin intermediul crucii El este drept şi îndreptăţeşte 
în har; El este dragoste şi în această dragoste El face parte 
de dreptatea Sa omului. Pentru cel credincios, dreptatea lui 
Dumnezeu ia locul păcatului omului. Dreptatea omului, la fel 
ca şi păcatul său, dispar dinaintea luminii strălucitoare a harului 
şi nu întunecă gloria suverană a unui har ca acesta arătat faţă 
de omul care era cu adevărat înstrăinat faţă de Dumnezeu.

Dumnezeu glorificând pe Fiul Omului în Sine Însuşi
Şi cine împlinise aşa ceva? Cine satisfăcuse şi consolidase 
întreaga glorie a lui Dumnezeu (în ce priveşte manifestarea ei 
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şi de asemenea revendicarea ei, acolo unde ea fusese, ca stare 
de lucruri, compromisă prin păcat)? Fiul Omului. De aceea 
Dumnezeu Îl glorifică cu propria Sa glorie, căci era într‑adevăr 
acea glorie pe care El o satisfăcuse şi o reaşezase în locul ei de 
cinste, atunci când înaintea creaturilor Sale fusese întunecată 
prin păcat – căci în ea însăşi această glorie nu poate fi prejudiciată. 
Şi nu numai că ea a fost restabilită, dar acest lucru a fost realizat 
aşa cum nici un alt mijloc nu ar fi putut să o facă. Niciodată 
dragostea nu a fost manifestată aşa cum s‑a arătat prin faptul 
că Dumnezeu L‑a dăruit pe Fiul Său pentru păcătoşi; nici n‑a 
existat dreptate (pentru care păcatul este insuportabil) la fel ca 
aceea care nu L‑a cruţat pe Fiul Însuşi, atunci când El a purtat 
păcatul; nici măreţie ca aceea care L‑a considerat responsabil pe 
Fiul lui Dumnezeu Însuşi pentru toată întinderea exigenţelor ei 
(comparaţi cu Evrei 2); nici adevăr ca acela care nu a cedat chiar 
când Isus a trebuit să moară pentru a‑l revendica. Acum noi 
Îl cunoaştem pe Dumnezeu. Dumnezeu fiind glorificat în Fiul 
Omului, Îl glorifică în Sine Însuşi. Drept care El nu aşteaptă 
ziua gloriei Sale manifestată faţă de oameni potrivit cu gândul 
din capitolul 12. Dumnezeu Îl cheamă pe Isus la dreapta Sa, 
aşezându‑L acolo îndată şi doar pe El singur. Cine poate fi 
acolo (dacă nu este în duh) în afară de El? Aici gloria Sa este 
în legătură cu ceea ce doar El singur putea şi trebuia să facă; 
iar rodul acestei lucrări doar El trebuia să‑l aibă împreună cu 
Dumnezeu, căci El era Dumnezeu.

Singur pe cruce, unic în slavă şi având întâiul loc acolo
Alte glorii vor veni la timpul lor. El le va împărţi cu noi, 
deşi în toate lucrurile El are întâiul loc. Aici El este singur, 
şi întotdeauna trebuie să rămână aşa (adică în ceea ce Îi este 
propriu lui Însuşi). Cine a împărţit crucea cu El ca suferinţă 
pentru păcat şi împlinire a dreptăţii? Noi într‑adevăr împărţim 
crucea cu El atât cât priveşte suferinţa din pricina dreptăţii şi 
din dragoste pentru El şi pentru poporul Lui, şi aceasta chiar 
până la moarte; şi în felul acesta vom împărţi şi gloria Lui. Însă 
este evident că noi nu‑L putem glorifica pe Dumnezeu ca jertfă 
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pentru păcat. Doar Cel care nu a cunoscut păcatul a putut fi 
făcut păcat. Fiul lui Dumnezeu singur a putut purta această 
povară.

Porunca nouă dată ucenicilor: dragostea frăţească
În acest sens Domnul – când inima Lui a găsit alinare în 
comunicarea acestor planuri măreţe – S‑a adresat ucenicilor 
cu afecţiune spunându‑le că legătura lor cu El aici jos avea 
să se încheie în curând şi că El urma să plece acolo unde ei 
nu‑L puteau urma, tot aşa cum nu‑L puteau urma nici iudeii 
necredincioşi (versetul 33 şi următoarele). Dragostea frăţească 
urma, într‑un anumit sens, să‑I ia locul. Ei trebuia să se 
iubească unii pe alţii aşa cum El îi iubise, cu o dragoste care 
se ridica deasupra greşelilor fraţilor lor – o dragoste frăţească 
care acţiona în aceste aspecte potrivit harului desăvârşit al 
Mântuitorului. Dacă stâlpul principal pe care se sprijineau era 
luat din mijlocul lor, ei trebuiau să se sprijine unul pe altul, 
deşi nu prin propria lor putere. Şi prin aceasta aveau să fie 
recunoscuţi ucenicii lui Hristos.

Încrederea lui Simon Petru în sine însuşi
Acum Simon Petru doreşte să pătrundă în ceea ce nici un om, 
în afară de Isus, nu putea intra – în prezenţa lui Dumnezeu 
prin drumul morţii. Aceasta este încrederea cărnii. Domnul 
îi spune, în har, că acest lucru nu puteau să aibă loc acum. 
El trebuia să usuce acea mare ale cărei adâncimi omul nu le 
putea pătrunde – moartea – acel Iordan care se revărsa peste 
maluri. Şi abia atunci când moartea nu mai reprezenta judecata 
lui Dumnezeu, nici nu mai era mânuită de puterea lui Satan 
(căci în ambele caractere Hristos a distrus complet puterea 
morţii pentru cel credincios) atunci sărmanul Său ucenic o 
putea traversa din pricina dreptăţii, de dragul lui Hristos. Însă 
Petru vroia să‑L urmeze prin propria sa putere, pretinzând a 
fi capabil să facă exact ce Isus urma să facă pentru el. Totuşi, 
înspăimântat la prima mişcare a vrăjmaşului, el se dă înapoi 
dinaintea unei slujnice şi‑L tăgăduieşte pe Stăpânul pe care 
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Îl iubea. În lucrurile lui Dumnezeu, încrederea cărnii nu face 
altceva decât să ne conducă într‑o poziţie în care se dovedeşte 
neputincioasă să reziste. Sinceritatea singură nu poate face 
nimic împotriva vrăjmaşului. Trebuie să avem puterea lui 
Dumnezeu.

C a p i t o l u l  1 4

În vederea plecării Sale, Domnul Se prezintă ca singurul 
Obiect al credinţei
Domnul Îşi începe acum cuvântarea faţă de ei în vederea plecării 
Sale. El Se ducea acolo unde ei nu puteau veni. Pentru ochiul 
omenesc ei urmau să fie lăsaţi singuri pe pământ. Domnul li se 
adresează simţind această stare deznădăjduită a lor, arătându‑le 
că El era Obiect al credinţei în aceeaşi măsură ca Dumnezeu. 
Făcând acest lucru, El le prezintă întregul adevăr cu privire la 
starea lor. Nu lucrarea Lui este subiectul tratat, ci poziţia lor în 
virtutea acestei lucrări. Persoana Sa ar fi trebuit să fie pentru 
ei cheia poziţiei lor, şi aşa urma să fie de‑acum încolo. Duhul 
Sfânt, Mângâietorul, care trebuia să vină, urma să fie puterea 
prin care ei să se bucure de această poziţie, precum şi de multe 
alte lucruri.

Revelaţia pentru credinţă a ceea ce este dincolo de 
moarte; ceea ce însemna plecarea Domnului pentru 
ucenicii Săi: a fi cu El
Domnul răspunde la întrebarea lui Petru „Unde Te duci“, de 
la sfârşitul capitolului 13. Numai că, atunci când dorinţa cărnii 
caută să apuce pe calea pe care Isus pornea, Domnul arată 
că puterea cărnii nu era de nici un folos; căci de fapt Petru 
propunea să‑L urmeze pe Hristos în moarte. Sărmanul Petru!

Dar după ce Domnul a scris sentinţa morţii asupra 
cărnii pentru noi, prin descoperirea neputinţei ei, El poate 
(capitolul 14) să descopere ce este dincolo de moarte pentru 
credinţă; iar ceea ce ne aparţine prin moarte Sa îşi aruncă 
lumina înapoi şi ne învaţă cine era El atunci când Se afla pe 
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pământ, şi dintotdeauna, înainte de a fi lumea. El nu făcea 
altceva decât să Se întoarcă în locul de unde venise, însă El 
începe cu ucenicii Săi din punctul unde ei se aflau şi vine în 
întâmpinarea nevoii inimii lor explicându‑le în ce fel – mai 
bun, într‑un anumit sens, decât a‑L urma aici jos – ei vor fi cu 
El unde Se va afla în timpul absenţei Lui de pe pământ. Ei nu‑L 
vedeau pe Dumnezeu în mod corporal prezent cu ei; pentru a se 
bucura de prezenţa Lui, ei credeau în El. Acelaşi lucru trebuia 
să se întâmple şi cu privire la Isus. Ei trebuiau să creadă în El. 
El nu‑i părăsea plecând, ca şi cum ar fi fost loc doar pentru 
El în casa Tatălui. (El face aluzie la Templu, ca imagine.) Era 
loc pentru ei toţi. A merge acolo, observaţi, era în continuare 
gândul Său – El nu este privit aici ca Mesia. Îl vedem în relaţiile 
în care stătea potrivit cu adevărurile eterne ale lui Dumnezeu. 
El a avut întotdeauna plecarea Sa în vedere; dacă n‑ar fi fost 
loc pentru ei acolo, El le‑ar fi spus aceasta. Locul lor era cu El, 
însă El pleca pentru a le pregăti un loc. Dacă n‑ar fi prezentat 
răscumpărarea în ceruri şi pe Sine Însuşi ca Omul nou potrivit 
cu puterea acestei răscumpărări, n‑ar fi putut exista nici un loc 
pregătit în cer pentru ei. El intră în cer în puterea acelei vieţi 
care avea să‑i aducă şi pe ei acolo. Însă ei nu aveau să meargă 
singuri ca să‑L reîntâlnească, şi nici El nu‑i va reîntâlni pe ei aici 
jos. Cerul, nu pământul era în discuţie. Nici nu avea să trimită 
pe alţii pentru ei, ci fiind aceia pe care El îi preţuia nespus, El 
Însuşi avea să vină şi să‑i ia la Sine, ca acolo unde era El să fie 
şi ei. El avea să Se ridice de pe tronul Tatălui şi să vină – acolo, 
bineînţeles, ei nu pot şedea – însă El îi va lua acolo unde El 
Însuşi va fi în glorie înaintea Tatălui. Ei vor fi cu El – o poziţie 
cu mult mai minunată decât dacă El ar fi rămas cu ei aici jos, 
chiar ca Mesia în glorie pe pământ.

Mergând la Tatăl; El Însuşi este calea
Acum, de asemenea, după ce a spus unde Se ducea, anume la 
Tatăl Său (şi vorbind potrivit cu efectul morţii Sale pentru ei), El 
le spune că ei ştiau unde Se duce şi de asemenea calea într‑acolo. 
Căci El mergea la Tatăl şi ei Îl văzuseră pe Tatăl, văzându‑L pe 
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El. Şi astfel, văzându‑L pe Tatăl în El, ei cunoşteau calea; căci 
venind la El, ei veneau la Tatăl, care era în El aşa cum El era 
în Tatăl. El Însuşi deci era calea. Prin urmare îi reproşează lui 
Filip faptul că nu‑L cunoscuse. El fusese atât de mult timp cu 
ei ca fiind în propria Sa Persoană descoperirea Tatălui; iar ei 
ar fi trebuit să‑L fi cunoscut şi să fi văzut că El era în Tatăl 
şi că Tatăl era în El, şi astfel să fi ştiut unde Se duce, adică la 
Tatăl. El le făcuse cunoscut numele Tatălui; iar dacă ei n‑au 
putut să‑L vadă pe Tatăl în El, ori să fie convinşi prin cuvintele 
Lui, ar fi trebuit să cunoască acest lucru din lucrările Sale; căci 
Tatăl care locuia în El era Cel care făcea aceste lucrări. Aceasta 
depindea de propria Sa Persoană, în vremea în care era încă 
în lume, totuşi o glorie izbitoare a Persoanei Sale stătea în 
legătură cu plecarea Sa. După ce El avea să plece, ei urmau să 
facă lucrări încă şi mai mari decât acelea făcute de El, din cauză 
că lucrarea lor va fi în raport cu poziţia Sa de Om glorificat 
înaintea Tatălui. Acest lucru era necesar pentru slava Sa. Nu 
existau limite în această privinţă. El îi aşeza într‑o legătură 
imediată cu Tatăl prin lucrarea puterii Sale şi a numelui Său; şi 
orice ar fi cerut de la Tatăl în numele Lui, Hristos Însuşi avea să 
împlinească pentru ei. Cererea lor va fi ascultată şi aprobată de 
Tatăl – arătând ce apropiere de Tatăl dobândise El pentru ei; şi 
El (Hristos) avea să facă tot ceea ce ei vor cere. Fiindcă puterea 
Fiului nu lipsea, şi nu putea să lipsească pentru împlinirea voii 
Tatălui; nu existau limite pentru puterea Lui.

Ucenicia caracterizată prin ascultare; făgăduinţa cu 
privire la Duhul Sfânt, care avea să rămână cu ei pentru 
totdeauna
Acest lucru însă ne conduce către un alt subiect. Dacă ei L‑ar 
iubi, aceasta ar urma să se arate nu prin regrete, ci prin păzirea 
poruncilor Lui. Ei trebuiau să umble în ascultare (versetul 15). 
Aceasta caracterizează ucenicia de atunci încoace. Dragostea 
doreşte să fie cu El, însă se manifestă prin păzirea poruncilor 
Lui; căci şi Hristos are dreptul de a porunci. De cealaltă parte, 
El urma să le reprezinte interesele în cer şi o altă binecuvântare 
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avea să le fie oferită, anume Duhul Sfânt Însuşi, care nu‑i va 
părăsi niciodată, aşa cum Hristos avea s‑o facă. Lumea nu 
putea primi Duhul Sfânt. Hristos, Fiul, fusese arătat ochilor 
lumii şi ar fi trebuit să fi fost primit de aceasta. Duhul Sfânt 
urma să lucreze fără să fie văzut; căci prin lepădarea lui Hristos 
totul s‑a sfârşit în ceea ce priveşte lumea în starea ei naturală, 
în relaţia ei cu Dumnezeu, în ce priveşte prima creaţie. Însă 
Duhul Sfânt va fi cunoscut de către ucenici; căci El nu numai 
că nu avea să‑i părăsească, ci El va fi în ei, nu doar cu ei, în 
sensul în care fusese Hristos. Duhul Sfânt nu va fi văzut şi nici 
cunoscut de către lume.

Calea, Adevărul şi Viaţa
Până acum, în cuvântarea Sa, El îi călăuzise pe ucenicii Săi să‑L 
urmeze (în duh) în locurile cereşti, prin cunoaşterea pe care 
familiarizarea cu Persoana Sa (în care Tatăl era revelat) le‑o 
dădea cu privire la locul în care El Se ducea, şi de asemenea la 
calea într‑acolo. El Însuşi era calea, aşa cum am văzut. El era 
adevărul însuşi în descoperirea lui Dumnezeu (o descoperire 
perfectă) şi a relaţiei sufletului cu El; şi de asemenea 
descoperea starea reală şi caracterul tuturor lucrurilor, făcând 
să strălucească lumina perfectă a lui Dumnezeu în propria 
Persoană a Celui care L‑a descoperit. El era viaţa în care putea fi 
cunoscut Dumnezeu şi adevărul. Oamenii veneau la Tatăl prin 
El; Îl găseau pe Tatăl descoperit în El; şi aveau în El acea viaţă 
care îi făcea capabili să se bucure de Tatăl şi a cărei primire îi 
aducea de fapt la Tatăl.

Râul binecuvântării care curge pentru ucenici în această 
lume: viaţa în Hristos
Acum însă El nu mai prezintă ceea ce este obiectiv; nu‑L 
mai prezintă pe Tatăl în El (lucru pe care ei ar fi trebuit să‑l 
cunoască), nici pe El în Tatăl, pe când Se afla aici pe pământ. 
Prin urmare El nu le mai îndreaptă gândurile la Tatăl prin El 
Însuşi, nici către El aflat în Tatăl în cer. El aşează înaintea lor 
ceea ce urma să le fie dat aici pe pământ: râul binecuvântării 
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care avea să curgă pentru ei în această lume, în virtutea a ceea 
ce Isus era în cer, a ceea ce era El acolo pentru ei. De îndată ce 
Duhul Sfânt este prezentat ca trimis, Domnul spune: „Nu vă 
voi lăsa orfani, vin la voi“ (versetul 18). Prezenţa Sa, în duh 
aici pe pământ, constituie mângâierea poporului Său. Ei aveau 
să‑L vadă; iar acest lucru este cu mult mai real decât a‑L vedea 
cu ochii fizici. Da, mult mai real; înseamnă a‑L cunoaşte într‑un 
fel mult mai adevărat, chiar dacă prin har ei crezuseră în El 
ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Şi, mai mult, această 
capacitate spirituală de a‑L vedea pe Hristos cu inima, prin 
prezenţa Duhului Sfânt, este legată de viaţă. „Pentru că Eu 
trăiesc şi voi veţi trăi“. Noi Îl vedem pentru că avem viaţă 
spirituală şi această viaţă este în El, această viaţă este El Însuşi. 
„Această viaţă este în Fiul“. Ea este la fel de sigură pentru noi 
cum este pentru El. Ea derivă din El. Pentru că El trăieşte, noi 
vom trăi. Viaţa noastră este, în orice lucru, manifestarea Aceluia 
care este viaţa noastră. Aşa cum apostolul exprimă acest lucru: 
„Ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în trupul nostru muritor“. Din 
nefericire, carnea se împotriveşte vieţii divine care este în noi; 
totuşi aceasta este viaţa noastră în Hristos.

Poziţia ucenicilor în Hristos în virtutea prezenţei Duhului 
Sfânt
Dar aceasta nu este totul. Fiindcă Duhul Sfânt locuieşte în noi, 
cunoaştem că suntem în Hristos.1 „În ziua aceea veţi cunoaşte 
că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi“. Nu este 
„Tatăl în Mine (lucru care oricum este întotdeauna adevărat) şi 
Eu în El“ – cuvinte care, primele dintre ele omise aici, exprimau 
realitatea manifestării de către El a Tatălui pe pământ. Domnul 

1 Remarcaţi că acest lucru este individual, nu unirea mădularelor 
trupului cu Hristos; şi nici „unire“ nu este cuvântul exact pentru aceasta. 
Noi suntem în El. Aceasta este mai mult decât unire, şi nu acelaşi lucru. 
Este vorba de natură şi de viaţă, de poziţia în acestea, de locul nostru în 
ele. Când El Se afla pe pământ şi ei nu aveau Duhul Sfânt, ei ar fi trebuit 
să cunoască faptul că El era în Tatăl şi Tatăl în El. Când El urma să fie în 
cer şi ei vor avea Duhul Sfânt, ucenicii aveau să cunoască faptul că sunt 
în El şi El în ei.



522 Sy nops i s

exprimă doar ceea ce Îi aparţine Lui Însuşi, fiind în mod 
real şi divin una cu Tatăl – „Eu sunt în Tatăl Meu“. Domnul 
vorbeşte aici de această ultimă parte a adevărului (implicată 
fără îndoială în cealaltă – „Tatăl este în Mine“ – atunci când 
este corect înţeleasă). Nu se putea în realitate să existe una 
fără alta; însă oamenii îşi puteau imagina un astfel de lucru: 
o manifestare a lui Dumnezeu într‑un om, fără ca acest om să 
fie în mod real Dumnezeu, în el însuşi, aşa încât să se poată 
spune şi: „El este în Tatăl“. Oamenii visează astfel de lucruri; 
ei vorbesc de manifestarea lui Dumnezeu în carne. Noi vorbim 
de Dumnezeu manifestat în carne. Aici însă toată dificultatea 
este înlăturată – El era în Tatăl, şi aceasta este partea de adevăr 
repetată aici; adăugând la ea, în virtutea prezenţei Duhului 
Sfânt, că în timp ce ucenicii ar fi trebuit să cunoască într‑adevăr 
pe deplin Persoana divină a lui Isus, ei ar fi trebuit, mai mult, 
să cunoască faptul că ei înşişi erau în El. „Cine se alipeşte de 
Domnul este un singur Duh cu El“ (1 Corinteni 6.17). Isus 
n‑a spus că ei ar fi trebuit să cunoască acest lucru în timp ce 
Se afla cu ei pe pământ. Ei ar fi trebuit să cunoască faptul că 
Tatăl era în El şi El în Tatăl, aspect care‑L privea doar pe El 
singur. Ucenicii însă, după ce aveau să primească Duhul Sfânt, 
trebuiau să cunoască poziţia lor în El – o uniune a cărei putere 
şi legătură este Duhul Sfânt. Viaţa lui Hristos curge de la El în 
noi. El este în Tatăl, noi în El şi de asemenea El în noi, potrivit 
cu puterea prezenţei Duhului Sfânt.

Păzirea şi cârmuirea continuă; dragostea copilului, a 
Tatălui şi cea a lui Hristos, arătate pe drumul ascultării
Acesta este subiectul credinţei comune şi adevărate pentru 
toţi. Însă există o continuă păzire şi cârmuire, iar Isus ni Se 
manifestă în legătură cu umblarea noastră şi într‑o manieră 
dependentă de ea. Cel care se preocupă cu voia Domnului, o va 
cunoaşte şi o va împlini. Un copil bun nu doar că ascultă atunci 
când cunoaşte voia Tatălui Său, ci dobândeşte cunoaşterea 
acestei voinţe prin faptul că ia seama la ea. Acesta este duhul 
de ascultare în dragoste. Dacă noi acţionăm astfel în privire la 
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Isus, Tatăl, care ţine seama de tot ceea ce este în legătură cu Fiul 
Său, ne va iubi. Isus ne va iubi de asemenea şi ni Se va arăta. 
Iuda (nu Iscarioteanul) nu a înţeles acest lucru, din pricină că 
nu vedea mai departe de o manifestare trupească a lui Hristos, 
aceea pe care şi lumea o putea percepe. Prin urmare, Isus adaugă 
că adevăratul ucenic ascultător (şi aici El vorbeşte, într‑un mod 
spiritual şi mai general despre Cuvântul Său, nu doar despre 
poruncile Sale)1 va fi iubit de Tatăl, şi că Tatăl şi El Însuşi vor 
veni şi îşi vor face locuinţa la el. Astfel că, dacă există ascultare, 
în timp ce aşteptăm momentul când vom merge să locuim cu 
Isus în prezenţa Tatălui, El şi Tatăl îşi fac locuinţa la noi, cei în 
care Duhul Sfânt locuieşte, aşa cum Tatăl şi Duhul Sfânt erau 
prezenţi, atunci când Fiul Se afla aici pe pământ – fără îndoială 
într‑un alt fel, căci El era Fiul, iar noi doar trăim prin El; dar 
în noi locuieşte doar Duhul Sfânt. Însă în ce priveşte aceste 
Persoane glorioase, ele nu sunt despărţite. Tatăl făcea lucrările 
în Hristos şi Isus scotea demonii prin Duhul Sfânt; totuşi Fiul 
era Cel care lucra. Dacă Duhul Sfânt este în noi, Tatăl şi Fiul vin 
şi Îşi fac locuinţa la noi. Se va observa însă aici că este vorba de 
guvernare. Noi suntem, potrivit cu viaţa cea nouă, sfinţiţi spre 
ascultare. Nu este aici vorba de dragostea lui Dumnezeu în har 
suveran faţă de păcătos, ci de căile Tatălui faţă de copiii Săi. Prin 
urmare, manifestările dragostei Tatălui şi a lui Hristos se găsesc 
pe drumul ascultării. Noi îi iubim pe copiii noştri neascultători, 
însă nu‑i mângâiem. Dacă întristăm pe Duhul Sfânt, El nu va 
fi în noi puterea manifestată către sufletele noastre în părtăşia 
Tatălui şi a Fiului, ci va acţiona asupra conştiinţelor noastre 
mustrându‑ne, deşi ne va oferi în acelaşi timp un simţământ al 
harului. Dumnezeu poate să ne restabilească prin dragostea Sa 
şi să ne dea mărturie atunci când am rătăcit; dar ne bucurăm 
de comuniunea cu El doar umblând în ascultare. În sfârşit, Isus 
Însuşi trebuia să fie ascultat; însă trebuie remarcat că ascultarea 

1 „A păzi Cuvântul“ merge puţin mai departe decât „a păzi poruncile“. 
Prima expresie presupune mai mult realizarea gândului lui Isus, 
semnificaţia a tot ce El spune – în sensul că tot ceea ce El exprimă se 
adresează inimii.
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faţă de El era ascultarea faţă de cuvintele Tatălui date lui Isus, 
aşa cum El era aici pe pământ. Cuvintele Lui erau cuvintele 
Tatălui.

