


 

Doctrinele harului                                                   
în Evanghelia după Ioan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  



 

 
R. BRUCE STEWARD 

 
 
 
 
 
 
 

DOCTRINELE HARULUI ÎN 
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNA GRATIA 
 



 

DOCTRINELE HARULUI ÎN EVANGHELIA DUPĂ IOAN 
R. Bruce Steward 

 

Copyright © 2017, 2022 Editura MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Ni-
cio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă în orice formă 
și prin orice mijloace – electronice, mecanice, prin fotocopiere, microfilmare, înregis-
trare sau alt fel – cu excepția unor citate scurte în recenzii, fără permisiunea prealabilă a 
deținătorului drepturilor de autor. 

Doctrinele Harului în Evanghelia după Ioan este o publicație elaborată pe baza unei 
serii de predici rostite la Englewood Baptist Church, New Jersey, în anul 1982, și la 
Grace Baptist Church, Florida, în anul 1991. Tradus și publicat cu permisiunea Cha-
pel Library, 2603 W Wright Street, Pensacola, FL 32505, www.chapellibrary.org. 

Traducerea în limba română: Ninel Lazăr. Corectura: Monica Lazăr. Design copertă și 
DTP: MG Studios. Editura MAGNA GRATIA nu susține în mod necesar toate 
punctele de vedere ale autorilor pe care îi publică. 

Dacă nu este precizat altfel în text, citatele biblice sunt preluate din Biblia Cornilescu, 
ediția revizuită. Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societa-
tea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016. Folosit cu permisiune. 
Referințele biblice notate cu NTR sunt preluate din Biblia, Noua Traducere Româ-
nească (NTR). Copyright 2007, 2010, 2016 de Biblica Inc. Toate drepturile sunt re-
zervate. Folosit cu permisiune. Toate sublinierile din citatele biblice îi aparțin autoru-
lui. 

 

„Să nu furi” (Exod 20:15).  
Respectă drepturile de autor și efortul depus pentru publicarea acestei cărți! Cerințele 
MAGNA GRATIA privind drepturile de autor pot fi consultate la adresa de internet 

www.magnagratia.org/copyright.html. 
 
  

 
 

  



 

 

 

 

Cuprins 
 

 

 

Capitolul 1. Introducere  7 

Capitolul 2. Depravarea totală    15 

Capitolul 3. Alegerea necondiționată 27 

Capitolul 4. Ispășirea limitată  33 

Capitolul 5. Harul irezistibil  47 

Capitolul 6. Perseverența sfinților  55 

Capitolul 7. Observații de final  63 

Despre MAGNA GRATIA 

 

  



 

  



7 

1 
INTRODUCERE 

 

MOTIVELE ALEGERII EVANGHELIEI DUPĂ IOAN 

În orice generație, creștinul de la amvon și cel de pe bancă 
au avut deopotrivă nevoie de o înțelegere clară a Evangheliei, 
care este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia 
care crede” (Rom. 1:16). A proclama Evanghelia și a crede 
„Vestea Bună” de la Dumnezeu pe temelia autorității Lui și 
în baza Cuvântului Lui sunt lucruri de cea mai mare impor-
tanță. Acesta este și motivul pentru care am elaborat acest 
scurt studiu. 

Am ales pentru aceasta Evanghelia după Ioan pentru că 
ea a fost scrisă explicit de ucenicul „preaiubit” al lui Isus Hris-
tos cu scopul de a-i aduce pe oameni la credința în Isus Hristos 
(20:30-31). Pe parcursul acestei Evanghelii, atenția noastră este 
îndreptată constant către Isus Hristos. Citim de semnele fă-
cute de El și citim cuvintele Sale serioase adresate oamenilor. 
Evanghelia conține o relatare autentică din partea unui martor 
ocular, care prezintă ceea ce el a văzut și auzit, și care, ca apos-
tol, a scris, sub călăuzirea Duhului Sfânt, o interpretare plină 
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de autoritate a lucrării și cuvintelor lui Isus Hristos (14:25, 
26; 15:26, 27; 16:13-15; 20:30, 31; 21:24). 