Hristos, Om cu adevărat şi pentru totdeauna, dar şi 
Dumnezeu manifestat în carne
Duhul Sfânt dă mărturie despre ceea ce a fost Hristos şi de 
asemenea despre gloria Lui în cer. Aceasta este manifestarea 
vieţii perfecte a Omului, a lui Dumnezeu în Om, a Tatălui 
în Fiul – manifestarea Tatălui prin Fiul care este în sânul 
Tatălui. Astfel erau cuvintele Fiului aici jos; şi când vorbim de 
poruncile Lui, nu este vorba doar de manifestarea gloriei Lui 
prin Duhul Sfânt şi a rezultatelor ei când El avea să fie în cer; ci 
de poruncile Lui atunci când El Se afla aici pe pământ şi vorbea 
cuvintele lui Dumnezeu; căci nu I se dăduse Duhul cu măsură, 
aşa încât cuvintele Lui să fie amestecate sau imperfecte, ori cel 
puţin nu divine. El era cu adevărat Om şi pentru totdeauna 
Om; însă era Dumnezeu manifestat în trup. Porunca veche de 
la început este în acelaşi timp nouă, întrucât aceeaşi viaţă care 
se exprimă în poruncile Lui, acum ne aparţine şi nouă şi ne 
animă – lucru adevărat în El şi în noi. (Comparaţi cu 1 Ioan 2.) 
Poruncile sunt acelea ale Omului Hristos, şi totuşi sunt 
poruncile lui Dumnezeu şi cuvintele Tatălui, potrivit cu viaţa 
ce a fost manifestată în această lume în Persoana lui Hristos. Ele 
exprimă în El, şi formează şi conduc în noi, acea viaţă eternă 
ce era la Tatăl şi care ne‑a fost manifestată în Om – în Acela pe 
care apostolii L‑au putut vedea, auzi şi pipăi; şi această viaţă o 
avem în El. Totuşi, deşi avem această viaţă, ne‑a fost dat Duhul 
Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul, potrivit cu acelaşi 
capitol din Epistola lui Ioan – „Voi aveţi ungerea de la Cel 
Sfânt şi ştiţi toate“.

Diferenţa dintre poruncile lui Hristos şi lege
A dirija viaţa este un lucru diferit de a cunoaşte toate lucrurile. 
Aceste două aspecte sunt în legătură, pentru că, umblând 
potrivit cu această viaţă, nu întristăm pe Duhul Sfânt şi suntem 
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în lumină. A dirija viaţa, unde aceasta există, nu este acelaşi 
lucru cu a da o lege impusă omului în carne (într‑un mod 
just fără îndoială), promiţându‑i viaţa dacă el păzeşte aceste 
porunci. Aceasta este diferenţa dintre poruncile lui Hristos 
şi lege; nu în ce priveşte autoritatea – autoritatea divină este 
întotdeauna aceeaşi în ea însăşi – ci în faptul că legea oferă 
viaţa şi este adresată omului responsabil, în carne, oferindu‑i 
viaţa ca rezultat al ascultării de ea; în timp ce poruncile lui 
Hristos exprimă şi dirijează viaţa celui care trăieşte prin Duhul, 
în legătură cu poziţia sa în Hristos şi a lui Hristos în el. Duhul 
Sfânt (care, în afară de aceasta, învaţă pe credincios toate 
lucrurile) reaminteşte poruncile lui Hristos – toate lucrurile pe 
care El le spusese ucenicilor. Lucrurile stau la fel în detaliu, 
prin harul Său, cu credincioşii ca indivizi în timpul de acum.

Domnul dăruieşte propria Sa pace
În sfârşit Domnul, în mijlocul acestei lumi, lasă pacea ucenicilor 
Săi, dându‑le propria Sa pace (versetul 27). El le‑a putut spune 
aceasta atunci când avea să plece şi în cadrul deplinei revelări a 
lui Dumnezeu; El poseda această pace chiar în mijlocul lumii şi 
cu toată împotrivirea ei. El trecuse prin moarte şi băuse paharul, 
înlăturase păcatul pentru ei, distrusese puterea vrăjmaşului în 
moarte şi făcuse ispăşire glorificându‑L deplin pe Dumnezeu. 
Pacea fusese făcută, şi făcută pentru ei înaintea lui Dumnezeu, 
iar tot ceea ce ei erau era adus în lumină, lumină care era El 
Însuşi, astfel că această pace era perfectă în lumină. Iar pacea 
era perfectă în lume, fiindcă ea îi aducea în aşa fel în legătură 
cu Dumnezeu, încât lumea nici măcar nu putea atinge sursa 
bucuriei lor. Mai mult, Isus împlinise acest lucru pentru ei de 
aşa manieră – şi le făcuse parte de ea într‑o aşa măsură – încât 
El le dă pacea pe care El Însuşi o avea înaintea Tatălui şi în care, 
în consecinţă, El a umblat prin această lume. Lumea dă ceva din 
bunurile ei, fără să renunţe la cea mai mare parte din ele; dar 
după ce dă, nu mai are lucrul respectiv. Hristos ne introduce în 
savurarea a ceea ce aparţine Lui Însuşi – a propriei Sale poziţii 
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înaintea lui Tatălui1. Lumea nu dă, şi nici nu poate da, în acest 
fel. Cât de perfectă trebuie să fi fost acea pace de care El S‑a 
bucurat cu Tatăl; pace pe care ne‑o dă şi nouă – a Lui Însuşi.

În gloria şi fericirea Domnului găsim propria noastră 
glorie şi fericire
Mai rămâne încă un gând preţios – o dovadă a harului 
inexprimabil în Isus. El contează atât de mult pe afecţiunile 
noastre, şi aceasta în mod personal, faţă de Sine Însuşi, încât 
spune: „Dacă M‑aţi fi iubit, v‑aţi fi bucurat că Mă duc la Tatăl“ 
(versetul 28). El ne oferă privilegiul de a fi interesaţi de propria 
Sa glorie, de fericirea Sa, şi în acestea să le găsim pe ale noastre 
proprii.

Dorinţa inimii creştinului
Bun şi preţios Mântuitor, ne bucurăm cu adevărat că Tu, 
care ai suferit atât de mult pentru noi, ai împlinit acum toate 
lucrurile şi eşti în odihnă alături de Tatăl Tău, cu toate că eşti 
încă activ în dragoste faţă de noi. O, dacă Te‑am cunoaşte şi 
Te‑am iubi mai mult! Putem însă spune cu toată inima: Vino 
curând, Doamne! Părăseşte încă odată tronul odihnei Tale şi al 
gloriei Tale personale, şi vino să ne iei la Tine Însuţi, ca totul să 
poată fi împlinit şi pentru noi, şi să fim cu Tine în lumina feţei 
Tatălui Tău şi în casa Lui! Harul Tău este infinit, dar prezenţa 
Ta şi bucuria Tatălui vor fi odihna inimilor noastre şi bucuria 
noastră eternă.

1 Acest lucru este adevărat într‑un mod binecuvântat în toate aspectele, 
cu excepţia desigur a Dumnezeirii în esenţă, şi a unităţii Sale cu Tatăl 
– în acestea El rămâne în mod divin singur. Dar tot ceea ce El are ca Om 
şi ca Fiu în umanitate introduce în expresia „Tatăl Meu şi Tatăl vostru, 
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru“. Pacea Lui, bucuria Lui, cuvintele 
pe care Tatăl I le‑a dat, toate acestea El ni le‑a dat nouă. Ne‑a dat de 
asemenea gloria dată Lui şi suntem iubiţi cu dragostea cu care Tatăl L‑a 
iubit pe El. Planurile lui Dumnezeu nu au avut în vedere doar să rezolve 
problema responsabilităţii ca şi copii ai lui Adam, ci şi să ne aşeze înaintea 
lumii în aceeaşi poziţie cu al doilea Adam, propriul Său Fiu. În lucrarea 
Lui, Hristos a făcut ca aceasta să fie dreptatea lui Dumnezeu.
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Plinătatea harului şi perfecţiunea arătate în Persoana lui 
Isus
Aici Domnul încheie această parte a cuvântării Sale1. El le 
arătase ca un întreg tot ceea ce decurgea din plecarea şi din 
moartea Sa. Observaţi că subiectul central aici este întotdeauna 
Gloria Persoanei Sale; căci chiar cu privire la moartea Sa este 
spus: „Acum este glorificat Fiul Omului“ (capitolul 13.31). 
Totuşi El îi avertizase dinainte despre aceste lucruri, ca ele să 
le întărească, şi nu să le slăbească, credinţa; căci nu avea să mai 
vorbească mult cu ei. Lumea era sub puterea vrăjmaşului şi 
acesta venea; nu din cauză că avea ceva în Hristos – nu avea 
nimic acolo; prin urmare el nu avea nici măcar puterea morţii 
asupra Lui. Moartea Sa nu a fost efectul puterii lui Satan 
asupra Lui, ci prin aceasta El arăta lumii că iubea pe Tatăl; şi 
că era ascultător faţă de Tatăl, oricât L‑ar fi costat. Şi aceasta 
era perfecţiunea absolută în om. Dacă Satan era prinţul acestei 
lumi, Isus nu căuta să‑Şi menţină gloria ca Mesia în ea. Însă prin 
moartea Sa a arătat lumii, acolo unde se afla puterea lui Satan, 
plinătatea harului şi a perfecţiunii în propria Sa Persoană; cu 
scopul ca lumea să iasă din propria sa condiţie, ca să zic aşa, cel 
puţin cei care aveau urechi de auzit.

Apoi Domnul încetează să vorbească şi pleacă. El nu mai 
şade împreună cu ai Săi, ca făcând parte din această lume, ci Se 
ridică şi o părăseşte.

Rezumatul cuvântării Domnului din capitolele 14, 15 şi 16
Ceea ce am spus despre poruncile Domnului date în timpul 
umblării Sale aici pe pământ (un subiect cu privire la care 
următoarele capitole ne vor oferi o dezvoltare interesantă) ne 
ajută mult în a înţelege întreaga cuvântare a Domnului de aici 
până la sfârşitul capitolului 16. Subiectul este divizat în două 

1 Capitolul 14 ne prezintă relaţia personală a Fiului cu Tatăl şi poziţia 
noastră în El ca Cel aflat în această relaţie, cunoscută prin Duhul Sfânt 
care ne‑a fost dat. În capitolul 15 ne este prezentat locul şi poziţia Sa pe 
pământ, El fiind adevărata Viţă, şi apoi starea Sa glorioasă ca înălţat şi 
trimiţând Mângâietorul pentru a ne‑o descoperi.
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părţi principale: acţiunea Duhului Sfânt atunci când Domnul 
nu va mai fi aici pe pământ; şi relaţia ucenicilor cu El în timpul 
umblării Sale pe pământ. Astfel avem aici, pe de‑o parte, ceea 
ce decurge din faptul înălţării Sale la dreapta lui Dumnezeu 
(poziţie care L‑a pus deasupra sferei iudeilor şi a neamurilor) şi, 
de cealaltă parte, ceea ce depindea de prezenţa Lui pe pământ 
– prezenţă care în mod necesar concentra toate promisiunile în 
propria Sa Persoană. În acelaşi timp sunt prezentate relaţiile alor 
Săi cu Sine Însuşi, văzute în legătură cu pământul, iar ucenicii 
aşezaţi la rândul lor în aceste relaţii, chiar şi atunci când El avea 
să fie absent. Acest ultim subiect este inclus în capitolul 15. 
Existau, în consecinţă, două feluri de mărturie: cea a Duhului 
Sfânt în mod strict (adică ceea ce El descoperă cu privire la 
Isus înălţat); şi a ucenicilor ca martori a tot ceea ce văzuseră cu 
privire la Isus pe pământ (capitolul 15.26,27). Nu că în mărturia 
lor ei n‑ar fi avut ajutorul Duhului Sfânt, dar mărturia lor cu 
privire la ce văzuseră nu constituia noua mărturie despre 
gloria cerească, mărturie dată de Duhul Sfânt trimis din cer. 
În ceea ce priveşte mărturia ucenicilor înşişi, Duhul Sfânt le 
reamintea ceea ce Isus fusese şi ceea ce El spusese în timp ce 
Se afla pe pământ. Prin urmare, în pasajul pe care tocmai l‑am 
citit, lucrarea Duhului este descrisă astfel (capitolul 14.26): „El 
vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte v‑am spus“ (comparaţi 
cu versetul 25). Sunt prezentate aici cele două părţi ale lucrării 
Duhului Sfânt. Isus le spusese ucenicilor multe lucruri. Duhul 
Sfânt însă avea să‑i înveţe toate lucrurile; mai mult, El le va 
reaminti tot ceea ce Isus spusese. În capitolul 16.12,13 Isus le 
mărturiseşte că avea multe lucruri să le spună, dar că ei nu le 
puteau purta la acea vreme. Dar mai târziu Duhul adevărului 
avea să‑i călăuzească în tot adevărul. El nu va vorbi de la Sine, 
ci tot ceea ce va auzi aceea le va spune. El nu era ca un duh 
individual, care vorbeşte de la sine însuşi. Fiind una cu Tatăl şi 
cu Fiul, şi venit să descopere gloria şi planurile lui Dumnezeu, 
toate comunicările Lui aveau să fie în legătură cu ele, revelând 
gloria lui Hristos înălţat, Căruia Îi aparţinea tot ceea ce avea 
Tatăl. Aici nu este vorba de a reaminti tot ceea ce Isus spusese 
pe pământ; obiectul revelaţiei este ceresc şi are în vedere ceea 
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ce se găseşte acolo sus, precum şi gloria deplină a lui Isus, sau 
orice altceva legat de scopurile viitoare ale lui Dumnezeu. Ne 
vom întoarce la acest subiect mai târziu. Am spus aceste câteva 
cuvinte pentru a sublinia deosebirile pe care le‑am indicat.

C a p i t o l u l  1 5

Adevărata viţă; Hristos pe pământ în contrast cu Israel
Începutul acestui capitol şi lucrurile privitoare la viţă ţin de 
partea pământească – de ceea ce Isus a fost pe pământ – de 
relaţia Lui cu ucenicii Săi ca aflaţi pe pământ, şi nu trece dincolo 
de această poziţie. „Eu sunt adevărata Viţă“. Yahve sădise o 
vie scoasă din Egipt (Psalmul 80.8). Aceasta este Israel potrivit 
cărnii; dar el nu era adevărata viţă. Adevărata Viţă era Fiul 
Său, pe care El L‑a scos din Egipt – Isus1 (Matei 2.15). Astfel 
Se prezintă El pe Sine ucenicilor. Nu avem aici ceea ce El va fi 
după plecarea Sa; El era adevărata Viţă pe pământ, şi numai pe 
pământ. Nu se poate vorbi de a planta vii în cer, nici de a curăţa 
mlădiţe acolo.

Rodul purtat de mlădiţe; responsabilitatea personală a 
ucenicilor
Ucenicii L‑ar fi putut considera pe Domnul ca fiind cea mai 
aleasă mlădiţă a viei; dar astfel El n‑ar fi fost decât un membru 
al lui Israel, în timp ce de fapt El Însuşi era vasul şi sursa 
binecuvântării, potrivit promisiunilor lui Dumnezeu. Prin 
urmare adevărata Viţă nu este Israel, ci din contră, este Hristos 
în contrast cu Israel, însă Hristos sădit pe pământ, luând locul 
lui Israel, ca adevărata Viţă. Tatăl îngrijeşte această Viţă în mod 
evident pe pământ. Nu este nevoie de viticultor în cer. Ucenicii 
au nevoie de această îngrijire, aceia care sunt ataşaţi lui Hristos, 
ca rămăşiţă a lui Israel. Purtarea de rod este căutată pe pământ. 

1 Comparaţi cu Isaia 49, în ce priveşte înlocuirea lui Israel cu Hristos. 
El, într‑un caracter al binecuvântării, ia locul lui Israel, aşa cum a făcut cu 
omul în general.
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De aceea Domnul le spune: „Deja voi sunteţi curaţi, datorită 
Cuvântului pe care vi l‑am spus“. „Voi sunteţi mlădiţele.“ 
Iuda, se poate spune, era la acest moment aruncat afară, la fel 
ca ucenicii care n‑au mai umblat cu El. Ceilalţi aveau să fie puşi 
la încercare şi curăţaţi, ca astfel să poarte şi mai multă rod.

Nu mă îndoiesc că această relaţie încă rămâne, în principiu 
şi într‑o analogie generală. Cei care fac o mărturie de credinţă, 
care se ataşează lui Hristos pentru a‑L urma, vor fi curăţiţi dacă 
au cu adevărat viaţă; dacă nu, ceea ce au le va fi luat. Observaţi 
aici prin urmare că Domnul vorbeşte doar de Cuvântul Lui 
– acela al adevăratului Profet – şi de judecata manifestată fie 
prin disciplină, fie prin tăiere. În consecinţă, El nu vorbeşte 
de puterea lui Dumnezeu, ci de responsabilitatea omului – o 
responsabilitate căreia cu siguranţă omul nu‑i poate face faţă 
fără har; dar care are totuşi acel caracter al responsabilităţii 
personale.

Curăţiţi de Tatăl; rodul ca dovadă a unei legăturii vitale şi 
eterne
Isus era sursa întregii lor puteri. Ei trebuiau să rămână în 
El; astfel – căci acesta este ordinea – El avea să rămână în ei. 
Am văzut aceasta în capitolul 14. Domnul nu vorbeşte aici de 
lucrarea suverană a dragostei pentru mântuire, ci de cârmuirea 
copiilor de către Tatăl; aşa încât binecuvântarea depinde de 
umblare (capitolul 14.21‑23). Aici însă viticultorul caută rod; 
şi învăţătura dată prezintă dependenţa completă de Viţă 
ca singurul mijloc de a‑l produce. Iar El arată ucenicilor că, 
umblând pe pământ, aveau să fie curăţiţi de Tatăl şi că cineva 
(căci în versetul 6 El are grijă să schimbe expresia, fiindcă Îşi 
cunoştea ucenicii şi îi declarase deja curaţi) – un om, oricine nu 
purta roadă, avea să fie tăiat. Căci aici subiectul nu este relaţia 
cu Hristos în cer prin Duhul Sfânt, care nu poate fi ruptă, ci 
acea legătură formată aici pe pământ, care putea fi vitală şi 
eternă sau nu. Iar rodul era dovadă a acestui lucru.

În prima viţă acest lucru nu a fost necesar; ei erau iudei prin 
naştere, erau circumcişi, păzeau poruncile şi rămâneau în viţă 
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ca mlădiţe bune, fără să aducă vreun rod pentru Dumnezeu. Ei 
erau tăiaţi din Israel doar în urma călcării voite a legii. Aici nu 
este vorba de o relaţie cu Yahve întemeiată pe naşterea într‑o 
anumită familie. Ceea ce se caută este glorificarea Tatălui prin 
purtarea de rod. Acesta este lucrul care va arăta că ei sunt 
ucenicii Aceluia care a adus atât de mult rod.

Rămânerea în Hristos; sursa puterii şi a roadelor
Hristos, deci, era adevărata Viţă; Tatăl era Viticultorul; cei 
unsprezece erau mlădiţele. Ei trebuiau să rămână în El, 
lucru realizat prin convingerea că rodul poate fi produs 
doar în El şi privind la El mai întâi. Hristos precede rodul. 
Este vorba de dependenţă, de obişnuinţă practică de a sta cu 
inima aproape de El, de a te încrede în El, fiind ataşat de El 
printr‑o dependenţă totală. În acest fel Hristos avea să fie în 
ei o sursă constantă de putere şi de rod. El va fi în ei, iar în 
afara Lui ei nu vor putea face nimic. Dacă, rămânând El, ei 
posedau puterea prezenţei Lui, aveau să aducă mult rod. Dar, 
„dacă cineva“ (El nu spune „ei“; El îi cunoaşte ca fiind curaţi 
şi mlădiţe adevărate) nu rămânea în El, trebuia aruncat afară 
şi ars. Dacă ei rămâneau în El (adică, dacă exista dependenţă 
constantă ce se alimentează de la sursă) şi dacă cuvintele lui 
Hristos rămâneau în ei, conducându‑le inima şi gândurile, ei 
urmau să aibă la dispoziţie sursele puterii divine; puteau să 
ceară tot ce ar fi voit şi avea să le fie dat. Dar mai mult, Tatăl Îl 
iubise pe Fiul în mod divin în timp ce Acesta era pe pământ. 
Isus a făcut acelaşi lucru cu privire la ei. Ucenicii trebuiau să 
rămână în dragostea Lui. În versetele precedente a fost vorba 
de a rămâne în El; aici este vorba de a rămâne în dragostea Lui1. 
Prin păzirea poruncilor Tatălui Său, El rămăsese în dragostea 
Lui; prin păzirea poruncilor lui Isus, ei aveau să rămână în 
dragostea Sa. Dependenţa implică încredere şi raportare la 
Acela de care depindem pentru a primi putere, fiind incapabili 

1 Există trei îndemnuri: „Rămâneţi în Mine“; „Dacă rămâneţi în Mine şi 
cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice vreţi“; „Rămâneţi în dragostea 
Mea“.
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să facem vreun lucru fără El, ceea ce ne determină să ne ţinem 
strâns de El. Dependenţa şi ascultarea sunt cele două principii 
importante ale vieţii practice aici pe pământ. Aşa a umblat Isus 
ca Om; El a cunoscut prin experienţă adevărata cale pentru 
ucenicii Săi. Poruncile Tatălui Său constituiau expresia a ceea 
ce Tatăl era. Prin păzirea lor în duhul ascultării, Isus umblase 
mereu în comuniune cu dragostea Lui, menţinuse comuniunea 
cu Tatăl. Poruncile lui Isus, atunci când El Se afla pe pământ, 
reprezentau expresia a ceea ce El era, perfect în mod divin pe 
calea pe care El trebuia să meargă. Umblând în ele, ucenicii Săi, 
aveau să fie în comuniune cu dragostea Lui. Domnul spunea 
aceste lucruri ucenicilor pentru ca bucuria Lui1 să rămână în ei 
şi ca bucuria lor să fie deplină. Vedem că subiectul tratat aici 
nu este mântuirea unui păcătos, ci calea ucenicului, pentru ca 
acesta să se poată bucura pe deplin de dragostea lui Hristos 
şi ca inima să nu fie umbrită de nici un nor în locul unde se 
găseşte bucuria.

Ascultarea este mijlocul de a rămâne în dragostea 
Domnului
Nu se tratează aici nici chestiunea dacă un credincios adevărat 
poate fi despărţit de Dumnezeu, fiindcă Domnul prezintă 
ascultarea ca fiind mijlocul de a rămâne în dragostea Sa. Cu 
siguranţă El nu putea să piardă favoarea Tatălui Său, nici să 
înceteze să fie Obiectul dragostei Sale. Nici nu putea fi vorba de 
aşa ceva. Şi totuşi El spune: „Am ţinut poruncile Tatălui Meu şi 
rămân în dragostea Lui“ (versetul 10). Aceasta însă a fost calea 
divină pe care El S‑a bucurat de dragostea Tatălui. Este vorba 
deci de umblarea şi de puterea unui ucenic şi nu de mijlocul 
pentru mântuire.

1 Unii au crezut că acesta înseamnă bucuria lui Hristos la vederea 
umblării cu credincioşie a unui ucenic al Său; eu nu cred aşa. Este vorba 
de bucuria pe care El a avut‑o aici pe pământ, la fel cum El ne‑a lăsat 
pacea Sa şi cum urmează să ne dea propria‑I glorie.
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Măsura cu care ucenicii trebuie să se iubească unii pe alţii
În versetul 12 începe o altă parte a subiectului. El vrea (aceasta 
este porunca Lui) ca ei să se iubească unii pe alţii aşa cum îi 
iubise El. Mai înainte El vorbise despre dragostea Tatălui pentru 
El, dragoste care s‑a revărsat din cer în inima Sa, în vremea 
când Se afla pe acest pământ1. El îi iubise în acelaşi fel; dar El 
fusese de asemenea un însoţitor al lor, un slujitor, în această 
dragoste. Astfel că ucenicii trebuiau să se iubească unii pe alţii 
cu o dragoste care să se ridice deasupra slăbiciunilor celorlalţi, 
şi care să fie în acelaşi timp o dragoste frăţească, făcându‑l pe 
cel însufleţit de ea să fie slujitorul fratelui său. Ea mergea aşa 
de departe încât cineva trebuia să‑şi dea viaţa pentru prietenii 
săi. Cel care asculta de Isus, era prietenul Său. Observaţi că 
El nu spune că va fi Prietenul lor. El a fost Prietenul nostru 
atunci când Şi‑a dat viaţa pentru păcătoşi; noi suntem prietenii 
Lui, când ne bucurăm de încrederea Sa, aşa cum spune El aici: 
„Toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le‑am făcut cunoscut“ 
(versetul 15). Oamenii vorbesc despre problemele lor, potrivit 
cu necesitatea de a face aceasta, celor pe care aceste probleme 
îi privesc într‑o oarecare măsură. Toate gândurile mele însă le 
împărtăşesc doar celui care îmi este prieten. „Voi ascunde Eu 
de Avraam lucrul pe care am să‑l fac?“ Şi Avraam era numit 
„prietenul lui Dumnezeu“. Lucrurile pe care i le‑a spus atunci 
Dumnezeu lui Avraam, nu erau lucruri care‑l priveau direct pe 
acesta din urmă (El îi spusese şi astfel de lucruri, ca Dumnezeu), 
ci lucruri cu privire la lume, la Sodoma. Dumnezeu face acelaşi 
lucru şi cu Adunarea, şi în mod practic cu privire la fiecare 
ucenic ascultător în parte; un astfel de om primeşte gândurile 
Sale. Mai mult, El Însuşi îi alesese pentru acest lucru. Nu ei Îl 
aleseseră pe El, printr‑un act al propriei lor voinţe. El îi alesese 
şi îi rânduise să meargă şi să aducă rod, un rod care să rămână. 
Deci, fiind astfel aleşi pentru lucrare, ei aveau să primească 

1 El nu spune: „Cum Mă iubeşte pe Mine Tatăl“, ci „Cum M‑a iubit pe 
Mine Tatăl“, adică El nu vorbeşte doar despre dragostea eternă a Tatălui 
pentru Fiul, ci de dragostea arătată faţă de El în umanitatea Sa aici pe 
pământ.
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de la Tatăl – care într‑o astfel de situaţie nu le putea refuza 
nimic – tot ceea ce vor cere (versetul 16). Aici Domnul ajunge 
la izvorul şi la siguranţa harului, astfel încât responsabilitatea 
practică sub care El îi aşează din punct de vedere moral, să 
nu umbrească harul divin care lucra faţă de ei şi îi aşeza sub 
această responsabilitate.

Ucenicii în aceeaşi poziţie ca Stăpânul lor: urâţi de către 
lume
Prin urmare ei trebuiau să se iubească unii pe alţii1. Că lumea 
avea să‑i urască nu era decât o consecinţă naturală a urii ei faţă 
de Hristos; ea nu făcea decât să pecetluiască asocierea lor cu 
El. Lumea iubeşte ceea ce este din lume; acest lucru este foarte 
normal. Ucenicii nu făceau parte din ea, şi în afară de aceasta, 
Isus, pe care ea Îl lepădase, îi alesese şi îi scosese din lume; prin 
urmare ea avea să‑i urască, fiindcă ei fuseseră aleşi prin har: 
„Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că 
nu sunteţi din lume, ci Eu v‑am ales din această lume, de aceea 
vă urăşte lumea“ (versetul 19). Există, în plus, motivul moral 
al urii lumii faţă de ucenici, anume că ei nu făceau parte din 
ea; însă aceasta demonstra relaţia lor cu Hristos şi drepturile 
Lui suverane prin care El îi scosese pentru Sine afară dintr‑o 
lume răzvrătită. Ei urmau să aibă aceeaşi parte ca Stăpânul 
lor; aveau să fie urâţi din pricina Numelui Său, fiindcă lumea 
– şi El vorbeşte în mod special despre iudei, în mijlocul cărora 
lucrase – nu L‑a cunoscut pe Tatăl care‑L trimesese în dragoste. 
A se mândri cu Yahve, ca fiind Dumnezeul lor, era lucrul care 
le convenea cel mai mult. Ei l‑ar fi primit pe Mesia pe această 
premiză. Însă a‑L cunoaşte pe Tatăl, descoperit în adevăratul 
Său caracter de către Fiul, era un lucru cu totul diferit. Totuşi 
Fiul Îl descoperise şi Îl manifestase pe Tatăl şi desăvârşirile 
Sale, deopotrivă prin cuvintele şi prin faptele Lui.

1 Alegându‑i şi punându‑i deoparte să se bucure împreună de această 
relaţie cu El afară din lume, El îi aşezase într‑o poziţie a cărei consecinţă 
firească era dragostea reciprocă; şi, de fapt, simţământul acestei poziţii şi 
dragostea merg împreună.
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Oamenii căzuţi au demonstrat, în prezenţa îndurării şi 
harului, că preferă păcatul în locul lui Dumnezeu
Dacă Hristos nu ar fi venit şi nu le‑ar fi vorbit, Dumnezeu 
nu i‑ar fi putut învinui de păcat. Ei ar fi putut merge înainte, 
chiar dacă într‑o stare necurăţită, fără nici o dovadă că nu‑L 
vroiau pe Dumnezeu (măcar că exista mult păcat şi încălcări 
ale legii, făptuite de ei ca oameni şi ca popor aflat sub lege)– că 
nu vroiau să se întoarcă la El, nici chiar atunci când îndurarea 
îi chema. Rodul unei naturi căzute se afla acolo, fără îndoială, 
dar nu şi dovada că acea natură prefera păcatul în locul lui 
Dumnezeu, atunci când Dumnezeu Se afla acolo în îndurare, 
neţinându‑le în seamă acest păcat. Harul era acela care lucra 
faţă de ei fără să le ţină păcatul în socoteală. Îndurarea îi tratase 
ca fiind căzuţi, nu ca făpturi împotrivitoare. Dumnezeu nu Se 
plasa pe terenul legii care impută păcatul, ci pe cel al harului în 
cadrul descoperirii Tatălui de către Fiul. Situaţia devenise fără 
nădejde, după respingerea cuvintelor şi lucrările Fiului care‑L 
descopereau pe Tatăl în har (comparaţi cu capitolul 16.9). 
Altfel starea lor reală nu ar fi fost pusă în întregime la încercare 
şi Dumnezeu ar fi avut încă un mijloc pe care să‑l folosească. El 
îl iubea pe Israel prea mult pentru a‑l condamna înainte de a 
folosi şi ultima cale de a‑l recupera.

Dacă Domnul nu ar fi făcut printre ei lucrări pe care nici un 
alt om nu le făcuse, ei ar fi putut rămâne aşa cum erau, refuzând 
să creadă în El, fără să fie vinovaţi înaintea lui Dumnezeu. Ei 
ar fi putut rămâne în continuare obiectul îndelungii răbdări 
a lui Yahve; acum însă ei văzuseră şi urâseră şi pe Fiul şi pe 
Tatăl. Tatăl fusese deplin manifestat în Fiul – în Isus; şi dacă, 
atunci când Dumnezeu era deplin manifestat, şi aceasta în har, 
ei Îl lepădau, ce s‑ar mai fi putut face, decât să fie abandonaţi 
în păcat, departe de Dumnezeu. Dacă El ar fi fost manifestat 
doar în parte, ei ar fi avut o scuză, ei ar fi putut spune: „Ah! 
Dacă ne‑ar fi arătat har, dacă L‑am fi cunoscut aşa cum este, 
nu L‑am fi lepădat“. Acum ei nu mai puteau spune aceasta. Ei 
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Îl văzuseră pe Tatăl şi pe Fiul în Isus. Dar vai, Îl văzuseră şi Îl 
urâseră1.

Aceasta însă nu constituia decât împlinirea a ceea ce fusese 
mai dinainte spus despre ei în legea lor. Totul era încheiat în 
ce priveşte mărturia dată pentru Dumnezeu de către popor şi a 
unui Mesia ce trebuia primit de ei. Ei Îl urâseră fără temei.

Promisiunea cu privire la Duhul Sfânt; noua mărturie care 
trebuia dată despre Fiul lui Dumnezeu
Acum (versetul 26 şi în continuare) Domnul Se ocupă de 
subiectul cu privire la Duhul Sfânt care urma să vină pentru a‑I 
susţine gloria, glorie pe care poporul o lepădase. Iudeii nu‑L 
cunoscuseră pe Tatăl manifestat în Fiul; Duhul Sfânt avea să 
vină de la Tatăl pentru a da mărturie despre Fiul. Fiul urma să‑L 
trimită de la Tatăl. În capitolul 14 Tatăl este Cel care‑L trimite 
în Numele lui Isus în vederea relaţiei personale a ucenicilor cu 
Domnul. Aici Isus este Cel care, după ce Se suie la cer, Îl trimite 
să dea mărturie despre slava Sa, pe care El o are, fiind înălţat în 
locul Său ceresc. Aceasta era noua mărturie şi ea trebuia dată 
cu privire la Isus, Fiul lui Dumnezeu, înălţat în cer. Ucenicii de 
asemenea trebuiau să dea mărturie despre El, fiindcă fuseseră 
cu El de la început. Ei urmau să mărturisească cu ajutorul 
Duhului Sfânt, ca martori oculari ai vieţii Domnului pe pământ, 
despre manifestarea Tatălui în El. Duhul Sfânt, trimis de El, era 
martorul gloriei pe care Domnul o avea la Tatăl, de unde El 
Însuşi venise.

Poziţia ucenicilor după plecarea lui Hristos
Avem astfel pe Hristos, adevărata Viţă, şi pe ucenici ca mlădiţe, 
deja curaţi, Hristos fiind încă pe pământ. După plecarea Sa 
ei trebuiau să menţină această relaţie practică pe pământ. Ei 
aveau să fie în relaţie cu El, aşa cum El fusese cu Tatăl aici jos. 
Ei urmau să fie unii faţă de alţii aşa cum El fusese faţă de ei. 
Poziţia lor era afară din lume. Iudeii urâseră atât pe Fiul, cât 

1 Remarcaţi că se face din nou referire aici la Cuvântul şi la lucrările 
Sale.
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şi pe Tatăl; Duhul Sfânt avea să dea mărturie despre Fiul care 
era cu Tatăl şi în Tatăl. Iar ucenicii trebuiau de asemenea să 
mărturisească despre ceea ce El fusese pe pământ. Duhul Sfânt, 
şi într‑un anumit sens ucenicii, urmau să ia locul atât al lui Isus, 
cât şi al vechii viţe, pe pământ.

Prezenţa şi mărturia Duhului Sfânt pe pământ
Acum ne sunt înfăţişate prezenţa şi mărturia Duhului Sfânt. 
Este bine să remarcăm legătura dintre subiectele pasajelor la 
care privim acum. În capitolul 14 avem Persoana Fiului care‑L 
descoperă pe Tatăl, şi Duhul Sfânt care oferă cunoaşterea 
faptului că Fiul este în Tatăl şi că ucenicii sunt în Isus aflat în 
cer. Aceasta reprezenta starea personală atât a lui Hristos, cât 
şi a ucenicilor, şi toate acestea sunt legate împreună; numai că 
primul este menţionat Tatăl, Fiul aflându‑Se aici jos, şi apoi 
Duhul Sfânt trimis de către Tatăl. În capitolele 15 şi 16 avem 
două perioade distincte – Hristos adevărata Viţă pe pământ, 
iar apoi Mângâietorul venit pe pământ, trimis de către Hristos 
cel înălţat. În capitolul 14 Hristos Se roagă Tatălui, care trimite 
Duhul Sfânt în Numele lui Hristos. În capitolul 15, Hristos 
înălţat fiind, trimite Duhul Sfânt de la Tatăl, un Martor al 
înălţării Sale, aşa cum ucenicii, călăuziţi de acelaşi Duh, erau 
martori ai vieţii Sale de umilinţă, dar trăită ca Fiu pe pământ.

Duhul Sfânt trimis de Tatăl în Numele lui Hristos – 
Mângâietorul care rămâne
Există însă nu numai legătură între subiecte, ci şi o dezvoltare a 
lor. În capitolul 14 Domnul, deşi urma să părăsească pământul, 
vorbeşte în legătură cu ceea ce El era la acel moment pe pământ. 
Aici Tatăl (nu Hristos Însuşi) este Cel care trimite Duhul 
Sfânt, la cererea Lui. El pleacă de pe pământ la cer, ca Unul 
care le reprezintă cauza ca Mijlocitor. El urma să‑L roage pe 
Tatăl, şi Tatăl le va da un alt Mângâietor, care va rămâne cu ei 
nepărăsindu‑i aşa cum El urma să facă. Relaţia lor cu Tatăl va 
depinde de Duhul Sfânt, care le va fi trimis în urma credinţei 
în Domnul; Duhul Sfânt nu va fi trimis lumii, nici peste iudei 
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ca atare. El va fi trimis în Numele lui Isus. Mai mult decât 
atât, Duhul Sfânt Însuşi îi va învăţa şi le va aduce aminte de 
poruncile lui Isus – tot ceea ce El le spusese. Căci capitolul 14 
ne oferă întreaga poziţie care rezulta din manifestarea1 Fiului 
şi cea a Tatălui în El, şi de asemenea din faptul plecării Sale 
(adică, rezultatul ei cu privire la ucenici).

1 Observaţi aici desfăşurarea practică, în ce priveşte viaţa, a acestui 
subiect deosebit de interesant, în 1 Ioan 1 şi 2. Viaţa eternă care era cu 
Tatăl fusese manifestată (căci în El, în Fiul, era viaţa, El fiind şi Cuvântul 
vieţii, iar Dumnezeu este lumină. Comparaţi cu Ioan 1). Creştinii trebuiau 
să păzească poruncile Sale (1 Ioan 2.3‑5). Era o poruncă veche pe care ei o 
avuseseră de la început – adică, de la Isus aflat pe pământ, de la Acela pe 
care Îl pipăiseră cu mâinile lor. Dar acum această poruncă era adevărată 
în El şi în ei; adică această viaţă de dragoste (a cărei expresie o constituiau 
aceste porunci) precum şi viaţa de dreptate, urma să se reproducă în ei 
în virtutea unirii lor cu El, prin Duhul Sfânt, potrivit cu Ioan 14.20. Ei de 
asemenea rămâneau în Isus (1 Ioan 2.6). În Ioan 1 vedem pe Fiul care este 
în sânul Tatălui, care‑L face cunoscut pe Tatăl. El Îl descoperă aşa cum 
El Însuşi L‑a cunoscut – Îl arată aşa cum Tatăl era pentru El Însuşi. Şi 
El a adus această dragoste (dragoste cu care El Însuşi era iubit) în sânul 
umanităţii şi a aşezat‑o în inima ucenicilor Săi (vezi capitolul 17.26); şi 
aceasta este cunoscută acum în perfecţiune prin locuirea lui Dumnezeu 
în noi şi prin dragostea Lui făcută desăvârşită în noi, în timp ce stăruim 
în dragostea frăţească (1 Ioan 4.12; comparaţi cu Ioan 1.18). Manifestarea 
faptului că suntem astfel iubiţi se va concretiza prin arătarea noastră în 
aceeaşi glorie ca şi Hristos (capitolul 17.22,23). Hristos manifestă această 
dragoste prin faptul că a venit de la Tatăl. Poruncile Sale ne învaţă această 
dragoste, iar viaţa pe care o avem în El o reproduce. Principiile Lui oferă 
forma acestei vieţi şi o călăuzesc prin labirintul căilor cărnii şi al ispitelor 
în mijlocul cărora El Şi‑a trăit această viaţă, fără păcat. Duhul Sfânt este 
puterea acestei vieţi, numai El constituind legătura puternică şi vie cu 
Domnul, şi fiind Acela prin care avem conştienţa că suntem în Hristos şi 
că El este în noi. (Unitatea dintre trup şi Cap este un lucru diferit, care nu 
constituie subiectul învăţăturii lui Ioan.) Din plinătatea Sa noi primim har 
peste har. Prin urmare, trebuie să umblăm aşa cum El a umblat (nu să fim 
ceea ce El a fost); căci nu trebuie să umblăm în carne, deşi ea se află în noi 
fără ca în El să fi existat vreodată.
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Duhul Sfânt trimis şi de către Hristos, ca martor al înălţării 
Sale
În capitolul 15 El epuizase subiectul despre porunci în legătură 
cu viaţa manifestată în El Însuşi aici jos; iar la sfârşitul acestui 
capitol El Se consideră pe Sine înălţat şi adaugă: „Când va veni 
Mângâietorul, pe care Eu vi‑L voi trimite de la Tatăl...“ (15.26). 
El vine într‑adevăr de la Tatăl, căci relaţia noastră este şi trebuie 
să fie nemijlocită cu Tatăl. Acolo ne‑a aşezat Hristos. Dar în 
acest verset nu Tatăl este Cel care trimite Duhul Sfânt la cererea 
lui Isus, şi în Numele Lui. Hristos Şi‑a luat locul în glorie ca Fiu 
al Omului, potrivit cu roadele glorioase ale lucrării Sale, şi El 
este Cel care‑L trimite. În consecinţă Duhul Sfânt dă mărturie 
despre ceea ce Hristos este în cer. Fără îndoială că El ne face să 
înţelegem ceea ce Isus a fost aici pe pământ, unde într‑un har 
infinit L‑a manifestat pe Tatăl. Ba chiar să înţelegem acest lucru 
mult mai bine decât au făcut‑o cei care fuseseră cu El în timpul 
călătoriei Sale pe acest pământ. Dar acest lucru se găseşte în 
capitolul 14. Totuşi Duhul Sfânt este trimis de Hristos din cer 
şi El ni‑L descoperă pe Fiul, pe care acum Îl cunoaştem ca pe 
Unul care L‑a manifestat pe Tatăl într‑un mod perfect şi divin 
(măcar că a făcut‑o ca Om şi în mijlocul oamenilor păcătoşi). Îl 
cunoaştem, repet pe Fiul, ca fiind cu Tatăl şi în Tatăl. De acolo 
ne‑a trimis El Duhul Sfânt.

C a p i t o l u l  1 6

Duhul Sfânt privit ca fiind deja aici
În capitolul 16 se face un pas înainte în descoperirea acestui 
har. Duhul Sfânt este privit ca fiind deja pe pământ.

În acest capitol Domnul declară ucenicilor că le‑a prezentat 
toată învăţătura cu privire la plecarea Sa; de asemenea, 
suferinţele lor în lume, fiind plasaţi în poziţia pe care El o 
avusese; bucuria lor, aflându‑se în aceeaşi relaţie cu El, fiind 
aceea pe care El o avusese pe pământ cu Tatăl Său; cunoaşterea 
de către ei a faptului că El era în Tatăl şi ei în El, şi El Însuşi 
în ei; în sfârşit darul Duhului Sfânt, pentru a‑i pregăti în 
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vederea a tot ceea ce avea să aibă loc după plecarea Lui, ca 
astfel ei să nu se poticnească. Căci aveau să fie daţi afară din 
sinagogi şi cei care îi vor omorî vor crede că fac o slujbă pentru 
Dumnezeu. Aşa va fi starea de orbire a celor care, bazându‑se 
pe o formă a vechilor lor învăţături şi lepădând lumina, se vor 
servi de această formă a adevărului, prin care ei dau credit 
cărnii, pentru a se împotrivi luminii care, în conformitate cu 
Duhul, nu face altceva decât să judece carnea. Ei vor face acest 
lucru pentru că nu L‑au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Isus, 
Fiul Tatălui. Adevărul proaspăt scos la lumină este cel care 
testează cu adevărat sufletul şi credinţa. Adevărul vechi, în 
mod general acceptat, şi prin care o grupare de oameni este 
distinsă de cei din jur, poate fi un motiv de îngâmfare pentru 
carne, chiar acolo unde acest adevăr este de la Dumnezeu, aşa 
cum era cazul iudeilor. Însă adevărul proaspăt este în sursa sa 
o chestiune de credinţă; nu mai există sprijinul unei grupări 
care să‑i dea credit, ci doar crucea, ostilitatea şi izolarea. Ei 
credeau că‑L slujesc pe Dumnezeu, însă nu‑L cunoşteau nici 
pe Tatăl, nici pe Fiul.

Întristarea firii la gândul plecării Domnului; câştigul 
credinţei
Firea se ocupă cu ceea ce ea pierde. Credinţa priveşte către 
viitorul spre care Dumnezeu o conduce. Preţios gând! În 
ucenici acţiona firea; ei Îl iubeau pe Hristos şi sufereau la 
gândul plecării Sale. Credinţa însă nu trebuia să se oprească 
aici. Dacă ei ar fi înţeles gloria necesară a Persoanei lui Isus, 
dacă afecţiunea lor, însufleţită de credinţă, s‑ar fi gândit la 
El şi nu la ei înşişi, atunci ei ar fi trebuit să întrebe: „Unde Te 
duci?“ Totuşi Cel ce Se gândea la ei, îi asigură că plecarea Lui 
va fi un câştig pentru ei. Glorios rod al căilor lui Dumnezeu! 
Câştigul lor consta în faptul că Mângâietorul avea să aici pe 
pământ cu ei şi în ei. Observaţi că aici Isus nu vorbeşte despre 
Tatăl, ci despre Mângâietorul care va veni în locul Lui pentru 
a menţine mărturia dragostei Sale pentru ucenici şi relaţia Sa 
cu ei. Hristos pleca; căci dacă n‑ar fi plecat, Mângâietorul n‑ar 
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fi venit. Dar dacă pleca, avea să‑L trimită. Când Duhul avea 
să vină, El va demonstra adevărul cu privire la lumea care‑L 
lepădase pe Hristos şi îi persecuta pe ucenicii Săi. De asemenea, 
El va acţiona în ucenici pentru binecuvântare.