Un alt motiv pentru care am ales această Evanghelie este 
că le-am recomandat adesea celor interesați de lucrurile spiritu-
ale, bărbați, femei, tineri și tinere, să înceapă studiul Bibliei cu 
această parte. Bisericile pe care le-am păstorit vreme de peste 21 
de ani au oferit multe exemplare ale Evangheliei după Ioan ca 
literatură evanghelistică. Am observat, de asemenea, că aceasta 
a fost practica multor altor păstori și biserici evanghelice. 

Fiind creștin evanghelic, care cred și proclam Evanghelia 
lui Isus Hristos, sunt preocupat ca tot ceea ce eu cred și predic 
să fie aceeași „Veste Bună” pe care Isus a predicat-o și pe care 
El le-a lăsat-o apostolilor Lui și Bisericii din toate timpurile ca 
să o predice (v. Matei 28:18-20; Luca 24:44-49; F.A.).  

Creștinii evanghelici de astăzi au opinii împărțite în ce 
privește anumite caracteristici ale Evangheliei. Fie că recu-
nosc, fie că nu, ei se împart în calviniști și arminieni. 

DOUĂ PROBLEME ÎN ISTORIA BISERICII 

În legătură cu felul în care creștinii se raportează la Evan-
ghelie, se ridică două chestiuni de bază: 

1) Prima are de-a face cu omul: De la căderea omului în-
coace, ce poate face omul pentru a-și asigura mântuirea? Aici nu 
este vorba despre responsabilitatea omului, căci atât calviniștii 
cât și arminienii cred că toți oamenii păcătoși sunt responsabili 
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înaintea lui Dumnezeu, și ambii îi cheamă pe toți oamenii „să se 
pocăiască și să creadă Evanghelia” (Marcu 1:15, F.A. 17:31; 
20:21).  

2) A doua are de-a face cu Dumnezeu și ce fel de mântu-
ire pune El înaintea oamenilor: Ceea ce Dumnezeu oferă este 
o mântuire concretă sau doar o mântuire posibilă? 

Acestea sunt probleme care au fost dezbătute în repetate 
rânduri în biserică. Ele au condus în trecut la controversa în-
tre Augustin și Pelagius, la finele secolului al IV-lea și începu-
tul secolului al V-lea. De-a lungul Evului Mediu, aceste as-
pecte au fost dezbătute și argumentate de teologii din acea pe-
rioadă. În secolul al XVI-lea, Luther a luat apărarea poziției 
augustiniene împotriva lui Erasmus. 

Jean Calvin a luat și el parte la această controversă, în 
opoziția sa față de biserica romano-catolică și față de semi-pe-
lagienii vremurilor sale.  

Mai apoi, în secolul al XVII-lea, aceste aspecte au fost 
dezbătute la Sinodul din Dort (1618-1619). La acest Sinod, 
un grup de persoane care erau adepții lui Jacobus Arminius 
(care a murit în 1609) au prezentat o scrisoare de protest îm-
potriva înțelegerii augustiniano-calviniste asupra Evanghe-
liei. Răspunsul Sinodului cu privire la aceste două lucruri a 
susținut învățăturile lui Augustin și Calvin ca fiind con-
forme adevărului biblic, și le-a respins pe cele ale lui Armi-
nius. Răspunsul Sinodului poate fi sumarizat prin inițialele 
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„TULIP”.1 

T.U.L.I.P. 

TULIP este, în primul rând, o mnemonic (un ajutor 
pentru memorarea ușoară), și, apoi, un acronim (fiecare literă 
corespunde unei învățături importante a Scripturii) care pre-
zintă punctul de vedere al Sinodului de la Dort despre cele 
două aspecte în discuție. Vom recunoaște apoi că fiecare din-
tre cele cinci învățături ale Scripturii reprezentate în TULIP 
ar putea fi definite mai precis prin utilizarea altor cuvinte sau 
expresii, dar acest acronim ne ajută mai bine acum în a defini 
chestiunile în discuție. Aceste 5 învățături sunt denumite și 
„Doctrinele Harului”. 