Mărturia Mângâietorului faţă de lume
Cu privire la lume, Mângâietorul are un singur subiect de 
mărturie, pentru a demonstra păcatul lumii. Ea nu crezuse 
în Isus – în Fiul. Fără îndoială că exista păcat manifestat în 
orice fel şi, la drept vorbind, nimic altceva decât păcat – un 
păcat care merita condamnarea. Iar în lucrarea de convertire, 
El face sufletul conştient de aceste păcate. Însă lepădarea 
lui Hristos a aşezat lumea întreagă sub o judecată comună. 
Fără îndoială, fiecare va răspunde pentru păcatele sale; iar 
Duhul Sfânt ne face să simţim aceste păcate. Dar lumea, ca 
un sistem responsabil înaintea lui Dumnezeu, Îl lepădase pe 
Fiul Său. Acesta constituia temeiul pe care Dumnezeu lucra 
acum faţă de lume şi care punea în lumină inima omului. Era 
demonstrarea faptului că, Dumnezeu fiind pe deplin revelat în 
dragoste, omul nu voia să‑L primească. El a venit neţinându‑le 
în seamă păcatele, dar ei L‑au respins. Isus nu venise ca Fiul 
lui Dumnezeu descoperit în gloria Lui, de la care oamenii să 
dea înapoi cu teamă, măcar că nu puteau scăpa de această 
descoperire; ci era ceea ce El reprezenta din punct de vedere 
moral, în natura şi în caracterul Lui. Dar omul L‑a urât; întreaga 
mărturie menită să‑L aducă pe om la Dumnezeu, a fost inutilă. 
Cu cât mărturia a fost mai clară, cu atât omul s‑a împotrivit ei. 
Dovada păcatului lumii a fost lepădarea lui Hristos. Cumplită 
mărturie, ca Dumnezeu manifestat în bunătate să stârnească 
dispreţul pentru că era perfect şi de o bunătate perfectă! Aşa 
este omul. Mărturia Duhului Sfânt faţă de lume, la fel cea a 
lui Dumnezeu faţă de Cain în vechime, va fi: „Unde este Fiul 
Meu?“ Nu că omul n‑ar fi fost vinovat – era aşa atunci când 
Hristos a venit – ci era pierdut, pomul era rău1.

1 Omul este judecat pentru ceea ce a făcut, dar este pierdut prin ceea ce 
este în sine însuşi.
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Dovedirea dreptăţii: Hristos la dreapta lui Dumnezeu
Dar aceasta însemna calea lui Dumnezeu către ceva cu totul 
diferit – dovedirea dreptăţii, prin faptul că Hristos mergea la 
Tatăl şi lumea nu avea să‑L mai vadă. Acesta era rezultatul 
lepădării Sale. Dreptate omenească nu exista. Păcatul omului 
a fost dovedit prin lepădarea lui Hristos. Crucea a reprezentat 
într‑adevăr judecata asupra păcatului; şi în acest sens a fost ea 
dreptate. Dar ceea ce s‑a văzut în această lume a fost faptul că 
singurul Om drept a suferit condamnarea oamenilor şi părăsirea 
de către Dumnezeu; aceasta cu siguranţa n‑a reprezentat 
manifestarea dreptăţii, ci despărţirea finală, din punct de vedere 
juridic, dintre om şi Dumnezeu (vezi capitolul 11,12.31). Dacă 
Hristos ar fi fost izbăvit şi ar fi devenit Împărat al lui Israel, 
aceasta n‑ar fi reprezentat o consecinţă adecvată a faptului că El 
L‑a glorificat deplin pe Dumnezeu. Glorificând pe Dumnezeu, 
Tatăl Său, El avea să‑Şi ia locul la dreapta Lui, la dreapta Măririi 
în ceruri, ca să fie glorificat în Dumnezeu Însuşi şi să stea pe 
tronul Tatălui. Aşezarea Lui acolo reprezintă dreptatea divină 
(capitolul 13.31,32; 17.1,4,5). Această dreptate făcea ca lumea, 
aşa cum este ea, să fie lipsită de Isus pentru totdeauna. Omul 
nu‑L va mai vedea. Dreptatea în favoarea oamenilor se afla în 
Hristos la dreapta lui Dumnezeu – şi constituia judecată cu 
privire la lume, deoarece ea Îl pierduse fără nădejde şi pentru 
totdeauna, prin faptul că L‑a respins.

Satan, prinţul acestei lumi, este judecat
Mai mult, Satan se dovedise a fi prinţul acestei lumi prin faptul 
că îi conducea pe toţi oamenii împotriva Domnului Isus. Pentru 
a împlini scopurile lui Dumnezeu în har, Isus nu Se împotriveşte, 
ci Se dă pe Sine Însuşi la moarte. Cel care are puterea morţii s‑a 
aruncat în luptă riscând totul. În dorinţa de a‑l ruina pe om, el 
a trebuit să folosească tot ceea ce avea la dispoziţie împotriva 
Prinţului Vieţii. El a reuşit să asocieze întreaga lume cu sine 
însuşi în acest scop, pe iudei şi pe neamuri, pe preoţi, pe popor, 
pe guvernatori şi pe soldaţi. Lumea se afla acolo, condusă 
de prinţul ei, în acea zi solemnă. Vrăjmaşul mizase tot ceea 
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ce avea, iar lumea era de partea lui. Dar Hristos a înviat, S‑a 
înălţat la Tatăl şi a trimis Duhul Sfânt. Toate motivaţiile care 
guvernează lumea, precum şi puterea prin care Satan îi ţinea 
captivi pe oameni, sunt arătate ca provenind de la el; dar el 
este judecat. Puterea Duhului Sfânt este mărturia despre acest 
lucru şi ea depăşeşte toată puterea vrăjmaşului. Lumea nu este 
încă judecată, adică judecata nu este încă executată; ea va fi 
judecată într‑un fel diferit; dar ea este judecată din punct de 
vedere moral, căci prinţul ei este judecat. Toate motivaţiile ei 
religioase şi nereligioase, au condus‑o să‑l respingă pe Hristos, 
punând‑o astfel sub puterea lui Satan. În acest caracter a fost 
judecat el; căci el a condus lumea împotriva Aceluia care este 
dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu prin coborârea Duhului Sfânt, 
consecinţă a zdrobirii puterii lui Satan în moarte.

Prezenţa Duhului Sfânt pe pământ este dovada că lumea 
L‑a lepădat pe Fiul lui Dumnezeu
Toate acestea aveau loc prin prezenţa Duhului Sfânt pe pământ, 
trimis de Hristos. Prezenţa lui aici, constituia dovada acestor 
trei lucruri (versetele 8‑11). Căci dacă Duhul Sfânt este aici, 
aceasta este din cauza faptului că lumea L‑a lepădat pe Fiul lui 
Dumnezeu. Dreptatea a fost pusă în evidenţă prin aşezarea lui 
Isus la dreapta lui Dumnezeu, iar dovada pentru aceasta era 
prezenţa Duhului Sfânt pe pământ, precum şi faptul că lumea 
nu‑L va mai vedea pe Domnul Isus. Lumea care L‑a lepădat nu 
era judecată în mod public, ci fiindcă Satan o condusese să‑L 
lepede pe Fiul, prezenţa Duhului Sfânt pe pământ dovedea 
că Isus nimicise puterea morţii; că cel care avusese puterea 
morţii era astfel judecat; că el se dovedise a fi vrăjmaşul Celui 
pe care Tatăl Îl aprobase; că el pierduse puterea, iar biruinţa 
fusese câştigată de cel de‑al doilea Adam, tocmai atunci când 
întreaga putere a lui Satan fusese îndreptată asupra slăbiciunii 
omeneşti a Aceluia care în dragoste Se supusese ei. Dar Satan, 
astfel judecat, era prinţul lumii acesteia.



54 4 Sy nops i s

Lucrarea Duhului Sfânt în ucenici şi pentru ucenici
Prezenţa Duhului Sfânt nu trebuie să reprezinte demonstrarea 
drepturilor lui Hristos ca Mesia – drepturi reale, fără îndoială 
– ci demonstrarea acelor adevăruri cu privire la lumea în care 
Israel se afla acum ca pierdut, după ce lepădase promisiunile, 
deşi Dumnezeu va continua să păstreze această naţiune pentru 
Sine. Însă Duhul Sfânt făcea ceva mai mult decât să dea pe faţă 
starea lumii. El avea să împlinească o lucrare în ucenici; avea 
să‑i călăuzească în tot adevărul şi să le descopere lucrurile 
viitoare; căci Isus avea multe lucruri să le spună, pe care ei încă 
nu le puteau purta. Când Duhul Sfânt avea să fie în ei, El urma 
să fie atât puterea lor, cât şi Învăţătorul lor; iar aceasta va fi 
o stare de lucruri cu totul diferită pentru ucenici. Aici El este 
privit ca fiind prezent pe pământ în locul lui Isus şi ca locuind 
în ucenici; nu ca un duh individual, care vorbeşte de la sine, 
ci aşa cum Isus Însuşi a spus: „Eu judec după cum aud“; cu o 
judecată în mod perfect divină şi cerească. La fel Duhul Sfânt, 
acţionând în ucenici va vorbi lucrurile care vin de sus şi cele 
care ţin de viitor, potrivit unei cunoştinţe divine. El va vorbi 
despre cer şi despre viitor, comunicând lucrurile cereşti şi 
descoperind evenimentele care vor veni peste pământ; şi unele 
şi celelalte sunt mărturii că această cunoştinţă aparţinea lui 
Dumnezeu. Cât de binecuvântat este să beneficiem de lucrurile 
pe care El ni le oferă!

Duhul Sfânt ia locul lui Hristos pe pământ
Dar, mai mult, Duhul ia locul lui Hristos pe pământ. Isus Îl 
glorificase pe Tatăl aici jos; Duhul Sfânt urma să‑L glorifice pe 
Isus, cu privire la gloria care aparţinea Persoanei şi poziţiei 
Sale. El nu vorbeşte aici în mod direct despre gloria Tatălui. 
Ucenicii văzuseră gloria vieţii lui Hristos pe pământ; Duhul 
Sfânt avea să desfăşoare înaintea lor gloria lui Isus în lucrurile 
care Îi aparţineau ca glorificat la Tatăl – acele lucruri care erau 
ale Lui.

Ei aveau să înveţe „în parte“. Aceasta este măsura omului 
când este vorba de lucrurile lui Dumnezeu, însă întinderea 
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acestei măsuri este declarată de Domnul Însuşi: „Acela Mă va 
glorifica, pentru că va primi din ce este al Meu şi vă va face 
cunoscut. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va 
primi din ce este al Meu şi vă va face cunoscut“.

Numele şi gloria lui Hristos; poziţia Sa în virtutea lucrării 
Sale ca Fiu al Omului; drepturile Sale ca Fiu al Tatălui
Avem astfel darul Duhului Sfânt prezentat într‑un fel variat 
în legătură cu Hristos. Domnul Se adresează Tatălui în 
dependenţă de El şi ca reprezentant al ucenicilor Săi, plecat 
fiind din mijlocul lor. El Îi cere Tatălui să trimită Duhul Sfânt 
(capitolul 14.16). Apoi vedem că Numele Său este atotputernic. 
Toată binecuvântarea de la Tatăl vine în Numele Lui. Tot binele 
care ne vine este din pricina Lui, este potrivit cu eficacitatea 
Numelui Său şi a tot ceea în El este plăcut Tatălui. Astfel Tatăl 
va trimite Duhul Sfânt în Numele Său (capitolul 14.26). Iar 
Hristos, fiind glorificat în cer, după ce Îşi va lua locul la Tatăl, 
El Însuşi va trimite Duhul Sfânt (capitolul 15.26), care iese de la 
Tatăl. În sfârşit, Duhul Sfânt este prezent aici în această lume, 
în ucenici şi împreună cu ei, Îl glorifică pe Domnul Isus şi ia 
din lucrurile Domnului Isus pentru a le descoperi celor ai Săi 
(capitolul 16.13‑15). Aici este înfăţişată toată slava Persoanei 
lui Hristos, precum şi drepturile care ţin de poziţia pe care El 
a luat‑o. Tot ce are Tatăl este al Lui. El Şi‑a luat poziţia potrivit 
cu planurile eterne ale lui Dumnezeu în virtutea lucrării Sale ca 
Fiu al Omului. Dar dacă El a intrat în posesia tuturor lucrurilor 
în acest caracter, înseamnă că tot ce El stăpâneşte Îi aparţine ca 
Fiu, căruia (fiind una cu Tatăl) Îi aparţine tot ce Tatăl are.

Plecarea Domnului la Tatăl; ucenicii sunt încurajaţi să se 
apropie de Tatăl
Domnul avea să fie ascuns de privirile lor pentru un timp. 
Ucenicii aveau să‑L vadă după aceea (versetul 16 şi următoarele), 
căci tot ce urma să se întâmple nu era decât împlinirea căilor lui 
Dumnezeu; nu era vorba ca ei să‑L piardă prin moartea Lui. El 
mergea la Tatăl Său. Cu privire la aceasta ucenicii nu înţelegeau 
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nimic. Domnul dezvoltă acest fapt şi consecinţele lui, fără să le 
arate încă întreaga implicaţie a ceea ce le spunea. El abordează 
subiectul din punct de vedere omenesc şi istoric. Lumea se va 
bucura că a scăpat de El. Nenorocită bucurie! Ucenicii aveau să 
plângă, măcar că motivul întristării lor era adevăratul izvor de 
bucurie pentru ei; dar întristarea lor se va preface în bucurie. 
Din punct de vedere al mărturiei, aceasta a avut loc când El 
S‑a arătat lor după învierea Sa; însă această promisiune se va 
împlini când El va veni să‑i ia la Sine. Dar când ei aveau să‑L 
vadă din nou, vor înţelege relaţia cu Tatăl Său în care i‑a aşezat; 
ei se vor bucura de ea prin Duhul Sfânt deja de aici de pe 
pământ. Starea lor nu va mai fi aceea în care se găseau la acel 
moment, şi anume să nu se poată apropia ei înşişi de Tatăl, în 
timp ce El putea face lucrul acesta (aşa cum a spus Marta „ştiu 
că tot ceea vei cere de la Dumnezeu, El Îţi va da“). Ei puteau 
acum să meargă direct la Tatăl, care Îi iubea fiindcă crezuseră 
în Isus şi Îl primiseră atunci când El Se smerise pe Sine în 
această lume caracterizată de păcat (în principiu lucrurile stau 
totdeauna aşa); ei puteau deci să‑I ceară în Numele Său ceea 
ce vroiau şi aveau să primească, pentru ca bucuria lor să fie 
deplină în conştienţa poziţiei binecuvântate de favoare în care 
erau aduşi şi a valorii a tot ceea ce posedau în Hristos.

Înţelegerea limitată pe care ucenicii o aveau cu privire la 
semnificaţia cuvintelor Domnului
Totuşi Domnul le declară deja temelia acestui adevăr: El venea 
de la Tatăl şi Se ducea înapoi la Tatăl (versetul 28). Ucenicii cred 
că acum El vorbeşte fără pilde, şi că‑L pot înţelege. Simţeau 
că Domnul le pricepuse gândul pe care încă nu‑l exprimaseră 
către El. Totuşi, în realitate ei nu se ridicau la înălţimea a ceea 
ce El le spunea. Domnul le spusese că ei crezuseră în El ca 
„venit de la Dumnezeu“. Acest lucru ei îl înţelegeau; iar ceea 
ce avusese loc îi întărise în această încredinţare şi îşi declară 
convingerea cu privire la acest adevăr, însă nu pătrund în 
gândul venirii Lui „de la Tatăl“ şi al plecării Lui „la Tatăl“. Ei 
se credeau a fi cu totul luminaţi, dar nu înţeleseseră nimic de 
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natură să‑i ridice deasupra efectului lepădării lui Hristos, lucru 
pe care îl putea face doar convingerea că El venea de la Tatăl 
şi Se ducea la Tatăl. Prin urmare Isus le declară că moartea Sa 
avea să‑i împrăştie şi că ei Îl vor părăsi. Însă nu avea să rămână 
singur, căci Tatăl va fi cu El. Domnul le explică aceste lucruri 
pentru ca ei să aibă pace în El. În lumea care L‑a lepădat ei vor 
avea necazuri; însă El biruise lumea, de aceea ei puteau să aibă 
îndrăzneală. Aici se încheie conversaţia lui Isus cu ucenicii Săi 
pe pământ.

C a p i t o l u l  1 7

Rugăciunea de mijlocire a Domnului
În acest capitol El Se adresează Tatălui Său, ca Unul care‑Şi 
ia locul plecând de aici, şi totodată arată locul ucenicilor Săi 
(care era de fapt locul pe care El îl avusese pe pământ), în 
raport cu Tatăl şi cu lumea, după ce El avea să plece pentru 
a fi glorificat la Tatăl. În esenţă tot capitolul vorbeşte despre 
aşezarea ucenicilor în locul Său, după ce El aşează temelia 
pentru acest lucru prin propria Sa lucrare şi glorificare. Este 
vorba deci, afară de ultimele versete, de locul Său pe pământ. 
Aşa cum El a fost în mod divin în cer, şi la fel cum a arătat un 
caracter divin şi ceresc pe pământ, aşa şi ei (El fiind ca Om 
glorificat în ceruri), uniţi cu El, urmau la rândul lor să arate 
acelaşi caracter. Prin urmare, avem mai întâi locul pe care El 
personal îl ia, precum şi lucrarea care le dă lor dreptul să fie 
aşezaţi în acelaşi loc.

Rezumatul şi împărţirea capitolului 17
Capitolul 17 este împărţit astfel: versetele 1‑5 fac referire la 
Hristos Însuşi, la ocuparea de către El a poziţiei Sale în glorie, 
la lucrarea Sa şi la acea glorie care aparţine Persoanei Sale, 
precum şi la rezultatul lucrării Sale. Versetele 1‑3 prezintă 
noua Sa poziţie în două aspecte: „Glorifică pe Fiul Tău“ şi 
„autoritate peste orice făptură“, pentru a da viaţă eternă 
tuturor acelora care i‑au fost daţi Lui. În versetele 4 şi 5 avem 
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lucrarea Sa şi rezultatele ei. În versetele 6‑13 El vorbeşte despre 
ucenicii Săi, în relaţia lor cu Tatăl în urma descoperirii de către 
Domnul a Numelui Tatălui, iar apoi avem faptul că El le‑a 
dăruit cuvintele pe care El Însuşi le primise, ca astfel ei să se 
poată bucura de binecuvântarea deplină a acestei relaţii. De 
asemenea El Se roagă ca ei să fie una, aşa cum El şi Tatăl erau 
una. În versetele 14‑21 găsim relaţia lor cu lumea, în virtutea 
cuvântului Tatălui ce le fusese încredinţat. În versetele 20 şi 
21 Domnul îi introduce în aceeaşi binecuvântare pe aceia care 
aveau să creadă prin intermediul ucenicilor. Versetele 22‑26 
fac cunoscut rezultatul de care ei vor avea parte, fie în viitor, 
fie în această lume: posesia gloriei pe care Hristos o primise de 
la Tatăl – fericirea de a fi cu El, bucurându‑se la vederea gloriei 
Sale; şi faptul că dragostea Tatălui avea să fie cu ei aici jos, fiind 
iubiţi aşa cum Isus Însuşi fusese iubit, iar El Însuşi avea să fie 
în ei. Ultimele trei versete sunt singurele care îi arată pe ucenici 
aflaţi în cer, ca un adevăr suplimentar.

Acesta este un scurt sumar al acestui capitol minunat în 
care ni se îngăduie să auzim, nu cuvântarea lui Hristos faţă de 
om, ci dorinţele inimii Sale atunci când El o revarsă înaintea 
Tatălui Său pentru binecuvântarea celor care sunt ai Lui. Ce 
har minunat este acesta care ne permite să auzim aceste dorinţe 
şi să înţelegem toate privilegiile care decurg din această grijă 
a Lui pentru noi, din faptul că noi suntem subiectul discuţiei 
dintre Tatăl şi Fiul, al dragostei Lor comune faţă de noi, atunci 
când Hristos dă glas propriilor Sale dorinţe pe care le avea 
în inima Sa şi pe care le prezintă Tatălui ca pe dorinţele Sale 
personale!

Câteva explicaţii ne pot ajuta să înţelegem semnificaţia 
unor pasaje în acest capitol minunat şi preţios. Fie ca Duhul lui 
Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

Noua poziţie a lui Hristos în glorie; autoritatea peste orice 
făptură, ca să dea viaţa veşnică celor daţi Lui
Domnul, ale cărui priviri de dragoste fuseseră până atunci 
îndreptate către ucenicii Săi pe pământ, Îşi ridică acum ochii 
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spre cer şi Se adresează Tatălui Său. Venise ceasul ca Fiul să 
fie glorificat, astfel ca din glorie El să poată glorifica pe Tatăl. 
Aceasta reprezintă, în general vorbind, noua poziţie a Omului. 
Viaţa Lui de aici se sfârşea şi El trebuia să Se înalţe la cer. Două 
lucruri stau în legătură cu înălţarea Lui: autoritatea peste orice 
făptură şi dăruirea vieţii veşnice tuturor acelora pe care Tatăl 
i‑I dăduse Lui. „Capul oricărui bărbat este Hristos“. Cei pe care 
Tatăl i‑I dăduse Lui primesc viaţa veşnică de la Acela care 
S‑a suit la cer. Viaţa veşnică reprezenta cunoaşterea Tatălui, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi a lui Isus Hristos pe care El Îl 
trimisese (versetul 3).

Cunoaşterea Celui Atotputernic dădea siguranţă pentru 
cel ce călătorea pe acest pământ prin credinţă; cunoaşterea 
lui Yahve dădea certitudinea împlinirii promisiunilor lui 
Dumnezeu faţă de Israel; cunoaşterea Tatălui care L‑a trimis 
pe Fiul, pe Isus Hristos (Unsul şi Mântuitorul), care era viaţa 
însăşi, viaţă primită ca un lucru prezent (1 Ioan 1.1‑4), era viaţa 
veşnică. Adevărata cunoaştere aici nu înseamnă o punere la 
adăpost faţă de pericolele exterioare, nici o speranţă viitoare, ci 
comunicarea prin intermediul vieţii, a părtăşiei cu Fiinţa făcută 
astfel cunoscută sufletului – a părtăşiei cu Dumnezeu Însuşi pe 
deplin cunoscut ca Tatăl şi Fiul. Aici nu este vorba de divinitatea 
Persoanei lui Hristos, măcar că doar o Persoană divină putea 
ocupa un astfel de loc şi putea vorbi astfel, ci de locul pe care îl 
luase în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Ceea ce se spune 
despre Isus în acest capitol nu poate fi spus decât despre Unul 
care este Dumnezeu; dar subiectul tratat aici este cel despre 
locul Său în planurile lui Dumnezeu şi nu descoperirea naturii 
Sale. El primeşte totul de la Tatăl Său – este trimis de El şi Tatăl 
Său Îl glorifică1. În 1 Ioan 5.20 avem acelaşi adevăr cu privire 

1 Cu cât cercetăm mai mult Evanghelia după Ioan, cu atât Îl vedem pe 
Acela care vorbeşte şi acţionează cum numai o Persoană divină – una cu 
Tatăl – o poate face, dar întotdeauna ca Unul care are un loc de slujitor şi 
nu Şi‑a luat nimic singur, ci a primit totul din mâna Tatălui Său. „Te‑am 
glorificat“; „acum glorifică‑Mă“. Ce limbaj al egalităţii de natură şi 
dragoste! Dar El nu spune: „Iar acum Mă voi glorifica pe Mine Însumi“. 
El a ocupat locul unui Om pentru a primi totul, deşi era vorba de o glorie 
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la dăruirea vieţii veşnice în legătură cu natura Sa divină şi cu 
unitatea Lui cu Tatăl. Aici El împlineşte voia Tatălui şi este 
dependent de El în poziţia pe care a luat‑o şi pe care urma să 
o ia, chiar în glorie, oricât de glorioasă era natura Sa în esenţă. 
Astfel, în capitolul 5 al Evangheliei noastre, El aduce la viaţă 
pe cine vrea; aici însă El dă viaţa celor pe care Tatăl I i‑a dat. Iar 
viaţa pe care El o dă este obţinută prin cunoaşterea Tatălui şi a 
lui Isus Hristos pe care la trimis El.

Lucrarea lui Hristos şi rezultatele ei
Apoi El face cunoscute condiţiile în care Îşi ia locul în cer. Isus 
Îl glorificase în mod desăvârşit pe Tatăl pe pământ. Nimic din 
ceea ce Îl manifesta pe Dumnezeu Tatăl nu lipsise din mărturia 
Lui, oricare au fost dificultăţile prin care a trecut; împotrivirea 
păcătoşilor nu a constituit decât o ocazie pentru arătarea acestui 
lucru. Dar chiar aceasta a făcut ca suferinţa Domnului să fie 
infinită. Totuşi Isus împlinise sarcina de a manifesta această 
glorie pe pământ în faţa a tot ceea ce se opunea ei. Gloria Sa la 
Tatăl în cer nu era decât consecinţa justă şi necesară, o dovadă 
a dreptăţii lui Dumnezeu. Mai mult, Isus avusese această glorie 
la Tatăl Său înainte de a fi lumea. Lucrarea şi Persoana Lui Îi 
dădeau în mod egal dreptul la această glorie. Tatăl glorificat 
pe pământ prin Fiul; Fiul glorificat la Tatăl în cer: iată revelaţia 
conţinută în aceste versete; un drept care decurgea din Persoana 
Sa ca Fiu, însă un drept la o glorie în care El a intrat ca Om, în 
urma faptului că L‑a glorificat în mod perfect, în această poziţie, 
pe Tatăl Său pe pământ. Acestea sunt versetele care fac referire 
la Hristos. Mai mult, această revelaţie ne aşează înainte relaţia 
în care El intră în acest loc nou ca Om, ca Fiu al Său, precum şi 
lucrarea prin care El face aceasta în dreptate, şi astfel ne oferă 
nouă dreptul şi caracterul în care noi avem un loc acolo.

pe care o avusese la Tatăl înaintea de a fi lumea. Acest lucru este de o 
frumuseţe de neînchipuit. Din această poziţie a încercat vrăjmaşul în 
zadar să‑L scoată, ispitindu‑L în pustie.
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Ucenicii Domnului în relaţie cu Tatăl prin descoperirea 
Numelui şi Cuvântului Său
Acum (versetul 6 şi următoarele) El vorbeşte despre ucenici, 
despre felul în care au intrat ei în locul destinat lor, loc aflat în 
legătură cu această poziţie a lui Isus – în relaţie cu Tatăl Său. 
El descoperise numele Tatălui acelora pe care Tatăl i‑I dăduse 
din această lume. Ei aparţineau Tatălui şi El îi dăduse pe ei 
lui Isus. Ucenicii păziseră Cuvântul Tatălui; aceasta a însemnat 
credinţă în descoperirea pe care Fiul o făcuse cu privire la Tatăl. 
Cuvintele profeţilor erau adevărate. Cei credincioşi se bucurau 
de ele; ele susţineau credinţa lor. Dar Cuvântul Tatălui, dat 
prin Isus, Îl descoperea pe Tatăl Însuşi în Cel pe care Tatăl Îl 
trimisese şi îl aşeza pe cel ce primea acest Cuvânt într‑un loc 
al dragostei, acel loc care era al lui Hristos; iar a‑L cunoaşte pe 
Tatăl şi pe Fiul însemna viaţa eternă. Acest lucru era cu totul 
diferit de speranţele legate de Mesia sau de ceea ce Yahve Îi 
dăduse Lui. Acesta este un alt caracter în care ucenicii sunt 
prezentaţi Tatălui; nu ca primindu‑L pe Hristos în caracterul 
de Mesia, cu cinstea pe care El o deţinea în virtutea acestui 
titlu. Ei cunoscuseră că toate lucrurile pe care Isus le avea 
erau de la Tatăl. Prin urmare, El era Fiul; relaţia lui cu Tatăl 
era astfel recunoscută. Deşi erau lipsiţi de pricepere, Domnul îi 
priveşte potrivit cu felul în care El le aprecia credinţa, potrivit 
cu obiectul credinţei aşa cum îl cunoştea El Însuşi, nu potrivit 
înţelegerii pe care o aveau ei. Preţios adevăr! (Comparaţi cu 
capitolul 14.7.)

Deci, ei L‑au recunoscut pe Isus ca pe Unul care a primit 
toate lucrurile de la Tatăl, nu ca pe Mesia care primeşte totul 
de la Yahve; căci Isus le dăruise toate cuvintele pe care Tatăl I 
le dăduse Lui. Astfel, El îi adusese, în ce priveşte sufletele lor, 
în conştienţa relaţiei dintre Fiul şi Tatăl, şi într‑o comuniune 
deplină, potrivit cu comunicările Tatălui către Fiul în cadrul 
acelei relaţii. El vorbeşte de poziţia lor prin credinţă – nu de 
înţelegerea de către ei a acestei poziţii. Astfel ei recunoscuseră 
că Isus a ieşit de la Tatăl şi că El a venit cu autoritatea Tatălui 
– că Tatăl Îl trimisese. De acolo a venit El, şi a venit cu 
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autoritatea unei însărcinări de la Tatăl. Aceasta era poziţia lor 
prin credinţă.

Rugăciunea Domnului pentru ucenici, priviţi ca separaţi 
de această lume
Acum, ucenicii fiind deja în această poziţie, El îi aşează înaintea 
Tatălui în rugăciunea Sa potrivit cu gândurile şi dorinţele Sale. 
El Se roagă pentru ei deosebindu‑i complet de lume. Va veni 
timpul când, potrivit Psalmului 2, subiectul rugăciunii Sale 
va fi lumea – „Cere‑Mi şi‑Ţi voi da naţiunile de moştenire şi 
marginile pământului în stăpânire“ (versetul 8); acum însă El 
Se roagă cu privire la aceia care nu sunt din această lume şi pe 
care Tatăl I i‑a dat, căci ai Tatălui erau. Pentru că tot ce aparţine 
Tatălui se află în opoziţie completă faţă de lume (comparaţi cu 
1 Ioan 2.16).

Motivele cererii Domnului
Domnul prezintă Tatălui două motive pentru cererea Lui. 
Primul: ei erau ai Tatălui, astfel încât Tatăl avea să‑i păzească 
din pricina gloriei Sale proprii şi datorită afecţiunilor Lui 
pentru aceia care Îi aparţineau. Al doilea: Isus era glorificat în 
ei, astfel încât, dacă Isus constituia obiectul afecţiunii Tatălui, 
pentru acest motiv Tatăl urma să‑i păzească pe ei. Afară de 
aceasta, interesele Tatălui şi Fiului nu puteau fi separate. Dacă 
ei erau ai Tatălui, erau de fapt, ai Fiului; iar acesta nu constituia 
decât un exemplu al acestui adevăr universal că tot ceea ce Fiul 
avea, aparţinea Tatălui, şi că tot ce Tatăl avea aparţinea Fiului 
(versetul 10). Ce loc pentru noi – să fim obiectul acestei iubiri 
reciproce, al acestor interese comune şi inseparabile ale Tatălui 
şi Fiului! Acesta este marele principiu, marele fundament, al 
rugăciunii lui Hristos. El Se ruga Tatălui pentru ucenicii Săi 
fiindcă ei aparţineau Tatălui; prin urmare Isus trebuie să caute 
binecuvântarea lor. Interesul Tatălui pentru ei este deplin, căci 
în ei Fiul urma să fie glorificat.
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Împrejurările la care are aplicaţie rugăciunea
Apoi Domnul prezintă împrejurările la care are aplicaţie 
rugăciunea Sa. El Însuşi urma să nu Se mai afle în această 
lume. Ei vor fi lipsiţi de purtarea Lui de grijă ca atunci când 
era prezent cu ei şi vor rămâne în această lume, în timp ce El Se 
duce la Tatăl. Acesta reprezenta temeiul cererii Sale cu privire 
la poziţia lor. Prin urmare, El îi pune în legătură cu Sfântul Tată 
– cu toată dragostea perfectă a unui astfel de Tată – Tatăl lui 
Isus şi Tatăl lor, menţinând (ceea ce constituia binecuvântarea 
lor) sfinţenia pe care natura Lui o pretindea pentru ca ei să fie 
în relaţie cu El. Aceasta era o păzire nemijlocită. Tatăl Însuşi 
îi va păzi în Numele Său pe aceia pe care îi dăduse lui Isus. 
Legătura dintre El şi ei era astfel directă. Isus i‑a încredinţat pe 
ei Tatălui, şi aceasta nu doar ca aparţinând Tatălui, ci de‑acum 
ca fiind ai Lui Însuşi, potrivit cu toată valoarea pe care acest 
lucru le‑o dădea în ochii Tatălui.

Unitatea şi legătura ei
Obiectul cererii Sale era ca ei fie păstraţi în unitate, la fel cum 
Tatăl şi Fiul sunt una. Legătura acestei unităţi nu putea fi decât 
un Duh divin şi unic. În acest sens legătura era cu adevărat 
divină. În măsura în care ei erau umpluţi de Duhul Sfânt, ei 
aveau doar un singur gând, un singur sfat, o singură ţintă. 
Aceasta este unitatea la care se face referire aici. Tatăl şi Fiul 
erau singurul lor obiect; iar singurul lucru pe care‑l urmăreau 
era împlinirea planurilor şi scopurilor Lor. Ei nu aveau decât 
gândurile lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu Însuşi, Duhul 
Sfânt, era sursa gândurilor lor. Nu exista decât o singură putere 
şi natură divină care‑i unea – Duhul Sfânt. Gândul, ţinta, viaţa, 
întreaga lor existenţă morală, erau deci una. Domnul vorbeşte, 
în mod necesar, la înălţimea gândurilor Sale atunci când dă 
expresie dorinţelor Sale pentru ei. Dacă este o chestiune de 
realizare a poziţiei, atunci trebuie să ne gândim la om, dar şi la 
o putere care este făcută desăvârşită în slăbiciune.



554 Sy nops i s

Relaţia ucenicilor cu Tatăl ca fii şi ca sfinţi aflaţi în grija Sa
Aceasta este suma dorinţelor Domnului pentru ucenici: de a 
fi fii şi sfinţi aflaţi în grija Tatălui; a fi una, nu prin efort sau 
prin învoială, ci potrivit puterii divine. El, aflându‑Se aici, îi 
păzise în Numele Tatălui, împlinind cu credincioşie tot ceea ce 
Tatăl Îi încredinţase şi fără să piardă pe vreunul din aceea care 
erau ai Tatălui. În ce‑l priveşte pe Iuda, a fost doar împlinirea 
Cuvântului. Protecţia pe care Isus le‑o oferise aflându‑Se 
împreună cu ei în această lume urma să înceteze acum. Însă El 
spune aceste lucruri fiind încă aici, iar ucenicii le auzeau pentru 
ca ei să poată înţelege că aveau înaintea Tatălui aceeaşi poziţie 
pe care Hristos o deţinuse, şi ca ei să aibă astfel împlinită în ei, 
în cadrul aceleiaşi relaţii, bucuria pe care Hristos o avusese. 
Ce har inexprimabil! Ei Îl pierduseră, în mod vizibil, pentru a 
ajunge de fapt (prin El şi în El) în propria Sa relaţie cu Tatăl, 
bucurându‑se de tot ceea ce Domnul Însuşi S‑a bucurat în 
această comuniune aici jos, ca aflaţi acum în locul Lui, în relaţie 
personală cu Tatăl. Prin urmare El le dăruise toate cuvintele 
pe care Tatăl le dăduse Lui – comunicările dragostei Tatălui 
către Isus Însuşi, pe când El umbla ca Fiu aici pe pământ. Şi, în 
numele special de „Tată Sfânt“, cu care Fiul Însuşi S‑a adresat 
Lui pe pământ, Tatăl avea să‑i păzească pe aceia pe care Fiul îi 
lăsase aici. Astfel ei urmau să aibă bucuria Lui împlinită în ei.

Relaţia ucenicilor cu lumea
Aceasta constituia relaţia lor cu Tatăl, Isus fiind plecat de pe 
pământ. Acum (versetul 14 şi următoarele) El vorbeşte de 
relaţia lor cu lumea, ca o consecinţă a relaţiei lor cu Tatăl.

El le‑a dat Cuvântul Tatălui Său, nu cuvintele pentru a‑i 
aduce în comuniune cu El, ci Cuvântul Său – mărturia a ceea 
ce El era. Prin urmare lumea i‑a urât aşa cum L‑a urât pe Isus 
(mărturia vie şi personală a Tatălui) şi pe Tatăl Însuşi. Fiind 
astfel în relaţie cu Tatăl care îi scosese din mijlocul lumii, şi 
primind Cuvântul Tatălui (precum şi viaţa veşnică în Fiul), ei nu 
erau din lume aşa cum El nu era din lume; prin urmare lumea 
îi ura. Totuşi Domnul nu Se roagă ca ei să fie luaţi din lume, ci 
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ca Tatăl să‑i păzească de rău. El intră în detaliile dorinţelor Sale 
în această privinţă, dorinţe întemeiate pe faptul că ei nu erau 
din lume. Domnul repetă acest gând ca bază a poziţiei lor aici 
pe pământ: „Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din 
lume“ (versetul 16). Ce trebuiau ei deci să fie? După ce regulă? 
Potrivit cărui model trebuiau ei să fie formaţi? Prin adevăr, 
iar Cuvântul Tatălui era adevărul. Hristos a fost întotdeauna 
Cuvântul, însă Cuvântul viu care a trăit printre oameni. Noi 
posedăm acest Cuvânt, scris şi neclintit, în Scripturi; ele Îl 
descoperă pe Domnul şi dau mărturie despre El. Astfel urmau 
ucenicii să fie puşi deoparte pentru Dumnezeu. „Sfinţeşte‑i 
prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul“ (versetul 17). 
Acesta era mijlocul prin care ei, din punct de vedere personal, 
aveau să fie formaţi, anume prin Cuvântul Tatălui, Cuvânt care 
este caracterizat de descoperirea Tatălui de către Isus.

Ucenicii trimişi în lume; misiunea şi mărturia lor
Urmează acum misiunea ucenicilor. Isus îi trimite în lume aşa 
cum Tatăl Îl trimisese pe El în lume. Ei erau în lume, dar în 
nici un caz din lume. Ucenicii sunt trimişi în lume din partea 
lui Hristos; dacă ei ar fi fost din lume n‑ar fi putut fi trimişi 
în ea. Adevărul era prezentat nu doar de Cuvântul Tatălui, 
sau de comunicarea acestui Cuvânt prin Hristos prezent în 
mijlocul ucenicilor Săi (lucruri de care Isus vorbise începând cu 
versetul 14 până acum: „Le‑am dat Cuvântul Tău“): El Însuşi 
Se sfinţea pentru ei. El Se punea pe Sine deoparte ca Om ceresc, 
mai presus de toate cerurile, Om glorificat în slavă, pentru ca 
astfel întreg adevărul să strălucească în El, în Persoana Sa, înviat 
fiind dintre cei morţi prin slava Tatălui, în El manifestându‑se 
tot ceea ce era Tatăl. El Însuşi era mărturia dreptăţii, dragostei 
şi puterii divine, care a dărâmat în totalitate minciuna lui 
Satan, prin care omul fusese înşelat şi prin care falsitatea a 
fost introdusă în lume; modelul perfect a ceea ce omul era 
potrivit planurilor lui Dumnezeu, şi ca expresie a planurilor 
Sale din punct de vedere moral şi din cel al poziţiei în glorie 
– chipul Dumnezeului nevăzut, El Fiul aflat în slavă. Isus Se 
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pune pe Sine deoparte, în această slavă, pentru ca ucenicii să 
fie sfinţiţi prin comunicarea către ei a ceea ce El era; căci această 
comunicare era adevărul şi îi forma pe ei conform imaginii a 
ceea ce acest adevăr le descoperea. Astfel era gloria Tatălui 
descoperită prin El pe pământ, glorie în care El Se înălţase 
ca om. Căci acesta este rezultatul complet – prezentarea în 
glorie a felului în care El Se pusese pe Sine deoparte pentru 
Dumnezeu, însă în beneficiul celor ai Săi. Avem astfel nu doar 
formarea şi cârmuirea gândurilor prin intermediul Cuvântului, 
punându‑ne deoparte pentru Dumnezeu din punct de vedere 
moral, ci afecţiunile binecuvântate care decurg din faptul că 
avem acest adevăr în Persoana lui Hristos, inimile noastre fiind 
legate de El prin har. Aceasta sfârşeşte cea de‑a doua parte a 
lucrurilor legate de ucenici în ceea ce priveşte comuniunea şi 
mărturia lor.

Rugăciunea Domnului pentru toţi cei ai Lui, nu doar 
pentru cei doisprezece; unitatea în comuniune cu Tatăl şi 
cu Fiul
În versetul 20, Domnul declară că Se roagă de asemenea pentru 
cei care aveau să creadă în El prin intermediul ucenicilor. 
Caracterul unităţii de aici diferă puţin de cel din versetul 11. 
Acolo vorbind despre ucenici El spune: „aşa cum noi suntem 
una“; căci unitatea Tatălui cu Fiul s‑a arătat prin faptul că erau 
una în scopuri, în dragoste, în lucrare şi în orice alt lucru. Prin 
urmare acest fel de unitate trebuia să se vadă şi la ucenici. Aici 
însă cei care credeau, de vreme ce primiseră ce li se comunicase, 
îşi găseau unitatea în puterea binecuvântării în care fuseseră 
aduşi. Printr‑un sigur Duh, în puterea Căruia ei erau în mod 
necesar uniţi, ocupau un loc în comuniune cu Tatăl şi cu 
Fiul. Era însăşi comuniunea dintre Tatăl şi Fiul (comparaţi cu 
1 Ioan 1.3; cât de asemănător este limbajul apostolului cu cel 
al Domnului Isus!). Astfel, Domnul Se roagă ca ei să fie una 
în Tatăl şi în Fiul. Acesta era mijlocul prin care lumea trebuia 
să creadă că Tatăl Îl trimisese pe Fiul; căci îi vedea pe aceia 
care crezuseră şi care, oricât de diferite ar fi fost caracterele şi 
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obiceiurile lor, şi oricât de puternice le‑ar fi fost prejudecăţile, 
erau totuşi una (prin această puternică descoperire şi lucrare) 
în Tatăl şi în Fiul.

Cuvintele Domnului către Tatăl; gloria pe care Tatăl a 
dat‑o Fiului
Aici se încheie rugăciunea, dar nu şi conversaţia Sa cu Tatăl. 
Domnul ne dă gloria pe care Tatăl i‑a dat‑o Lui (şi aici martorii 
şi credincioşii sunt contopiţi). Aceasta este baza unui al treilea1 
fel de unitate. Este adevărat, toţi vor avea parte în glorie de 
această unitate absolută în gânduri, obiect şi scopuri, care are 
ca model unitatea dintre Tatăl şi Fiul. Această unitate va fi ceva 
natural pentru toţi cei aflaţi în slavă, atunci când vom fi făcuţi 
desăvârşiţi şi când energia Duhului Sfânt nu va mai lăsa loc 
pentru nimic altceva.

O unitate care se manifestă în glorie
Însă chiar existenţa acestei unităţi face loc unui alt adevăr – 
acela al manifestării ei, sau cel puţin al unei surse interioare 
care realiza această manifestare în cei credincioşi glorificaţi: 
„Eu în ei“, spune Isus, „şi Tu în Mine“ (versetul 23). Aceasta nu 
este doar unitatea perfectă din versetul 11, nici reciprocitatea 
şi comuniunea din versetul 21. Este vorba de Hristos în toţi 

1 Avem trei feluri de unitate prezentate în acest capitol. Prima este cea 
a ucenicilor, „aşa cum Noi suntem una“, unitate realizată prin puterea 
singurului Duh, în gânduri, scopuri şi slujire; Duhul Sfânt făcându‑i una, 
drumul lor în comun nu era nimic altceva decât expresia gândurilor şi 
puterii Sale. Apoi, unitatea celor care aveau să creadă prin intermediul 
ucenicilor, unitate în comuniune cu Tatăl şi cu Fiul, „una în Noi“ – 
realizată tot prin Duhul Sfânt, dar credincioşii sunt priviţi ca aduşi în 
această comuniune după cum vedem în 1 Ioan 1.3, aşa cum am menţionat 
deja. Urmează unitatea în glorie, „în mod desăvârşit una“, prezentată în 
manifestarea şi în descoperirea ei către lume: Tatăl în Fiul şi Fiul în ei toţi. 
Cea de‑a doua unitate era pentru ca lumea să creadă, iar a treia pentru ca 
ea să cunoască. Primele două unităţi s‑au împlinit în mod literal potrivit 
cu termenii în care sunt exprimate. Cât de mult s‑au depărtat credincioşii 
de la aceste modele nu mai este nevoie să spunem.
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cei credincioşi şi de Tatăl în Hristos, o unitate manifestată în 
slavă, nu doar în ce priveşte comuniunea – o unitate în care 
totul este conectat perfect cu sursa. Iar Hristos, singurul pe care 
ei trebuiau să‑L manifeste, este în ei; şi Tatăl, pe care Hristos 
L‑a manifestat în mod perfect, este în El. Lumea (căci aceasta 
va avea loc în gloria mileniului şi se va manifesta faţă de lume) 
va cunoaşte atunci (El nu spune, „ca lumea să creadă“) că Isus 
fusese trimis de către Tatăl1 şi că, mai mult, ucenicii fuseseră 
iubiţi de Tatăl la fel cum Isus Însuşi a fost iubit. Dovada acestui 
lucru va sta în faptul că ei vor avea aceeaşi glorie ca şi Hristos.