Pentru început, haideți să aruncăm o scurtă privire asu-
pra cuvântului TULIP, observând ce reprezintă fiecare literă 
și care este punctul de vedere opus pentru fiecare dintre ele, 
în speranța că ne va ajuta în studiul nostru. 

T — DEPRAVAREA TOTALĂ 

Omul (prin și ca urmare a căderii în păcat) este total de-
pravat sau corupt; el este incapabil să facă vreun lucru în ve-
derea mântuirii sale. Punctul opus de vedere este că, deoarece 
omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu să se pocăiască și 

 
1 T.U.L.I.P. este acronimul din limba engleză pentru cele 5 doctrine principale ale învățătu-
rii augustiniano-calviniste. Pentru ușurința referințelor și uniformitatea convenției, vom 
păstra pe parcursul acestei publicații acest acronim, chiar dacă literele care îl formează în 
limba engleză nu își găsesc în mod necesar corespondentul literal în limba română – n.trad. 
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să creadă Evanghelia, este nevoie ca el să fie capabil să și facă 
aceste lucruri. 

U — ALEGEREA NECONDIȚIONATĂ 

Din veșnicie, Dumnezeu a ales în mod necondiționat 
pentru mântuire anumite persoane din masa de oameni pă-
cătoși. El a făcut acest lucru nu pentru că ar fi prevăzut că ei 
vor crede Evanghelia atunci când le va fi oferită, ci datorită 
dragostei Sale și a scopului Său de a Se glorifica pe Sine în 
mântuirea acelora pe care El îi alege liber și necondiționat.  

Punctul de vedere opus spune că alegerea lui Dumnezeu 
este condiționată, anume că El a prevăzut că anumite per-
soane vor crede Evanghelia, și, în baza acestui lucru, El le-a 
ales pe acele persoane pentru a fi moștenitorii vieții veșnice. 

L — ISPĂȘIREA LIMITATĂ 

Prin jertfa Sa de pe cruce, Isus Hristos a purtat păcatele 
acelora pe care Dumnezeu i-a ales necondiționat ca să pri-
mească viața veșnică, și astfel El le-a asigurat mântuirea numai 
acelora pentru care El a murit. Astfel, ispășirea făcută de El 
este limitată la aceste persoane.  

Celălalt punct de vedere, cel arminian, este că Hristos S-
a jertfit pentru toți oamenii fără deosebire, pentru a face mân-
tuirea posibilă pentru ei, înlăturând astfel orice obstacol di-
naintea omului, astfel încât acesta să poată fi beneficiarul vi-
eții veșnice dacă își pune credința în Hristos. 
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I — HARUL IREZISTIBIL 

Harul lui Dumnezeu este irezistibil pentru cei aleși (adică 
aceia pentru care Hristos a murit), iar scopul alegerii lor de 
către Dumnezeu și beneficiile lucrării mântuitoare a lui Hris-
tos le vor fi aplicate eficient prin Duhul Sfânt, astfel încât 
aceștia sunt născuți din nou (sau regenerați – n.tr.) și ei cred 
astfel Evanghelia.  

Punctul de vedere opus afirmă că toți oamenii se pot 
opune harului lui Dumnezeu, astfel că acceptarea Evanghe-
liei nu este bazată doar pe lucrarea Duhului Sfânt, ci și pe co-
operarea sau participarea omului prin primirea harului lui 
Dumnezeu, prin credință. 

P — PERSEVERENȚA SFINȚILOR2 

Aceia pe care Dumnezeu i-a ales, pentru care Hristos a 
murit, și care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt, sunt 
păstrați prin puterea lui Dumnezeu și vor persevera [conti-
nua – n.trad.] în credință până la sfârșit, fiind astfel mântuiți.  

Punctul de vedere opus este că omul care crede cu adevă-
rat Evanghelia ar putea la un anume moment – sau în orice 
moment – să abandoneze credința în Hristos, și astfel să își 
piardă viața veșnică și să piară pe veci. 

Pe măsură ce ne vom apropia acum de Evanghelia după 

 
2 În mediul evanghelic din România, această învățătură este mai degrabă cunoscută sub de-
numirea de „siguranța mântuirii” – n.trad. 
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Ioan, vom observa că două lucruri sunt acceptate fără ezitare 
de orice persoană care crede că Biblia – în totul, în toate păr-
țile sale – este Cuvântul lui Dumnezeu plin de autoritate și 
fără greșeală.  

Primul este că Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Cuvântul, 
Domnul nostru Isus Hristos, are o cunoaștere cuprinzătoare 
și precisă a lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. El 
ne-a pus înainte în Biblie o cunoaștere a lui Dumnezeu care 
este suficientă pentru ca noi să Îl înțelegem și ca să înțelegem 
care este calea mântuirii dată de El (v. Ioan 1:1-5, 9-18; și 
14:25, 26; 15:26, 27; 16:13-15).  

Al doilea este că Domnul Isus Hristos deține o cunoaș-
tere cuprinzătoare și profundă a oamenilor, cunoaștere pe 
care de asemenea ne-a transmis-o în Biblie (v. Ioan 2:24, 25; 
5:33-42; 6:15, 64, 70, 71). 
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2 
DEPRAVAREA TOTALĂ 
 

Chestiunea critică în această discuție este Depravarea 
Totală. Există multe persoane care admit că ei cred acest 
punct (și cred și ultimul punct, Perseverența Sfinților), dar în 
realitate nu prea îl cred. Dacă ar discuta detaliat asupra acestui 
subiect, ei ar susține că, într-un fel, voința omului, deși afectată 
de căderea în păcat, poate cel puțin să colaboreze cu harul lui 
Dumnezeu și că acest lucru trebuie să se petreacă pentru ca o 
persoană să poată primi darul vieții veșnice. Cu toate acestea, 
atunci când cineva studiază Evanghelia lui Ioan cu atenție, 
sunt convins că va fi izbit de adevărul că, fără nașterea din nou, 
omul nu poate și nu Îl va primi pe Hristos. Sub îndrumarea 
Marelui Medic și a elevului Său preaiubit, apostolul Ioan, vom 
analiza învățăturile despre starea omului păcătos sub două as-
pecte: în primul rând, vom face diagnosticul stării acestuia, iar 
apoi ne vom uita la prognosticul stării omului. 

DIAGNOSTICUL 

1. Cunoașterea spirituală a omului păcătos 

În partea introductivă a Evangheliei (v. 1:1-18), suntem 
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confruntați cu starea omului după căderea în păcat (v. 5): 
„Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o”. 
Aceasta este starea de orbire spirituală: cel ce este orb spiritual 
nu poate distinge lumina. Mai târziu, Isus i-a spus lui Nico-
dim că „dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Îm-
părăția lui Dumnezeu” (3:3). În minunea cu omul născut orb 
(cap. 9), Isus s-a folosit de acea circumstanță pentru a arăta că 
aceasta este situația spirituală tragică a omului păcătos, în spe-
cial când acel om crede că el poate totuși să vadă (9:39-41). 
Din nou, numai aceia care Îl urmează (și a urma pe cineva 
presupune să ai abilitatea de a vedea acea persoană) sunt cei 
care nu umblă în întuneric (8:12). Omul este orb și trăiește în 
întuneric (12:35, 40). 

Totuși, nu doar că omul este orb spiritual, ci el este și 
surd spiritual. Isus afirmă din nou că deși Tatăl a lăsat mărtu-
rie pentru El prin lucrările pe care El, Isus, le-a făcut: „Voi nu 
I-ați auzit niciodată glasul... și Cuvântul Lui nu rămâne în 
voi” (5:36-38). 