Taina dezvăluită celor care Îl iubesc; ei vor fi cu Hristos şi 
vor vedea gloria Sa
Dar lucrurile nu se opresc aici. Există un loc unde lumea nu va 
fi, şi ceva pe care ea nu‑l va vedea. „Tată, doresc ca aceia pe care 
Mi i‑ai dat Tu să fie şi ei cu Mine unde sunt Eu“ (versetul 24). 
Acolo vom fi nu numai ca Hristos (făcuţi asemenea Fiului, 
purtând chipul Omului ceresc înaintea ochilor lumii) ci vom fi 
cu El, acolo unde El Se află. Isus doreşte ca noi să vedem gloria 
Sa2. Aceasta este o mângâiere şi o încurajare pentru noi, după 
ce am fost părtaşi ocării Sale aici; iar acest lucru este cu atât 
mai preţios cu cât vedem că Cel care a fost dezonorat ca Om, şi 
fiindcă a devenit om de dragul nostru, va fi, din chiar această 
pricină, glorificat cu o glorie deasupra oricărei alta, afară de cea 
a Celui care I‑a pus totul sub picioare; căci El vorbeşte aici de 
o glorie dată. Iată ce o face să fie atât de preţioasă pentru noi, 
căci Domnul a dobândit‑o prin suferinţele îndurate pentru noi, 
şi totuşi ea este ceea ce I Se cuvine Lui în mod perfect – răsplata 
dreaptă pentru faptul că El L‑a glorificat desăvârşit pe Tatăl 
în aceste suferinţe. Aceasta este o bucurie deosebită, cu totul 
dincolo de ceea ce lumea poate să cunoască. Lumea va vedea 

1 Cum ar mai putea lumea să nege acest lucru când Îl va vedea în 
glorie?

2 Acest lucru corespunde cu intrarea în nor a lui Moise şi Ilie, după 
ce ei fuseseră arătaţi în aceeaşi slavă ca şi Hristos, stând alături de El pe 
muntele transfigurării.
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gloria pe care o avem în comun cu Hristos şi va cunoaşte că 
am fost iubiţi aşa cum Hristos a fost iubit. Există însă un secret 
pentru cei care‑L iubesc, legat de Persoana Sa şi de asocierea 
noastră cu El. Tatăl L‑a iubit înainte de a fi lumea – o dragoste 
care nu poate avea termen de comparaţie, fiind infinită şi 
perfectă, şi deci de natură să satisfacă deplin inima Lui. Vom 
împărtăşi şi noi această dragoste în sensul că Îl vom vedea pe 
Preaiubitul nostru în ea şi vom fi cu El, şi de asemenea vom 
privi gloria pe care Tatăl I‑a dat‑o potrivit cu dragostea cu care 
El L‑a iubit înainte ca lumea să fi avut vreo parte în căile lui 
Dumnezeu. Până la acest moment noi ne‑am aflat în lume; 
aici suntem în cer deasupra oricărei pretenţii sau înţelegeri a 
lumii (Hristos fiind privit în rezultatul acestei iubiri pe care 
Tatăl o avea pentru El înainte de a fi lumea). Hristos deci era 
plăcerea Tatălui şi Îl vedem bucurându‑Se ca Om în rodul 
veşnic al acestei iubiri; vom fi şi noi cu El pentru totdeauna 
acolo, bucurându‑ne de poziţia Sa în glorie – de faptul că Isus al 
nostru, Preaiubitul nostru este acolo, şi că El este ceea ce este.

Dreptatea tatălui
Între timp, lucrurile stând aşa, exista o dreptate în căile lui 
Dumnezeu cu privire la lepădarea lui Isus. El manifestase 
deplin şi perfect pe Tatăl. Lumea nu‑L cunoscuse, dar Isus Îl 
cunoscuse, iar ucenicii cunoscuseră că Tatăl Îl trimisese. El face 
apel aici, nu la sfinţenia Tatălui, ca El să‑i păzească potrivit cu 
acel nume binecuvântat, ci la dreptatea Tatălui, ca El să facă 
deosebire între lume pe de‑o parte, şi Isus şi ai Săi de cealaltă; 
căci exista pentru aceasta atât motivul moral, cât şi cel al 
dragostei inexprimabile a Tatălui pentru Fiul. Iar Isus doreşte 
ca noi să ne bucurăm, în timp ce ne aflăm aici pe pământ, de 
înţelegerea acestei deosebiri, înţelegere venită prin intermediul 
comunicărilor harului. Va veni o vreme când lumea va înţelege 
acest lucru prin judecată.



560 Sy nops i s

Declararea numelui tatălui
El le făcuse cunoscut Numele Tatălui şi avea să li‑l mai facă 
cunoscut, chiar şi după ce Se va sui în cer, pentru ca dragostea 
cu care Îl iubise Tatăl să fie în ei (ca inimile lor s‑o aibă în 
această lume – ce har!) şi Isus Însuşi să fie în ei ca Cel care le 
comunica această dragoste, ca sursa puterii lor de a se bucura 
de ea, dirijând‑o ca să zicem aşa, în toată perfecţiunea în care El 
S‑a bucurat de ea, înspre inimile lor în care El locuia – El Însuşi 
fiind puterea, viaţa, capacitatea, dreptul şi mijlocul ca ei să se 
bucure astfel de această dragoste în inima lor. Căci Fiul este 
Cel care ne‑o declară, ca noi să cunoaştem Numele Tatălui pe 
care El ni‑l descoperă. Cu alte cuvinte, El doreşte ca noi să ne 
bucurăm acum de acea relaţie în dragoste în care‑L vom vedea 
în cer. Lumea va cunoaşte că noi am fost iubiţi ca Isus atunci 
când vom apărea în aceeaşi glorie cu El; însă, Hristos fiind în 
noi, partea noastră este să cunoaştem acest lucru încă de pe 
acum.

C a p i t o l u l  1 8

Gloria personală a Domnului aşa cum iese ea la iveală în 
istoria ultimelor momente ale vieţii Sale
Istoria celor din urmă momente ale vieţii Domnului nostru 
începe după ultimele cuvinte pe care El le‑a adresat Tatălui 
Său. Vom găsi chiar şi în această parte a Evangheliei caracterul 
general a ceea ce se relatează în ea (potrivit cu ceea ce am 
văzut până acum), anume că evenimentele scot la iveală gloria 
personală a Domnului. Avem într‑adevăr prezentată accentuat 
răutatea omului, dar subiectul principal în această descriere 
este Fiul lui Dumnezeu, nu Fiul Omului suferind sub greutatea 
a ceea ce a venit peste El. Nu avem deci agonia din grădină, 
nici expresia simţămintelor Sale ca părăsit de Dumnezeu. De 
asemenea, iudeii sunt arătaţi ca fiind lepădaţi cu totul.
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Nelegiuirea lui Iuda; răutatea unei inimi împietrite
Nelegiuirea lui Iuda este zugrăvită aici la fel de accentuat ca 
în capitolul 13. El cunoştea bine locul de întâlnire, căci Isus 
obişnuia să meargă acolo cu ucenicii Săi. Ce gând – să aleagă 
un astfel de loc pentru a‑L trăda pe Domnul! Ce împietrire de 
neconceput a inimii! Dar el se încredinţase din nefericire cu 
totul în mâinile lui Satan, ca instrument în mâinile vrăjmaşului, 
manifestare a puterii şi a adevăratului caracter al acestuia!

Arătarea gloriei divine; Păstorul cel bun şi oile Sale
Ce multe lucruri avuseseră loc în această grădină! Câte 
destăinuiri pornite dintr‑o inimă plină de dragoste a lui 
Dumnezeu Însuşi, care căuta să intre în inimile înguste şi prea 
insensibile ale ucenicilor Săi iubiţi! Dar nimic din toate acestea 
nu mai conta pentru Iuda. El vine însoţit de cei pe care preoţii 
şi fariseii în răutatea lor îi trimiseseră pentru a pune mâna pe 
Isus. Dar Isus le‑o ia înainte. El este Cel care Se prezintă pe Sine 
Însuşi înaintea lor. Cunoscând toate lucrurile care aveau să vină 
peste El, Isus înaintează întrebând: „Pe cine căutaţi?“. El este 
Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, care Se dă pe Sine Însuşi. Ei 
răspund: „Pe Isus din Nazaret“. Isus le spune: „Eu sunt“. Iuda 
se afla şi el acolo, el, care‑L cunoştea bine şi care cunoştea acel 
glas atât de familiar urechilor sale. Nimeni nu a pus mâinile 
pe El, însă de îndată ce cuvântul Său răsună în inimile lor, 
îndată ce acel divin „EU SUNT“ se aude înlăuntrul lor, ei se dau 
înapoi şi cad la pământ. Cine Îl va prinde? Nu trebuia decât să 
plece şi să‑i părăsească acolo. Dar nu pentru aceasta venise El, 
iar timpul pentru a Se da pe Sine Însuşi sosise. Prin urmare Îi 
întreabă din nou: „Pe cine căutaţi?“. Ei răspund ca mai înainte: 
„Pe Isus din Nazaret“. Prima oară a trebuit să se arate gloria 
divină a Persoanei lui Hristos; de acum se arată grija Sa pentru 
cei răscumpăraţi. „Dacă Mă căutaţi pe Mine“, spune Domnul, 
„lăsaţi‑i pe aceştia să se ducă“ – pentru ca să se împlinească 
cuvântul: „n‑am pierdut pe nici unul din cei pe care Mi i‑ai 
dat Tu“. El Se prezintă pe Sine ca Păstorul cel bun, care‑Şi dă 
viaţa pentru oile Sale. Domnul Se aşează înaintea lor, pentru 
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ca ele să scape de pericolul care le ameninţă şi ca totul să vină 
peste El. Se predă pe Sine Însuşi. Domnul Se dă la moarte de 
bunăvoie.

Ascultarea perfectă manifestată de Domnul; energia 
carnală şi lipsită de pricepere a lui Petru
Însă oricare a fost gloria divină pe care El a manifestat‑o, precum 
şi harul Său de Mântuitor care era credincios celor ai Săi, El 
acţionează totuşi în ascultare, cu calmul desăvârşit al unuia 
ce cântărise înaintea lui Dumnezeu toate consecinţele acestei 
ascultări, şi care primea acum toate din mâna Tatălui Său. Isus 
ia poziţia ascultării atunci când energia carnală şi lipsită de 
pricepere a lui Petru foloseşte forţa pentru a‑L apăra pe Acela 
care, dacă ar fi vrut, n‑ar fi trebuit decât să plece, atunci când 
un cuvânt ieşit de pe buzele Sale aruncase la pământ pe aceia 
care veniseră să‑L prindă, cuvânt care, deşi le descoperise pe 
Cel pe care‑L căutau, îi lăsase fără puterea de a pune mâna pe 
El. Când Petru îl loveşte pe slujitorul Malhus, Domnul ia locul 
ascultării şi răspunde: „Paharul pe care Mi l‑a dat Tatăl, să 
nu‑l beau?“ (versetul 11). Persoana divină a lui Hristos fusese 
manifestată; El se oferise pe Sine Însuşi de bunăvoie, şi aceasta 
pentru a‑i păzi pe cei ai Lui; iar acum Se manifesta ascultarea 
Sa desăvârşită.

Domnul Se supune în linişte omului pentru a împlini 
planurile lui Dumnezeu
Au fost scoase în evidenţă atât răutatea unei inimi împietrite, 
cât şi lipsa de pricepere a unei inimi carnale, deşi sinceră. Isus 
are un loc unic şi deosebit. El este Mântuitorul. Supunându‑Se 
astfel oamenilor, pentru ca să împlinească planurile şi voia 
lui Dumnezeu, El le îngăduie să‑L ducă unde vroiau. Această 
Evanghelie ne relatează doar puţin din cele ce s‑au întâmplat 
în acele împrejurări. Isus, deşi întrebat, nu răspunde aproape 
nimic cu privire la Sine Însuşi. Vedem, atât înaintea marelui 
preot, cât şi a lui Pilat, o superioritate calmă, şi totuşi smerită, 
a Unuia care Se dădea la moarte pe Sine Însuşi; totuşi nu L‑au 
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putut condamna decât pentru mărturia pe care a dat‑o despre 
Sine. Toţi auziseră deja învăţătura pe care El o dăduse. Domnul 
pune la îndoială autoritatea care‑L judeca, dar nu într‑un 
fel oficial, ci într‑unul paşnic şi moral; iar când este lovit pe 
nedrept, El mustră cu demnitate şi cu un calm perfect, în timp 
ce Se supune insultei. Însă nu‑L recunoaşte pe marele preot în 
nici un fel; totuşi nu i Se opune deloc. Domnul îl lasă pradă 
incapacităţii sale morale.

Slăbiciunea carnală a lui Petru este manifestată, aşa cum 
mai înainte se manifestase energia lui carnală.

Isus înaintea lui Pilat şi Pilat înaintea lui Isus
Când este adus înaintea lui Pilat (deşi, din pricina adevărului, 
El mărturiseşte că este împărat), Domnul acţionează cu 
aceeaşi linişte şi supunere; însă El îi pune întrebări lui Pilat şi 
îi răspunde în aşa fel încât Pilat nu‑I poate găsi nici o vină. 
Incapabil din punct de vedere moral să se ridice la înălţimea 
lucrurilor prezentate lui, şi stânjenit în prezenţa prizonierului 
divin, Pilat ar fi vrut să‑L elibereze, folosindu‑se de un obicei 
care consta în a elibera un prizonier la cererea iudeilor, în 
timpul sărbătorii Paştelui. Dar conştiinţa lui Pilat, indiferentă 
şi împietrită aşa cum era ea, deşi atinsă de prezenţa Aceluia 
pe care‑L avea înainte (chiar dacă El era într‑o stare smerită), 
n‑a putut totuşi scăpa de răutatea acelora care făceau voia 
vrăjmaşului. Iudeii protestează împotriva propunerii pe care 
neliniştea guvernatorului le‑o sugerează şi aleg un tâlhar în 
locul lui Isus.

C a p i t o l u l  1 9

Autorii reali ai morţii Domnului
Pilat dă frâu liber cruzimii sale obişnuite. Totuşi, în relatarea 
oferită în această Evanghelie, iudeii sunt înfăţişaţi cu precădere 
ca fiind autorii reali (atât cât ţine de om) ai morţii Domnului. 
Zeloşi pentru puritatea lor din punct de vedere ceremonial, 
însă indiferenţi cu privire la dreptate, ei nu se mulţumesc 
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să‑L judece potrivit cu legea lor1; ei au ales să‑L omoare prin 
mâna romanilor, căci întregul plan al lui Dumnezeu trebuia 
împlinit.

Neliniştea, mândria şi nedreptatea lui Pilat; încercarea de 
a‑i face doar pe iudei vinovaţi de moartea Domnului
În urma cererilor repetate ale iudeilor, Pilat Îl dă pe Isus în 
mâinile lor, făcându‑se astfel complet vinovat pentru acest 
lucru, căci mărturisise deschis nevinovăţia Domnului, şi fusese 
de bună seamă atins în conştiinţă de dovezile evidente cu privire 
la faptul că Persoana pe care o avea în faţă era una cu totul 
deosebită. El n‑a vrut să arate că era marcat de acest lucru, însă 
se vede că era aşa (capitolul 19.8). Gloria divină care străpungea 
vălul umilinţei lui Hristos, acţionează asupra lui şi dă putere 
declaraţiei iudeilor că Isus Se numise pe Sine Însuşi Fiul lui 
Dumnezeu. Pilat deja pusese să fie biciuit şi‑L lăsase la bunul 
plac al batjocurii soldaţilor; şi aici ar fi vrut el să se sfârşească 
totul. Probabil că el nădăjduia de asemenea că iudeii se vor 
mulţumi cu atât, şi Îl aduce înaintea lor încununat cu spini. Sau 
poate că nutrea speranţa că gelozia lor cu privire la aceste insulte 
la adresa naţiunii iudaice, îi va determina să ceară eliberarea 
Lui. Însă, urmărindu‑şi cu brutalitate scopul malefic, ei strigă: 
„Răstigneşte‑L! Răstigneşte‑L!“. Pilat nu vrea să se încarce cu 
o asemenea vină şi le dă libertatea ca ei s‑o facă spunând că 
nu găseşte nici o vină în El. În acest moment ei apelează la 
legea iudaică, potrivit căreia El trebuia să moară pentru că Se 
făcuse pe Sine Fiul lui Dumnezeu. Pilat, deja atins şi cercetat în 
mintea lui, se nelinişteşte şi mai mult; întorcându‑se în sala de 
judecată, Îi pune din nou întrebări lui Isus. Acesta nu‑i dă nici 
un răspuns. Orgoliul lui Pilat se trezeşte şi întreabă: „Nu ştii că 
am autoritate să Te eliberez şi am autoritate să Te răstignesc?“ 

1 Se spune că tradiţia lor iudaică le interzicea să omoare pe cineva în 
timpul marilor sărbători. Este posibil ca acest lucru să‑i fi influenţat pe 
iudei; însă oricum au stat lucrurile, planurile lui Dumnezeu au fost astfel 
împlinite. În alte ocazii n‑au mai fost atât de prompţi în a se supune 
exigenţelor romanilor, care‑i privau de dreptul de a cruţa sau a lua viaţa.
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(versetul 10). Domnul, prin răspunsul Său, Îşi menţine deplina 
demnitate a Persoanei Sale. Pilat nu avea nici o putere asupra 
Lui dacă voia lui Dumnezeu nu ar fi permis acest lucru – şi 
acestei voinţe i S‑a supus Domnul. A presupune că omul ar 
fi putut face ceva împotriva Lui fără ca voia lui Dumnezeu să 
fie prin aceasta împlinită, nu făcea decât să mărească păcatul 
acelora care‑L dădeau în mâna lui Pilat. Gravitatea păcatului 
comis împotriva Lui era direct proporţională cu gradul în care 
ei cunoşteau Persoana Sa. Neaprecierea corectă a Persoanei 
Sale făcea ca orice alt lucru să fie judecat în mod greşit, iar în 
cazul lui Iuda, să se arate cea mai completă orbire morală. El 
cunoştea puterea Stăpânului său. Ce însemna predarea Lui 
de către Iuda în mâinile oamenilor, dacă nu faptul că venise 
ceasul Său? Dar, aşa stând lucrurile, cât de vinovată era poziţia 
vânzătorului!

Isus însă vorbeşte întotdeauna potrivit cu gloria Persoanei 
Lui, şi fiind prin acesta cu totul deasupra împrejurărilor prin 
care trecea în har şi în ascultare faţă de voia Tatălui Său. 
Pilat este complet tulburat de răspunsul Domnului, însă 
simţămintele sale nu sunt suficient de puternice pentru a face 
faţă argumentelor cu care iudeii îl forţau; ele au însă destulă 
putere pentru a‑l face să arunce asupra iudeilor toată vina 
condamnării Domnului, făcându‑i astfel complet vinovaţi de 
faptul că s‑au lepădat de El.

Iudeii se condamnă pe ei înşişi; Isus este dat la moarte
Pilat a căutat să‑L scape pe Domnul de furia iudeilor, însă, în 
cele din urmă, temându‑se că ar putea fi acuzat de infidelitate 
faţă de Cezar, se adresează cu dispreţ iudeilor spunând: „Iată 
Împăratul vostru!“, acţionând, deşi inconştient, sub mâna 
lui Dumnezeu, pentru a scoate din gura lor acele cuvinte 
memorabile, care constituie nenorocirea lor până în ziua de 
azi: „Nu avem împărat decât pe Cezarul“. Prin aceasta ei L‑au 
lepădat pe Mesia al lor. Cuvântul fatal, care a atras judecata 
lui Dumnezeu, a fost rostit; şi Pilat L‑a dat în mâinile lor 
(versetul 16).
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Titlul Domnului înscris pe cruce
Isus, smerit şi purtându‑Şi crucea, Îşi ia locul în rândul celor 
nelegiuiţi. Totuşi Dumnezeu, care a voit ca toate acestea să se 
întâmple, a avut de asemenea grijă ca să fie dată o mărturie 
despre demnitatea Lui; şi Pilat (poate pentru a‑i necăji pe iudei, 
însă cu siguranţă pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu) 
înscrie pe cruce titlul Domnului: „Isus din Nazaret, Împăratul 
iudeilor“; Nazarineanul dispreţuit era adevăratul Mesia. Aici, 
ca peste tot în această Evanghelie, iudeii sunt priviţi ca lepădaţi 
de Dumnezeu.

Isus crucificat; profeţia împlinită
În acelaşi timp apostolul arată – ca şi în alte locuri din 
Evanghelia sa – că Isus era adevăratul Mesia, citând profeţiile 
care vorbesc despre ceea ce I s‑a întâmplat, în privinţa lepădării 
şi suferinţelor Lui, aşa că El este dovedit a fi Mesia prin chiar 
împrejurările în care a fost lepădat de popor.

După relatarea crucificării Sale, privită ca faptă a omului, 
ni se prezintă caracterul ei prin prisma divină. Sângele şi apa 
au curs din coasta străpunsă a Domnului.

Devotamentul femeilor arătat la cruce
Devotamentul femeilor care L‑au urmat, poate mai puţin 
important prin prisma activităţii în sine, străluceşte totuşi 
într‑un fel propriu prin acea perseverenţă a dragostei care 
le‑a adus lângă cruce. Poziţia mai responsabilă a apostolilor, 
ca bărbaţi, nu le‑a permis acest lucru; însă oricare ar fi fost 
scuza apostolilor, aceasta nu scade nimic din privilegiul pe 
care harul îl acordă femeii atunci când ea este credincioasă 
lui Isus. Dar acest lucru Îi oferă lui Hristos ocazia să ne dea 
instrucţiuni noi prin prezentarea lui Însuşi aşa cum era; de a 
ne prezenta lucrarea Lui, deasupra tuturor circumstanţelor, 
ca efect şi expresie a unei energii spirituale care Îl consacra, 
ca Om, în întregime pentru Dumnezeu, oferindu‑Se pe 
Sine Însuşi lui Dumnezeu prin Duhul cel Veşnic. Lucrarea 
Mântuitorului era împlinită. El Se dăduse pe Sine Însuşi, 
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iar acum Se întoarce, ca să spunem aşa, către relaţiile Sale 
personale. Natura în simţămintele Lui omeneşti, este văzută în 
toată perfecţiunea ei, ca şi superioritatea Lui divină, personală, 
faţă de circumstanţele prin care a trecut în har ca Om ascultător. 
Expresia simţămintelor Lui de Fiu, arată că această consacrare 
a Lui pentru Dumnezeu, care‑L făcuse să dea deoparte toate 
acele afecţiuni ce sunt deopotrivă necesitatea şi datoria omului 
potrivit naturii, nu însemna lipsa sentimentelor omeneşti, ci 
era puterea Duhului lui Dumnezeu. Văzându‑le pe femei, El 
nu le mai vorbeşte din poziţia de Învăţător şi Mântuitor, nici 
ca Învierea şi Viaţa; ci Cel care le vorbeşte este Isus, un Om, în 
relaţiile Sale omeneşti (versetul 25).

Însărcinarea lui Ioan; dragostea Învăţătorului pentru Ioan
„Femeie“, spune El, „iată fiul tău“ – şi astfel o încredinţează 
pe mama Lui grijii lui Ioan, ucenicul pe care Isus îl iubea. Apoi 
Se adresează acestuia: „Iată, mama ta!“; şi de atunci ucenicul 
a luat‑o la el acasă. Dulce şi preţioasă însărcinare! Doar 
unul care avea parte de o astfel de iubire putea să aprecieze 
această încredere pe care Domnul i‑o arăta. Aceasta ne arată 
de asemenea că iubirea Lui faţă de Ioan avea un caracter de 
afecţiune şi ataşament omenesc în totul potrivit gândului lui 
Dumnezeu, însă nu de esenţă divină, deşi plin de un har divin 
– un har care le dădea întreaga lor valoare, dar care se manifesta 
potrivit realităţii inimii omeneşti. În mod evident, de altă parte, 
acesta era lucrul care îi lega pe Petru şi pe Ioan împreună: Isus 
constituia singurul Obiect al inimii lor. Deşi aveau caractere 
diferite – fiind chiar din această pricină cu atât mai mult uniţi – 
ei aveau gândurile preocupate de un singur lucru. Consacrarea 
completă faţă de Isus este cea mai puternică legătură între 
inimile omeneşti. Ea înlătură eul, iar cei care o posedă devin 
una în gânduri, intenţii şi planuri, fiindcă au doar un singur 
obiect. În Isus însă această manifestare era perfectă şi cu totul 
o manifestare a harului. Nu se spune: „Ucenicul care‑L iubea 
pe Isus“; această expresie ar fi fost cu totul nepotrivită. Ea ar 
fi însemnat ca Isus să fie scos complet din locul Lui şi lipsit 
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de demnitatea şi de gloria Sa personală, distrugându‑se astfel 
valoarea dragostei Sale faţă de Ioan. Totuşi Ioan Îl iubea pe 
Hristos şi în consecinţă preţuia astfel iubirea Învăţătorului său; 
iar inima lui, fiind ataşată de El prin har, îl face să împlinească 
cu devotament această dulce însărcinare, pe care şi‑a găsit 
plăcerea s‑o relateze aici. Într‑adevăr, dragostea lui faţă de 
Mântuitorul îl face să vorbească despre faptul că era iubit de 
El, dar fără să menţioneze iubirea sa faţă de Domnul.