De aceea, în om există o incapacitate de a primi nu doar 
mărturia Tatălui, ci și mărturia Fiului (3:11), sau chiar măr-
turia înaintemergătorului lui Isus, Ioan Botezătorul (v. 1:6-8, 
15, 19-36; 5:33-36; 8:27-36). Ei se bucurau de lumina pe care 
Ioan o avea, dar nu s-au bucurat în Acela despre care Ioan 
aducea mărturie, altfel spus, ei nu auzeau ceea ce Ioan le spu-
nea în ce privește scopul lucrării sale (1:6-8). Iar Isus a oferit 
și motivul pentru care omului îi lipsește înțelegerea a ceea ce 
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El spunea: „... Pentru că nu puteți asculta Cuvântul Meu” 
[adică ce vă spun Eu] (8:43). Atunci când oamenii nu pot 
auzi cuvântul Lui, nu se poate găsi loc în ei pentru aceste cu-
vinte (8:37). 

În ultimul rând, omul este ignorant cu privire la lucru-
rile spirituale. Acest adevăr ne confruntă în capitolul 1 din 
Evanghelia după Ioan. În versetul 5, omul nu a „biruit”3 lu-
mina; în versetul 10, ni se spune că ei nu „L-au cunoscut”; în 
versetul 11, ei nu „L-au primit”, și aceasta chiar și după ce 
Ioan Botezătorul L-a prezentat lor (v. 26). În discuția cu fe-
meia de la fântână, Isus a subliniat ignoranța spirituală a omu-
lui căzut în păcat în două aspecte: (1) Dumnezeu are un dar 
uimitor de care omul are nevoie, și (2) El (Hristos) este Dătă-
torul acelui dar (4:10-26).  

El a dezvăluit această ignoranță nu doar în Samariteni, ci 
și în Nicodim, care era învățător în Israel (3:10), în mulțimea 
de Iudei (7:41, 52; 10:20-24; 12:40), în farisei (8:19), aceia 
care pretindeau că ei cred în El (8:31-32, 43, 55), în învățătorii 
din sinagogi (9:16, 29-34), și chiar în ucenicii Lui (13:6-9). El 
arată că împotrivirea și persecuția pe care ucenicii Lui urmau 
să le experimenteze din partea necredincioșilor se datorau 
faptului că persecutorii „n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe 
Mine” (16:1-3). Așa că IQ-ul spiritual (gradul de inteligență 

 
3 În traducerea Cornilescu, se folosește expresia „n-a biruit-o”, în timp ce în traducerea BOR 
se folosește expresia „nu a cuprins-o”, însă în textul original expresia face referire la capaci-
tatea de a înțelege. 
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– n.trad.) al omului ca urmare a căderii în păcat are valoarea 
0,00000... El este orb, surd și ignorant cu privire la Dumne-
zeu, cu privire la Hristosul Lui și cu privire la Cuvântul Lui 
(17:25). 

2. Înclinațiile spirituale ale omului 

Înclinațiile omului se manifestă în ceea ce el iubește și în 
ceea ce urăște, în ceea ce „îl determină” și în ceea ce „îl demo-
tivează”, în ceea ce „îl face să acționeze” și în ceea ce „îl face să 
rămână indiferent”. 

În mod natural, omul are o antipatie față de Dumnezeu, 
față de Hristos, față de Lumina Adevărată, față de Cuvântul 
Lui și față de poporul Lui. Ioan subliniază această antipatie 
în Capitolul 1, unde scrie că El „[Cuvântul (v. 1), Viața (v. 4), 
Lumina (v. 4-5, 9)] a venit la ai Săi [evreii], și ai Săi nu L-au 
primit” (v. 11). Acest lucru sumarizează atitudinea evreilor pe 
care o regăsim pe tot parcursul acestei Evanghelii. În ciuda 
statutului lor privilegiat de descendenți ai lui Avraam după 
trup (8:33, 39) și a faptului că lor li se încredințase Cuvântul 
lui Dumnezeu sub forma Scripturilor (5:39), când Isus Hris-
tos a venit printre oameni, L-au respins. Din cauza stării de ră-
ufăcător a omului, el nu este doar indiferent față de Lumină, ci 
el nici nu vine la Lumină – ba chiar urăște Lumina – pentru că 
Lumina îi descoperă faptele sale rele (3:20). Această atitudine 
este una de aversiune față de adevărata viață (5:40). Când omul 
este presat în ce privește lucrurile spirituale, el Îl dezonorează 
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pe Fiul lui Dumnezeu (8:48, 49). Antipatia spirituală a omu-
lui a fost manifestată în vremea lui Isus Hristos prin dorința 
lor și prin planul lor de a-L omorî (7:19, 25, 32; 8:59; 10:31; 
11:50-53; 12:10). 

În ce privește aspectele pe care omul este înclinat să le 
facă, trebuie spus că el are o atracție naturală să se alipească de 
rău și să facă răul. El urăște Lumina și iubește întunericul 
(3:19). Întunericul este atmosfera în care el trăiește, se mișcă 
și este viu. Deoarece „stăpânitorul acestei lumi” este „tatăl” 
său, voința și exemplul acestuia sunt dominante în viața omu-
lui. De aceea el este denumit mincinos și ucigaș (8:44; 12:31; 
14:30). Regula vieții sale nu este ca să trăiască după voia și plă-
cerea lui Dumnezeu, ci el trăiește cu scopul de a obține apla-
uzele colegilor lui de sclavie față de păcat și față de Satana 
(7:13; 9:22; 12:42, 43; 19:38). 

De asemenea, Isus a spus că omul este dependent și înro-
bit în trei feluri. În primul rând, el este înrobit față de păcat: 
„Adevărat, adevărat, vă spun că, oricine trăiește în păcat, este 
rob al păcatului” (8:34). Practicarea păcatului este dovada 
sclaviei față de păcat. În al doilea rând, această dependență 
de a păcătui este dovada sclaviei lui față de Satana: „voi faceți 
faptele tatălui vostru”... care nu era Avraam, așa cum presu-
puneau ei (8:39-41), ci „diavolul” (8:44). În al treilea rând, 
El a spus că omul este înrobit de propria fire, și din cauza stă-
pânirii păcatului și a lui Satana asupra sa, el este înșelat să 
creadă că el își salvează viața trăind astfel, pe când în realitate 
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el își pierde viața (Ioan 12:25).  

Iuda Iscarioteanul este un exemplu de astfel de depen-
dență de sine (12:4-6). Dragostea lui față de propria-i viață și 
dorința de a avea bogății materiale erau de fapt dumnezeul 
lui, și acestea i-au oferit ocazia de a-L trăda pe Isus (13:2). El 
a devenit astfel instrumentul Satanei (13:26, 27) și a condus 
autoritățile din vremea aceea până în locul unde puteau să Îl 
aresteze pe Isus, acela fiind de altfel locul unde El obișnuia să 
se retragă pentru a se ruga (18:1-3, 5). Din observațiile făcute 
de evanghelist asupra caracterului lui Iuda, noi învățăm că 
omul care își slujește propriei persoane și propriilor interese 
are cel mai groaznic dumnezeu, un dumnezeu care îl va dis-
truge în final. 

3. Voința spirituală a omului 

Acesta este cel mai important punct. Este important să 
recunoaștem că omul ia decizii în mod liber – dar le ia pe baza 
intereselor pe care le are (păcatul, egoismul și Satana) și pe 
baza înclinațiilor sale, care sunt împotrivitoare față de Dum-
nezeu, față de Hristosul Lui și față de Cuvântul Lui. Deciziile 
lui, așadar, deși sunt luate în libertate, nu pot fi decât greșite. 

Isus a spus că omul este afectat de o incapacitate de două 
feluri.  