Cred că vedem din nou acest simţământ personal al 
apostolului la începutul primei sale epistole, simţământ folosit 
de Duhul lui Dumnezeu, în mod evident nu ca fundament, ci 
pentru a accentua expresia a ceea ce el văzuse şi cunoscuse.

Vedem aici de asemenea că această Evanghelie nu ni‑L 
prezintă pe Hristos sub povara suferinţelor Lui, ci acţionând 
potrivit cu gloria Persoanei Sale, ca aflat deasupra tuturor 
lucrurilor şi împlinind totul în har. Cu un calm desăvârşit, El 
Se îngrijeşte de mama Lui; după ce a făcut aceasta, El ştie că 
totul s‑a sfârşit. El avea, potrivit limbajului omenesc, o deplină 
stăpânire de sine.

Domnul Îşi dă viaţa ca un act voluntar
Isus are încă o profeţie de împlinit. El spune: „Mi‑e sete“ şi, aşa 
cum Dumnezeu spusese mai dinainte, ei I‑au dat oţet. Acum 
Domnul ştie că nu mai rămânea nici un lucru de împlinit. Îşi 
pleacă capul şi Îşi dă1 El Însuşi duhul (versetul 30).

Astfel, când întreaga lucrare divină este împlinită, Omul 
divin Îşi dă duhul, şi astfel acel duh părăseşte trupul care îl 

1 Aceasta este forţa expresiei de aici care este foarte diferită de cuvântul 
exepneusen (a‑şi da ultima suflare). Vedem din Luca (23.46) că a făcut acest 
din urmă lucru, atunci când a spus: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez 
duhul“. Însă în Ioan, Duhul Sfânt ne prezintă moartea Lui ca rezultat 
al unui act voluntar, dându‑Şi (lăsându‑Şi) duhul, nespunând cui Şi‑a 
încredinţat (ca Om cu o absolută şi perfectă credinţă) duhul omenesc şi 
sufletul Lui, atunci când a murit. Aici este scoasă în evidenţă autoritatea 
Sa divină, nu încrederea în Tatăl Său. Acest cuvânt nu este niciodată 
folosit, nici în Noul Testament, nici în Septuaginta, decât cu privire la 
Hristos şi doar în acest pasaj.
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purtase până atunci. Venise timpul pentru împlinirea acestui 
lucru; şi făcând aceasta, El a asigurat împlinirea unei alte 
profeţii: „Nici unul din oasele Sale nu va fi zdrobit“. Toate 
lucrurile au concurat la împlinirea cuvintelor şi scopurilor 
Celui care le vestise mai dinainte.

Sângele şi apa, mărturii despre o mântuire eternă şi 
perfectă
Un soldat Îi străpunge coasta cu o suliţă. Din coasta unui 
Mântuitor mort au curs apa şi sângele; mărturii cu privire la 
mântuirea veşnică şi perfectă; apa pentru curăţirea păcătosului, 
iar sângele pentru ispăşirea păcatelor lui. Evanghelistul a fost 
martor al acestui lucru. Dragostea pentru Domnul îl face să 
amintească această scenă, şi ne‑o relatează pentru ca şi noi să 
credem. Vedem pe de‑o parte că iubitul ucenic a fost un vas 
folosit pentru scrierea acestei Evanghelii (şi este minunat şi 
potrivit cu voia lui Dumnezeu să‑l vedem aşa), iar de cealaltă 
parte vedem clar cine era Cel care‑l folosea. Cât de multe sunt 
lucrurile la care Ioan a fost martor, dar pe care el nu le relatează. 
Strigătul Domnului părăsit de Dumnezeu, cutremurul de 
pământ, mărturia sutaşului, convertirea tâlharului, toate aceste 
lucruri, s‑au petrecut înaintea ochilor lui, care erau fixaţi asupra 
Învăţătorului său; însă el nu le menţionează. El vorbeşte despre 
ceea ce Preaiubitul lui era în mijlocul tuturor acestor lucruri. 
Duhul Sfânt l‑a făcut să relateze ceea ce ţinea de gloria personală 
a lui Isus. Afecţiunile lui pentru Domnul au făcut ca o astfel de 
sarcină să fie dulce şi uşoară, Duhul Sfânt l‑a destinat pentru 
acea sarcină, care lui îi era atât de potrivit s‑o împlinească. Prin 
har, instrumentul a fost făcut potrivit pentru lucrarea în vederea 
căreia Duhul Sfânt îl pusese deoparte. Memoria şi inima sa s‑au 
aflat sub influenţa dominantă şi exclusivă a Duhului Sfânt. Pe 
de‑o parte, simpatizăm cu instrumentul; de cealaltă, credem 
în ceea ce Duhul Sfânt relatează prin intermediul lui, căci 
cuvintele sunt acelea ale Duhului Sfânt.
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Exprimarea harului divin; demnitatea personală a lui 
Hristos nu este niciodată minimalizată
Nimic nu poate fi mai mişcător şi mai interesant decât harul 
divin care se exprimă în tandreţea omenească şi ia forma ei. 
În timp ce posedă întreaga realitate a afecţiunilor omeneşti, el 
are totodată completa putere şi profunzime a harului divin. 
Era într‑adevăr un har divin că Isus avea astfel de afecţiuni. 
De cealaltă parte, nimic nu poate fi mai departe de aprecierea 
acestei surse suverane a dragostei divine care curge prin canalul 
perfect croit prin propria‑i putere, decât pretenţia că această 
iubire ne‑ar pune pe acelaşi taler cu Cel ce ne iubeşte astfel. 
Unii credincioşi adevăraţi dintre moravieni L‑au numit pe 
Domnul Isus „frate“, şi de atunci şi alţii au împrumutat această 
expresie. Cuvântul însă niciodată nu se exprimă astfel. „Lui 
nu‑I este ruşine să ne numească fraţi“. Demnitatea personală a 
lui Hristos nu este niciodată şubrezită de intensitatea dragostei 
Lui.

Iosif din Arimateea şi Nicodim se îngrijesc de trupul 
Domnului
Însă Mântuitorul respins avea să fie cu cel bogat în moartea 
Sa, oricât de dispreţuit fusese în timpul vieţii Sale. Doi oameni, 
care nu îndrăzniseră să‑L mărturisească în timpul vieţii Lui, 
sunt treziţi acum de gravitatea păcatului comis de poporul lor 
şi de evenimentul în sine al morţii Lui – harul lui Dumnezeu, 
care i‑a pus de‑o parte pentru această lucrare, făcându‑i să 
simtă toate acestea. Ei se ocupă de trupul Său mort. Iosif, 
un sfătuitor dintre iudei, îl roagă pe Pilat să‑i dea trupul lui 
Isus, iar Nicodim i se alătură pentru a aduce ultimele onoruri 
Celui pe care nu‑L urmaseră niciodată în timpul vieţii Sale. 
Atitudinea lor este uşor de înţeles: una este să‑L urmezi pe Isus 
totdeauna, purtând ocara şi trecând definitiv de partea Lui, şi 
cu totul altceva să iei poziţie într‑o anumită ocazie importantă 
şi într‑un moment în care oricum nu se mai putea pune 
problema de a‑L urma în mod constant în respingerea Lui. 
Nu este greu să ne arătăm credincioşi atunci când întinderea 
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răului ne forţează să ne separăm de el; când binele, respins, 
pentru că este perfect în mărturie, şi dovedit perfect tocmai 
prin respingerea lui, ne forţează să ne definim poziţia, dacă cel 
puţin există în noi, prin har, un simţământ moral. Prin toate 
acestea însă, Dumnezeu Şi‑a împlinit cuvintele Sale adevărate. 
Iosif şi Nicodim au aşezat trupul Domnului într‑un mormânt 
nou, aflat într‑o grădină în apropierea crucii; căci, din pricină 
că era ziua pregătirii iudeilor, n‑au putut face mai mult în acest 
moment.

Rezumatul capitolelor 20 şi 21
Capitolul 20 ne oferă, într‑un rezumat al câtorva împrejurări 
principale dintre cele care au avut loc după învierea lui 
Isus, un tablou al tuturor consecinţelor acestui eveniment 
important, într‑o legătură imediată cu harul care a produs 
aceste consecinţe şi cu afecţiunile care ar trebui să fie văzute 
în cel credincios atunci când este adus din nou în relaţie cu 
Domnul. În acelaşi timp vedem un tablou al tuturor căilor lui 
Dumnezeu până la descoperirea lui Hristos faţă de rămăşiţă în 
mileniu. În capitolul 21 ne este zugrăvit mileniul.

Isus înviat; căutat de Maria Magdalena; Petru şi Ioan 
găsesc dovezile învierii Sale
Maria Magdalena, din care Domnul scosese şapte demoni, apare 
prima în scenă – expresie mişcătoare a căilor lui Dumnezeu! 
Ea reprezintă, nu mă îndoiesc, rămăşiţa iudaică din vremea 
aceea, personal ataşată de Domnul, dar necunoscând puterea 
învierii Sale. Ea este singură în manifestarea dragostei ei, 
şi chiar puterea afecţiunilor ei o izolau de ceilalţi. Ea nu era 
singura persoană mântuită, însă vine singură ca să‑L caute pe 
Isus – Îl căuta într‑un mod greşit este adevărat, însă Îl căuta, 
şi aceasta înainte ca mărturia gloriei Sale să strălucească într‑o 
lume de întuneric. Îl căuta pentru că‑L iubea. Maria vine 
înaintea celorlalte femei, în timp ce era încă întuneric. Vedem 
o inimă plină de iubire (pe care am observat‑o deja în femeile 
care credeau) care se preocupa cu Isus, atunci când mărturia 
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publică a bărbaţilor lipsea încă cu desăvârşire. Unei astfel de 
inimi preocupată cu El, S‑a descoperit Domnul mai întâi după 
ce a înviat. Totuşi inima ei ştia la cine ar fi putut găsi un ecou: 
văzând că trupul Domnului lipseşte, ea merge la Petru şi la 
celălalt ucenic pe care Îl iubea Isus. Ei vin şi găsesc dovezile 
unei învieri deja petrecute, cu toată ordinea care se cuvenea 
puterii lui Dumnezeu, oricâtă nelinişte era de natură să producă 
aceasta în mintea omului. Nu se vedea nici un semn al grabei; 
totul era în ordine, iar Isus nu Se afla acolo.

Afecţiunea Mariei; Bunul Păstor şi oile Sale
Totuşi, cei doi ucenici nu sunt însufleţiţi de acelaşi ataşament 
care umplea inima Mariei, care fusese obiectul unei eliberări1 
atât de măreţe din partea Domnului. Ei văd şi, pe temeiul 
acestor dovezi vizibile, cred (versetul 8). Aceasta nu era 
o înţelegere spirituală a gândurilor lui Dumnezeu prin 
intermediul Cuvântului Său; ei au văzut şi au crezut. În aceasta 
nu este nimic care să‑i strângă laolaltă pe ucenici. Isus nu mai 
era acolo; El înviase. Cei doi ucenici s‑au mulţumit să vadă că 
mormântul era gol, după care au plecat la ei acasă. Maria însă, 
condusă mai degrabă de afecţiunea ei decât de înţelegerea 
împrejurărilor, nu se mulţumeşte să recunoască cu răceală că 
Isus este înviat2. Ea credea că El este încă mort, pentru că El 

1 „Şapte demoni“. Aceasta reprezintă posedarea completă a acestei 
sărmane femei de către duhurile necurate cărora le căzuse pradă. Aceasta 
era de fapt adevărata stare a poporului iudeu.

2 Îmi este imposibil, prezentând principiile importante pentru ajutorul 
celor care caută să înţeleagă Cuvântul, să dezvolt tot ceea ce este atât 
de mişcător şi interesant în acest capitol 20, capitol asupra căruia am 
meditat adesea cu interes crescând. Această descoperire a Domnului faţă 
de sărmana femeie, care nu poate trăi fără Mântuitorul ei, este plină de 
o frumuseţe mişcătoare pusă în evidenţă de fiecare detaliu. Există însă 
un punct de vedere asupra căruia, aş vrea să atrag atenţia cititorului. 
Sunt prezentate aici patru stări de suflet care, luate împreună sunt foarte 
instructive şi au aplicaţie la cel credincios: 1. Ioan şi Petru, care văd şi 
cred, cred cu adevărat; însă ei nu văd în Hristos singurul centru al tuturor 
gândurilor lui Dumnezeu, în ce priveşte gloria Sa, lumea sau sufletele. El 
nu este nici centrul afecţiunilor lor, deşi ei sunt cu adevărat credincioşi. 
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nu mai era prezent ca înainte. Moartea Lui, faptul că nu‑L mai 
regăsea, măreşte intensitatea afecţiunilor ei, pentru că El Însuşi 
era obiectul acestor afecţiuni. Toate dovezile acestei afecţiuni 

Aflând că a înviat, ei pot trăi şi fără El. Maria, care nu ştia acest lucru 
şi care chiar dădea dovadă de ignoranţă, nu putea totuşi trăi fără Isus. 
Ea trebuia să‑L aibă pentru sine. Petru şi Ioan pleacă la ei acasă; acesta 
este centrul intereselor lor. Ei au crezut cu adevărat, însă eul şi casele 
lor le sunt suficiente. 2. Toma crede şi recunoaşte cu credinţă adevărată, 
pe baza dovezilor incontestabile, că Isus este Domnul şi Dumnezeul său. 
El crede cu adevărat în ce priveşte relaţia sa personală cu Dumnezeu, 
însă nu cunoaşte eficacitatea lucrării Domnului şi nici relaţia cu Tatăl 
Său, în care Domnul Isus îi aduce pe ai Săi – adunarea. El probabil că are 
pace, însă a pierdut întreaga revelaţie cu privire la poziţia adunării. Cât 
de multe suflete – chiar mântuite – se află în aceste două stări! 3. Maria 
Magdalena dă dovadă de o ignoranţă extremă. Ea nu ştie că Isus a înviat 
şi are un simţământ atât de redus al faptului că El era Domn şi Dumnezeu, 
încât crede că cineva I‑ar fi putut lua trupul. Însă Isus era totul pentru ea, 
era nevoia sufletului ei, singura dorinţă a inimii ei. Fără El ea nu avea 
casă, nici Domn, nici nimic altceva. Acestei nevoi îi răspunde Isus acum, 
nevoia care indica lucrarea Duhului Sfânt în inima ei. El Îşi cheamă oaia 
pe nume, ei i Se descoperă prima dată şi o învaţă că prezenţa Lui nu 
mai era una trupească pe pământ, cu un caracter iudaic, ci că trebuia să 
Se suie la Tatăl Său, că ucenicii erau acum fraţii Săi, şi că erau aşezaţi în 
aceeaşi poziţie cu a Lui – Om înviat şi înălţat – înaintea Dumnezeului şi 
Tatălui Său. Înaintea Mariei se deschide toată gloria acestei noi poziţii 
individuale. 4. Această revelaţie îi strânge pe ucenici împreună. Apoi Isus 
le aduce pacea pe care El a făcut‑o, şi au deplina bucurie a unui Mântuitor 
prezent care le aduce această pace. El face ca această pace (posedată de ei 
în virtutea lucrării şi biruinţei Sale) să fie punctul lor de plecare, îi trimite 
aşa cum Tatăl Îl trimisese pe El şi le împarte Duh Sfânt, ca suflare şi putere 
de viaţă, pentru ca ei să poată împărtăşi acea pace şi altora. Acestea sunt 
comunicările cu privire la eficacitatea lucrării Sale, aşa cum El transmisese 
Mariei pe cele cu privire la relaţia Sa cu Tatăl, care rezulta din această 
lucrare. Toate acestea reprezintă răspunsul la ataşamentul Mariei faţă de 
Hristos, sau rezultatul acestui ataşament. Dacă prin har există afecţiune, 
cu siguranţă va fi şi un răspuns din partea lui Dumnezeu faţă de nevoia 
pe care afecţiunea a produs‑o în acea inimă. Ceea ce Domnul comunică 
aici este adevărul care decurge din lucrarea Sa. Nici o altă stare, în afară 
de aceea pe care Hristos o prezintă acum, nu poate fi potrivită cu lucrarea 
pe care El a împlinit‑o şi cu dragostea Tatălui. Este singura stare în care 
Hristos ne poate aşeza, prin lucrarea Lui.
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sunt reproduse aici în cea mai mişcătoare manieră. Ea presupune 
că grădinarul trebuia să fi ştiut despre cine era vorba, fără ca 
ea să‑i spună (versetul 15), căci ea nu se gândea decât la Unul 
singur (aşa cum am întreba într‑o familie despre un membru 
al ei iubit, care preocupă inimile tuturor, adresându‑mă cu 
cuvintele: „Ce mai face?“, fără să‑i mai menţionez numele). 
Fiind aplecată deasupra mormântului, şi‑a întors capul când El 
s‑a apropiat; iar atunci Bunul Păstor, înviat dintre cei morţi, Îşi 
cheamă oaia pe nume. Şi vocea Sa cunoscută şi iubită – măreaţă 
potrivit cu harul care se adresa ei – Îl descoperă instantaneu pe 
Acela pe care ea Îl auzea. Ea se întoarce către El şi Îi răspunde: 
„Rabuni“ – adică „Învăţătorule“ (versetul 16).

Noua poziţie şi relaţie a Domnului cu rămăşiţa
Însă, în timp ce El Se descoperă astfel rămăşiţei preaiubite pe 
care o izbăvise, totul se schimbă în poziţia şi în relaţia Lui cu 
ea. El nu urma să locuiască trupeşte în mijlocul poporului Său 
pe pământ; nu Se întorsese să restabilească împărăţia în Israel. 
„Nu mă atinge“, spune El Mariei. Însă prin răscumpărare El 
împlinise un lucru cu mult mai important: îi aşezase pe ucenici 
în aceeaşi poziţie cu a Sa înaintea Tatălui şi Dumnezeului Său; 
şi îi numeşte – lucru pe care niciodată nu‑L făcuse şi care n‑ar 
fi putut fi făcut înainte – fraţi ai Săi. Până la moartea Sa bobul 
de grâu a rămas singur. Fiul lui Dumnezeu, pur şi perfect, nu 
putea sta în aceeaşi relaţie cu Dumnezeu ca păcătosul; însă, 
în poziţia glorioasă pe care El avea să o ia ca Om, putea prin 
răscumpărare să‑i asocieze cu Sine pe cei răscumpăraţi, curăţiţi, 
înnoiţi şi înfiaţi în El.

Noua poziţie a rămăşiţei împreună cu Hristos
Domnul transmite ucenicilor detalii cu privire la noua poziţie 
pe care ei o aveau acum împreună cu El. El spune Mariei: „Nu 
mă atinge, ci du‑te la fraţii Mei şi spune‑le că mă sui la Tatăl 
Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru“ 
(versetul 17). Voia Tatălui – împlinită prin intermediul lucrării 
glorioase a Fiului, care, ca Om, Îşi lua acum locul afară din sfera 
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păcatului, împreună cu Dumnezeul şi Tatăl Său – şi lucrarea 
Fiului, izvorul vieţii eterne pentru ei, i‑a adus pe ucenici în 
aceeaşi poziţie cu a Lui Însuşi înaintea Tatălui.

Domnul înviat aduce pacea în mijlocul ucenicilor
Mărturia dată pentru adevăr, îi strânge pe ucenici laolaltă. Ei 
se întâlnesc, cu uşile încuiate, rămaşi acum fără ocrotirea şi 
purtarea de grijă a lui Isus, Mesia, Yahve pe pământ. Însă dacă 
ei nu mai beneficiau de protecţia venită prin prezenţa lui Mesia, 
Îl aveau în schimb pe Isus în mijlocul lor. El le aduce ceea ce ei 
nu puteau avea înainte de moartea Sa: pacea.

El le aduce această pace perfectă, nu doar având în vedere 
nevoia sufletului lor, ci şi ca punct de plecare pentru misiunea 
lor; face aceasta după ce le dă dovezile învierii Sale, văzute în 
chiar trupul Său, demonstrându‑le că era acelaşi Isus. Tatăl, 
izvorul etern şi infinit al dragostei, Îl trimisese pe Fiul, care 
rămânea în această dragoste, care era martorul ei şi al păcii 
pe care El, Tatăl, o răspândea în jurul Său, acolo unde păcatul 
nu putea intra. Respins fiind în misiunea Sa, Isus făcuse pace 
pentru toţi cei care aveau să primească mărturia harului ce 
realizase această pace; iar acum El Îşi trimite ucenicii din sânul 
acelei păci în care îi adusese – înlăturând păcatul prin moartea 
Sa – pentru a da mărturie în lume despre această pace.

Duhul Sfânt dăruit în vederea păcii şi puterii
Domnul spune din nou: „Pace vouă“ (versetul 21), pentru a‑i 
trimite în lume înveşmântaţi şi încălţaţi cu această pace, aşa 
cum Tatăl Îl trimisese pe El. Domnul le dă Duhul Sfânt pentru 
ca, potrivit cu puterea Acestuia, ei să poată da mărturie despre 
iertarea păcatelor către o lume care era îngenuncheată sub 
jugul păcatului.

Deosebirea dintre acordarea Duhului Sfânt în această 
împrejurare şi la Cincizecime
Nu mă îndoiesc că, vorbind din punct de vedere istoric, scena 
de aici se deosebeşte de cea din Fapte 2, întrucât aici Duhul 
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Sfânt este prezentat ca o suflare de viaţă, aşa cum Dumnezeu 
a suflat în nările lui Adam. Duhul Sfânt nu este prezentat aici 
ca trimis din cer. Hristos, care este un Duh dătător de viaţă, 
împarte viaţă spirituală ucenicilor potrivit cu puterea învierii1.

În ce priveşte imaginea prezentată în mod figurativ în 
acest pasaj, vedem Duhul dat sfinţilor, adunaţi laolaltă de 
către mărturia cu privire la învierea Domnului şi la faptul 
că El Se va sui la Tatăl; întreaga scenă ne prezintă Adunarea 
şi privilegiile ei prezente. Astfel, găsim rămăşiţa ataşată de 
Hristos prin dragoste; apoi pe cei credincioşi recunoscuţi 
în mod individual ca fiind copii ai lui Dumnezeu şi având 
aceeaşi poziţie înaintea Lui ca şi Hristos; apoi găsim Adunarea 
întemeiată pe această mărturie, strânsă laolaltă avându‑L pe 
Isus în mijloc şi bucurându‑se de pace; şi, în cele din urmă, 
mădularele ei, în legătură cu pacea pe care Hristos a făcut‑o, 
ele fiind martori către lume cu privire la iertarea păcatelor – 
fiindu‑le încredinţată administrarea acestei iertări.

Absenţa lui Toma de la prima întâlnire
Toma reprezintă pe iudeii din zilele din urmă, care vor crede 
atunci când vor vedea. Însă ferice de cei care au crezut fără să 
vadă (versetul 29). Credinţa lui Toma nu are în vedere poziţia 
celor credincioşi ca fii. El recunoaşte, aşa cum va face rămăşiţa, 
că Isus este Domnul şi Dumnezeul Său. El nu s‑a aflat împreună 
cu ucenicii la prima lor strângere laolaltă.