În primul rând, omul nu poate veni la El ca să aibă viață 
spirituală. El a spus: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-
l atrage Tatăl” (6:44). Și iarăși: „Tocmai de aceea v-am spus 
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că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de 
Tatăl Meu” (6:65). Capacitatea de a veni la Hristos pentru a 
primi viața veșnică comportă două aspecte: (1) o atracție in-
terioară față de Fiul, care este dată de Tatăl, și (2) oferirea da-
rului abilității de a veni la Hristos, tot de către Tatăl. El a mai 
spus că aceia care vin la El, I-au fost dați de Tatăl (6:37). 

În al doilea rând, Isus a afirmat că omul neregenerat este 
incapabil de a crede în El. El i-a spus lui Nicodim următoa-
rele: „Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu cre-
deți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile ce-
rești?” (3:12). În predica Sa despre Pâinea vieții, El a făcut le-
gătura între a crede în El și a veni la El (6:64, 65). Această le-
gătură indică faptul că a veni la Hristos înseamnă a crede în 
Hristos. În aceeași predică, El declară că numai aceia care 
„mănâncă trupul Fiului Omului și [care] ...beau sângele Lui” 
au viața în ei (6:53-58). Aceasta este o ilustrație vie a depen-
denței omului de Persoana și lucrarea lui Hristos în ce pri-
vește viața veșnică. Ca urmare a acestor cuvinte „prea de tot” 
(6:60), „mulți dintre ucenicii Lui s-au întors înapoi, și nu mai 
umblau cu El” (6:66 cf. 8:30, 31). În predica Sa despre Păsto-
rul cel Bun și oile Sale, El a explicat necredința evreilor în a fi 
turma Lui: „Oile Mele”, a spus El, „ascultă glasul Meu; Eu le 
cunosc, și ele vin după Mine” (10:26, 27). 

Ioan comentează despre necredința încăpățânată a mul-
țimilor de oameni (12:37) ca fiind împlinirea a două dintre 
profețiile lui Isaia. În 12:38, el citează Isaia 53:1: „Doamne, 
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cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui i-a fost desco-
perită puterea brațului Domnului?” În următoarele versete, 
el scrie: „De aceea nu puteau crede” (adică nu aveau capacita-
tea de a crede), căci așa cum spusese Isaia: „Le-a orbit ochii, și 
le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu 
inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec” (12:39, 
40; Isaia 6:10). Isus însuși se referă la acest eșec al oamenilor 
în a veni la El ca fiind împotrivirea voinței lor care acționează 
liber: „Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața!” (5:40). 

Pentru ca omul natural, în viața lui spirituală, să poată 
„primi”, „crede” sau „veni” la Hristos, are nevoie de o naștere 
din nou (Ioan 1:13; 3:3, 5, 7). Ochii lui orbi trebuie să fie des-
chiși și privirea întunecată trebuie să fie luminată pentru a cu-
noaște adevărul. Înclinațiile lui împotrivitoare trebuie să fie 
întoarse astfel încât el să iubească lumina și să urască întune-
ricul. Voința lui împotrivitoare trebuie să fie schimbată 
printr-o lucrare puternică a lui Dumnezeu, pentru ca apoi el 
să poată  să „creadă”, „să vină” și „să-L urmeze” pe Hristos. 

4. Acțiunile omului înaintea lui Dumnezeu 

În Evanghelia după Ioan ni se spune foarte clar că starea 
spirituală a omului se vede în acțiunile sale. Isus a spus că „oa-
menii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că 
faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina, și 
nu vine la lumină, ca să nu i se vădească [descopere] faptele” 
(3:19, 20). În versetul 19, cuvântul tradus prin „rele” indică 
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un rău activ, un rău „stricător” sau „distructiv”. În versetul 
20, cuvântul „răul” indică „nimicnicia” acelor fapte, lipsa lor 
de valoare înaintea lui Dumnezeu. Primul cuvânt (v. 19) 
poate fi folosit pentru a descrie rădăcina unuia a cărui viață 
interioară este descrisă prin punctele 1-3 de mai sus. Al doilea 
cuvânt se referă la roadele produse de o astfel de rădăcină, așa 
că un astfel de om este sub judecata lui Dumnezeu (3:18). 