1 Comparaţi capitolele 4‑8 din Romani cu 2 şi 3 din Coloseni. Învierea 
este puterea de viaţă care ne‑a scos de sub stăpânirea păcatului, păcat ce 
şi‑a găsit sfârşitul în moarte şi a fost condamnat în moartea lui Isus, iar noi 
suntem morţi faţă de păcat, nu condamnaţi din pricina lui, ci păcatul este 
condamnat în moartea Sa. Aceasta nu este o chestiune care priveşte vina 
noastră, ci starea noastră. Vina noastră, binecuvântat să fie Dumnezeu, a 
fost şi ea înlăturată. Însă noi am murit împreună cu Hristos, iar învierea 
(epistola către Romani ne prezintă aspectul morţii, iar cea către Coloseni 
adaugă învierea; în Romani se arată moartea faţă de păcat, iar în Coloseni 
moartea faţă de lume) ne prezintă ca vii înaintea lui Dumnezeu, având o 
viaţă în care Isus – şi noi prin El – stă în prezenţa lui Dumnezeu potrivit 
cu perfecţiunea dreptăţii divine. Acest lucru însă presupune şi lucrarea 
Lui.
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Domnul, prin ceea ce face aici, consacră prima zi a 
săptămânii pentru întâlnirea cu ai Săi.

Evanghelistul este departe de a fi relatat tot ceea ce Isus 
a făcut. Scopul lucrărilor consemnate de el are în vedere 
comunicarea vieţii eterne în Hristos. Aici pot fi deosebite două 
aspecte. Mai întâi, că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; 
apoi, că cei care cred aceasta au viaţa veşnică în numele Său. 
Evanghelia este consacrată acestui scop.

C a p i t o l u l  2 1
Acest capitol, în timp ce ne oferă o nouă mărturie cu privire la 
învierea lui Isus, ne prezintă – până la versetul 13 – o imagine a 
lucrării lui Hristos în mileniu; apoi, până la sfârşitul capitolului, 
este prezentată partea lui Petru şi cea a lui Ioan în legătură 
cu slujba lor pentru Hristos. Această aplicaţie este limitată la 
pământ, căci ei Îl cunoscuseră pe Isus pe pământ. Pavel este 
acela care ne oferă poziţia cerească a lui Hristos şi a Adunării. 
Însă nu slujba lui Pavel este prezentată aici.

Petru şi Ioan găsiţi în aceleaşi împrejurări ca atunci când 
au fost chemaţi prima oară
Câţiva dintre apostoli, în frunte cu Petru, merg să pescuiască. 
Domnul îi găseşte în aceleaşi împrejurări ca la început şi Se 
descoperă lor în aceeaşi manieră. Ioan înţelege imediat că este 
Domnul, iar Petru, cu energia sa obişnuită, se aruncă în apă ca 
să ajungă la El.

Observaţi aici că ne aflăm din nou pe terenul Evangheliilor 
istorice – cu alte cuvinte că miracolul acestei pescuiri se 
încadrează în lucrarea lui Hristos pe pământ şi se află în 
sfera legăturilor Sale precedente cu ucenicii Lui. Ne aflăm 
în Galileea, nu în Betania. Această scenă nu are caracterul 
obişnuit al Evangheliei după Ioan, care ne prezintă Persoana 
divină a lui Isus, în afara oricărei dispensaţii şi care ne ridică 
gândurile deasupra oricărui subiect care ţine de acest pământ. 
Aici (la sfârşitul Evangheliei şi al tabloului oferit în capitolul 20, 
ca rezultat al manifestării Persoanei divine şi lucrării Sale) 



5�� Sy nops i s

evanghelistul intră pentru întâia oară pe terenul Evangheliilor 
sinoptice, al manifestării şi al roadelor legăturii lui Hristos cu 
pământul. Astfel, aplicaţia acestui pasaj nu este doar o idee 
pe care o sugerează conţinutul lui, ci se sprijină pe învăţătura 
generală a Cuvântului.

Există totuşi o diferenţă notabilă între ce a avut loc la început 
şi ceea ce vedem aici. În primul caz, corăbiile au început să se 
scufunde şi năvoadele s‑au rupt. Aici însă nu s‑a mai întâmplat 
aşa, iar Duhul Sfânt scoate în evidenţă acest lucru. Lucrarea lui 
Hristos din mileniu nu va fi supusă nici unei slăbiciuni. Îl vedem 
aici după învierea Sa, iar ceea ce El face nu se sprijină deloc pe 
responsabilitatea omului: năvodul nu se rupe. De asemenea, 
când ucenicii aduc peştii pe care‑i prinseseră, Domnul are deja 
pregătiţi câţiva peşti acolo (versetul 9). La fel vor sta lucrurile la 
sfârşit pe pământ. Înainte de manifestarea Sa, El Îşi va pregăti o 
rămăşiţă pentru Sine pe pământ; dar după această manifestare 
El va strânge o mare mulţime din marea naţiunilor.

Hristos în compania ucenicilor săi
O altă idee îşi face loc aici. Hristos este din nou în compania 
ucenicilor Săi. „Veniţi“, spune El, „şi mâncaţi“ (versetul 12). 
Nu este vorba aici de lucrurile cereşti, ci de reînnodarea 
legăturii cu poporul Său în Împărăţie. Acest lucru nu se află 
în imediată legătură cu subiectul Evangheliei, subiect care 
ne conduce către lucruri mai înalte. Prin urmare, acest aspect 
este introdus aici într‑un fel tainic şi simbolic. Această apariţie 
a lui Hristos este numită cea de‑a treia manifestare a Sa. Mă 
îndoiesc că manifestarea Sa pe pământ înaintea morţii Sale este 
inclusă în acest număr. Mai degrabă cred că prima manifestare 
face referire la momentul când, după învierea Sa, El S‑a 
arătat în mijlocul ucenicilor strânşi laolaltă; a doua constituie 
descoperirea Sa către iudei [Toma], după felul în care este 
prezentată în Cântarea Cântărilor; cea de‑a treia reprezintă 
manifestarea publică a puterii Sale, atunci când Îşi va fi strâns 
deja rămăşiţa laolaltă. Apariţia Sa ca fulgerul pe cer nu îşi are 
locul aici. Din punct de vedere istoric, cele trei apariţii au fost: 
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1. în ziua învierii Sale; 2. în următoarea zi întâi a săptămânii; 3. 
cu ocazia apariţiei Sale la marea Galileii.

Restabilirea lui Petru
După aceea, într‑un pasaj plin de un har inexprimabil, Domnul 
îi încredinţează lui Petru grija oilor Sale (adică, nu mă îndoiesc, 
a oilor Sale dintre iudei; Petru este apostolul circumciziei) şi 
îi lasă lui Ioan o perioadă nedefinită de călătorie pe pământ 
(versetele 15‑23). Cuvintele Sale au aplicaţie mai mult la slujbele 
decât la persoanele lor, cu excepţia unui verset referitor la Petru. 
Aceste lucruri necesită însă câteva explicaţii mai detaliate.

Domnul începe să restabilească pe deplin sufletul lui 
Petru. El nu‑i reproşează greşeala făcută, însă judecă izvorul 
răului care a produs‑o: încrederea în sine însuşi. Petru 
declarase că chiar dacă toţi se vor lepăda de Isus, el nu va face 
aceasta nicidecum. De aceea Domnul îl întreabă: „Mă iubeşti 
tu mai mult decât aceştia?“, iar Petru ajunge până la urmă să 
recunoască faptul că era nevoie de atotştiinţa lui Dumnezeu 
pentru a cunoaşte că el, care se lăudase că‑L iubea pe Isus 
mai mult decât toţi ceilalţi, avea într‑adevăr afecţiune pentru 
Domnul. Întrebarea Domnului, repetată de trei ori, trebuie să 
fi cercetat profund inima lui Petru. Doar la a treia întrebare a 
răspuns el: „Doamne, Tu ştii toate: Tu cunoşti că Te iubesc“. 
Isus nu slăbeşte presiunea asupra conştiinţei lui până când 
Petru nu ajunge la acest punct. Totuşi, harul care făcea această 
lucrare pentru binele lui Petru era un har desăvârşit – acelaşi 
har care îl însoţise în ciuda oricărui lucru, care se rugase pentru 
el înainte ca Petru să simtă nevoia pentru aceasta, sau chiar 
înainte să comită greşeala sa. Căci, în momentul când s‑ar fi 
crezut că Petru ar fi putut cel mult să fie iertat prin îndurarea 
divină, cea mai puternică mărturie a harului este revărsată 
asupra lui. Harul îmbelşugat se arată faţă de el atunci când este 
smerit datorită căderii sale şi adus într‑o stare de dependenţă 
totală faţă de acest har. Domnul îi încredinţează ceea ce El iubea 
cel mai mult: oile pe care tocmai le răscumpărase. Acesta este 
harul care se ridică deasupra a tot ceea ce este omul şi care în 
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consecinţă produce încredere, nu în sine, ci în Dumnezeu, care 
este sursa harului şi‑l manifestă în mod desăvârşit. Acest har 
ne face capabili să împlinim lucrarea de har către cei din jurul 
nostru care au nevoie de el. Harul creează încredere direct 
proporţional cu măsura în care acţionează.

Cred că Domnul face referire la oile deja cunoscute de 
Petru, doar acelea cu care Domnul fusese zi de zi în legătură, 
care ocupau acum gândurile Lui şi care ne sunt prezentate în 
scena din acest capitol – oile casei lui Israel.

După părerea mea, există o lucrare progresivă în ceea ce 
Domnul spune lui Petru. El întreabă: „Mă iubeşti [în greacă, 
agapao] tu mai mult decât aceştia?“ Petru spune: „Tu ştii că am 
afecţiune [în greacă, fileo] faţă de Tine“. Isus replică: „Paşte 
mieluşeii Mei“. A doua oară, El spune doar: „Mă iubeşti 
[agapao]?“, omiţând comparaţia dintre Petru şi restul ucenicilor, 
după cum Petru pretinsese la început. Petru repetă declaraţia 
cu privire la afecţiunea [fileo] sa. Isus îi spune: „Păstoreşte oile 
Mele“. A treia oară Domnul îl întreabă: „Ai afecţiune [fileo] 
pentru Mine?“, folosind expresia lui Petru. După răspunsul 
acestuia, care, aşa cum am văzut, a înţeles motivul pentru care 
Domnul a folosit chiar cuvintele sale, El spune: „Paşte oile 
Mele“. Legăturile dintre Petru şi Hristos, aşa cum Îl cunoscuse 
el pe pământ, îl făceau potrivit pentru a păstori turma rămăşiţei 
iudaice, pentru a hrăni mieii acestei turme, înfăţişându‑L 
înaintea lor pe Mesia, aşa cum fusese El. Era astfel făcut capabil 
să păstorească şi să călăuzească pe cei care erau mai avansaţi 
în viaţa de credinţă, şi totodată să ofere hrană celor nevârstnici 
din turmă.

Dorinţa lui petru de a‑l urma pe domnul este împlinită 
prin voia lui dumnezeu
Harul Mântuitorului nu se opreşte însă aici. Petru ar fi putut 
încă simţi durerea pentru faptul că pierduse prilejul să‑L 
mărturisească pe Domnul într‑un moment critic. Isus însă îl 
asigură că dacă n‑a putut să facă acest lucru prin propria sa 
voinţă, îi va fi îngăduit să‑l facă prin voia lui Dumnezeu; şi 
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că, după cum se încingea singur atunci când era tânăr, alţii 
aveau să‑l încingă atunci când va fi bătrân şi să‑l ducă unde 
nu voia. Avea să‑i fie dat prin voia lui Dumnezeu să moară 
pentru Domnul, în timp ce mai înainte el declarase că putea 
face lucrul acesta prin propria sa putere. Acum, Domnul îi 
spune lui Petru să‑L urmeze, căci acesta se smerise şi fusese 
adus într‑o dependenţă totală faţă de har, iar acum ştia că 
nu are nici o putere şi simţea că depinde de Domnul. Petru 
pretinsese că va muri pentru Domnul, atunci când El îi spunea 
că nu poate să facă acest lucru. Era dorinţa inimii lui Petru să‑L 
urmeze pe Domnul chiar până la moarte. Hrănindu‑i pe aceia 
pe care Domnul continuase să‑i hrănească până la moartea Sa, 
Petru avea să‑l vadă pe Israel respingând orice mărturie de 
har, aşa cum Hristos îl văzuse făcând; iar lucrarea sa avea să 
se sfârşească aşa cum se sfârşise a lui Hristos (judecata fiind 
gata să vină şi să înceapă de la casa lui Dumnezeu). În cele din 
urmă, el va face ceea ce pretinsese că poate să facă şi nu putuse 
– să‑L urmeze pe Hristos în temniţă şi la moarte.

Partea şi slujirea lui Ioan
Urmează acum istoria ucenicului pe care‑l iubea Isus. Ioan, care 
auzise fără îndoială chemarea adresată lui Petru, Îl urmează 
şi el pe Domnul; iar Petru, legat de Ioan, aşa cum am văzut, 
prin dragostea lor comună faţă de Domnul, întreabă ce se va 
întâmpla cu acesta. Răspunsul Domnului prezintă partea şi 
slujirea lui Ioan, însă după părerea mea, în legătură cu acest 
pământ. Dar felul enigmatic cu care Domnul Se exprimă este 
pe cât de remarcabil, pe atât de important: „Dacă vreau ca el 
să rămână până vin, ce‑ţi pasă ţie?“ În consecinţă, ucenicii au 
crezut că Ioan n‑avea să moară. Însă Domnul nu spusese aceasta 
– ceea ce constituie o atenţionare pentru noi ca să nu atribuim 
o semnificaţie cuvintelor Sale, în loc de a primi una; în acelaşi 
timp se arată nevoia pe care o avem de a fi ajutaţi de Duhul 
Sfânt, căci cuvintele Domnului ar fi putut fi interpretate astfel 
în mod literal. Luând eu însumi seama la această atenţionare, 
voi spune ceea ce cred eu a fi semnificaţia cuvintelor Domnului, 
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asupra căreia nu am nici o îndoială, şi care ne va furniza cheia 
pentru multe alte expresii de acelaşi fel.

În relatările Evangheliilor, suntem puşi în legătură cu 
pământul (mai exact, este redată legătura lui Isus cu pământul). 
Fiind sădită pe pământ la Ierusalim, adunarea, ca şi casă 
a lui Dumnezeu, este recunoscută în mod oficial ca luând 
locul templului lui Yahve. Istoria adunării, stabilită oficial 
ca un centru pe pământ, s‑a încheiat odată cu distrugerea 
Ierusalimului. Rămăşiţa mântuită de Mesia nu avea să mai fie 
în legătură cu Ierusalimul, centrul de strângere a neamurilor. În 
sensul acesta, distrugerea Ierusalimului a pus capăt din punct 
de vedere juridic noului sistem al lui Dumnezeu de pe pământ 
– sistem proclamat de Petru în Fapte 3, şi cu privire la care 
Ştefan a declarat iudeilor împotrivirea lor faţă de Duhul Sfânt, 
el fiind trimis ca mesager în urma Aceluia care plecase să‑Şi 
primească împărăţia şi să Se reîntoarcă: „Nu vrem ca acesta 
să împărăţească peste noi“ (Luca 19.11‑27). Pavel – ales dintre 
aceşti vrăjmaşi ai evangheliei încă adresate iudeilor prin Duhul 
Sfânt după moartea lui Hristos, şi pus deoparte dintre iudei 
şi neamuri, pentru a fi trimis la aceştia din urmă – împlineşte 
o lucrare nouă, care a fost ascunsă profeţilor din vechime, şi 
anume strângerea laolaltă a unei adunări cereşti luate dintre 
iudei şi naţiuni, fără nici o deosebire.

Întinderea slujirii lui Ioan
Distrugerea Ierusalimului a pus capăt unuia dintre aceste 
sisteme, ca şi existenţei iudaismului potrivit cu legea şi 
făgăduinţele, lăsând doar adunarea cerească. Ioan a rămas 
– ultimul dintre cei doisprezece – până în această perioadă, 
chiar după Pavel, pentru ca să vegheze peste adunarea astfel 
întemeiată, ca şi cadru orânduit pe pământ (responsabilă în 
acest caracter) al mărturiei lui Dumnezeu, obiect asupra căruia 
se manifestă guvernarea Sa pe pământ. Dar aceasta nu este 
totul. În slujirea lui, aşa cum o găsim în cartea Apocalipsa, Ioan 
merge până la sfârşit, până la venirea lui Hristos ca să judece 
pământul. Ioan a pus în legătură cele două aspecte ale judecăţii: 
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judecata asupra adunării ca martor responsabil pe pământ 
şi judecata asupra lumii, atunci când Dumnezeu Îşi va relua 
legătura cu pământul în cârmuire. Atunci mărturia adunării 
va fi deja sfârşită, ea fiind răpită la cer, potrivit cu caracterul ei 
specific, pentru a fi cu Domnul.

Astfel, cartea Apocalipsa ne prezintă judecata adunării pe 
pământ, ea fiind martorul oficial pentru adevăr. Apoi trecem 
în scena în care Dumnezeu Îşi reia guvernarea pe pământ, 
cu scopul de a‑L instala pe Miel pe scaunul de domnie şi a 
înlătura puterea răului. Doar aici se găseşte caracterul ceresc al 
adunării, când cei ce o compun sunt văzuţi şezând pe scaune 
de domnie ca împăraţi şi preoţi, şi când are loc în cer nunta 
Mielului. Pământul – după prezentarea celor şapte biserici – nu 
mai are parte de o mărturie cerească. În cele şapte biserici nu 
este prezentat subiectul mărturiei cereşti, şi nici în aşa numita 
parte profetică a Apocalipsei. Astfel, privind adunările ca atare 
în acele zile, Adunarea potrivit învăţăturii lui Pavel nu este 
prezentată acolo. Dacă privim aceste adunări ca o descriere a 
Bisericii, obiectul asupra căruia Se manifestă guvernarea lui 
Dumnezeu pe pământ, o avem prezentată până la lepădarea 
ei finală. Istoria continuă, iar partea profetică este legată în 
mod imediat de sfârşitul adunării. Numai că, în locul adunării, 
găsim lumea şi apoi iudeii1.

Prin urmare, venirea lui Hristos pomenită la sfârşitul 
acestei Evanghelii, este manifestarea Lui pe pământ. Iar Ioan, 
care a rămas în viaţă până la încheierea tuturor lucrurilor 

1 Avem astfel, în viaţa de slujire şi în învăţătura lui Petru şi Ioan, 
întreaga istorie de ordin religios pe pământ, de la începutul până la 
sfârşitul ei. Ea începe cu iudeii, ca o continuare a relaţiilor lui Hristos cu 
ei, traversează întreaga eră creştină şi o găsim din nou după încheierea 
istoriei pământeşti a adunării, pe terenul relaţiei lui Dumnezeu cu 
lumea (cuprinzând şi rămăşiţa iudaică) în vederea introducerii în lume a 
Întâiului Născut, acest eveniment glorios încheind istoria care a început 
cu lepădarea Sa.

Pavel prezintă lucrurile dintr‑un punct de vedere foarte diferit. El 
priveşte adunarea ca trup al lui Hristos, unită cu El în cer.
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introduse de Domnul în legătură cu Ierusalimul, îşi continuă 
aici slujirea până la arătarea lui Hristos faţă de lume.

Învăţătura lui Ioan, lucrarea lui Petru şi a lui Pavel
Deci, în Ioan avem două lucruri. Pe de‑o parte slujirea Lui, 
atunci când se manifestă din punct de vedere dispensaţional 
şi al căilor lui Dumnezeu, nu trece dincolo de ceea ce este 
pământesc; venirea lui Hristos este prezentată ca fiind 
manifestarea Lui pentru împlinirea căilor lui Dumnezeu şi 
pentru instaurarea guvernării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, 
el ne leagă de Persoana lui Isus, care este deasupra şi în afara 
oricărei dispensaţii şi a tuturor lucrărilor lui Dumnezeu, 
fiind manifestarea lui Dumnezeu Însuşi. Ioan nu se ocupă de 
învăţătura despre Adunare, aşa cum o face Pavel. El ne prezintă 
fie pe Isus personal, fie relaţiile lui Dumnezeu cu pământul1.

Prima lui epistolă ne prezintă reproducerea vieţii lui 
Hristos în noi înşine, păzindu‑ne astfel de toate pretenţiile 
învăţătorilor rătăciţi. Însă, prin aceste două părţi ale adevărului, 
ni se oferă o puternică susţinere a credinţei, când tot ce ţine 
de forma exterioară a mărturiei poate falimenta. Această 
susţinere ni se dă în Persoana lui Isus (ca fiind obiectul sigur 
al credinţei în care Îl cunoaştem pe Dumnezeu), precum şi în 
viaţa lui Dumnezeu reprodusă în noi, fiind aduşi la viaţă prin 
Hristos. Acest lucru este adevărat pentru totdeauna şi aceasta 
este viaţa veşnică, chiar dacă am fi fost singuri fără Adunare 
pe pământ, iar acest adevăr ne călăuzeşte peste ruinele ei în 
timpuri de faliment, posedând ceea ce este esenţial şi care ne 
rămâne pentru totdeauna. Restul este decis de guvernarea lui 
Dumnezeu. Însă privilegiul şi datoria noastră sunt să menţinem 

1 Ioan Îl prezintă pe Tatăl manifestat în Fiul, pe Dumnezeu prezentat de 
Fiul care este în sânul Tatălui, şi aceasta ca fiind viaţa eternă – Dumnezeu 
descoperit faţă de noi şi viaţa eternă. Pavel are slujba să ne descopere 
poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Totuşi fiecare dintre cei 
doi atinge în treacăt şi subiectul celuilalt. Slujba lui Ioan este caracterizată 
în mod dominant de prezentarea lui Dumnezeu către noi şi de dăruirea 
vieţii veşnice; iar slujba lui Pavel de prezentarea noastră înaintea lui 
Dumnezeu.
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acea parte a mărturiei lui Dumnezeu, care i‑a fost încredinţată 
lui Pavel, şi aceasta atât timp cât prin har o putem face.

Trebuie remarcat de asemenea că slujbele lui Petru şi Pavel 
sunt cu privire la strângerea laolaltă, fie a celor din circumcizie, 
fie a celor dintre neamuri. Ioan se ocupă de ceea ce este esenţial 
în viaţa veşnică. El prezintă judecata lui Dumnezeu în legătură 
cu lumea, dar ca un subiect care este în afara relaţiilor lui şi 
alor noastre cu Dumnezeu, relaţii care sunt prezentate doar ca 
o introducere la cartea Apocalipsa. El Îl urmează pe Hristos 
atunci când fusese chemat doar Petru (Ioan 21.19‑23), pentru 
că, deşi lui Petru i se încredinţase slujba către iudei, aşa cum o 
avusese şi Domnul, Ioan – fără să fie chemat la acea lucrare – Îl 
urmează totuşi pe Isus pe acel teren. Domnul explică aceasta, 
aşa cum am văzut deja.

Versetele 24 şi 25 sunt un fel de notă explicativă asupra 
cărţii, Ioan nerelatând tot ce a făcut Isus, ci ceea ce L‑a descoperit 
ca fiind viaţa veşnică. În ce priveşte lucrările Lui, ele nu pot fi 
numărate.

Prin harul lui Dumnezeu, am putut expune aceste patru 
cărţi preţioase, în măsura în care Dumnezeu mi‑a dat putere să 
o fac, prezentând principiile lor cele mai importante. Meditaţia 
în ce priveşte conţinutul lor în detaliu, o las fiecărei inimi în mod 
individual, însoţită de lucrarea puternică a Duhului Sfânt. Dacă 
le‑am fi studiat în detaliu, ar fi trebuit să spunem, împreună 
cu apostolul, că lumea n‑ar fi cuprins cărţile care ar fi putut fi 
scrise. Fie ca Dumnezeu, în harul Lui, să conducă sufletele în 
bucuria izvoarelor nesfârşite ale harului şi adevărului în Isus, 
pe care Evangheliile le conţin!
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