Viața omului stă sub iminența judecății lui Dumnezeu 
din cauza necredinței și a neascultării acestuia de El (3:18, 
36). Credința în Hristos se dovedește prin ascultarea de El. 
Lipsa credinței (rădăcina) produce neascultare (roada). Isus a 
spus că motivația acelora care ascultă de El este aceea de a-și 
exprima dragostea față de El (14:15, 21, 23). Dar El a conti-
nuat spunând: „Cine nu Mă iubește, nu păzește cuvintele 
Mele. Și cuvântul, pe care-l auziți, nu este al Meu, ci al Tată-
lui, care M-a trimis” (14:24; 15:23-26). Și întrucât scopul as-
cultării de Hristos este acela de a-L onora pe El și pe Tatăl, 
care L-a trimis, tot astfel neascultarea față de El are ca scop de-
zonorarea Lui și a Tatălui (5:23 cf. v. 39-47). Faptele omului 
sunt așadar judecate ca fiind bune sau rele nu doar pe baza ră-
dăcinii din care ele se trag (adică viața interioară a omului căzut 
în păcat) și a lipsei de valoare a acestor roade, ci și pe baza mo-
tivației, care în acest caz constă din ura față de Dumnezeu și 
Fiul Lui, ca și a scopului pentru care ele sunt făcute, anume 
pentru a-L dezonora pe Dumnezeu și pe Fiul Lui. 

5. Starea omului înaintea lui Dumnezeu 
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Singura concluzie logică la care orice om normal ar 
ajunge, în baza realităților prezentate mai sus, este aceea că 
omul este mort din punct de vedere spiritual. Totuși, nu sun-
tem lăsați să tragem noi concluzia aceasta, ci chiar Evanghelia 
după Ioan afirmă acest lucru cu claritate. 

În primul rând, Isus a spus că omul neregenerat nu are 
viață în el (6:53). Toate învățăturile Lui, care ne vorbesc des-
pre necesitatea unei „nașteri din nou” prin Duhul Sfânt, a 
unei „veniri la El”, a „mâncării trupului Lui”. a „băutului sân-
gelui Lui”, și a necesității punerii „credinței în El” pentru a 
avea viața veșnică, au ca implicație aceeași concluzie (ex., Ioan 
3:1-11; 5:40; 6:53-58; 20:30, 31). Afirmațiile Lui că doar El 
este Viața și că numai El dă viața, ne obligă să credem că, fără 
Isus și fără darul Său, omul nu are viață spirituală înaintea lui 
Dumnezeu (Ioan 10:27, 28; 11:25, 26; 14:6). 

În al doilea rând, El a afirmat că starea omului necon-
vertit este una a morții spirituale chiar în prezent. El spune că 
acela care „ascultă cuvintele Mele, și crede în Cel ce M-a tri-
mis, are viața veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din 
moarte la viață” (5:24). Apoi, El vorbește despre momentul 
prezent („acum a și venit”) „când cei morți vor auzi glasul Fi-
ului lui Dumnezeu, și cei ce-l vor asculta, vor învia” (5:25). O 
analiză atentă a contextului acestui pasaj ne arată că Isus se 
referea la cei morți spiritual. Când s-a referit la cei morți din 
punct de vedere fizic, El a folosit expresia „cei din morminte” 
(v. 28 și 29).  
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Din punct de vedere spiritual, toți oamenii sunt ca și Lazăr 
(când Isus a venit la mormântul lui și a poruncit să se dea piatra 
la o parte), având asupra lor mirosul putreziciunii, „cu mâinile 
și picioarele legate cu fâșii de pânză, și cu fața înfășurată cu un 
ștergar” (11:38-44). Și așa cum numai vocea dătătoare de viață 
a Fiului lui Dumnezeu ce a poruncit „Lazăre, vino afară” (v. 
43) a fost cea care l-a scos pe Lazăr afară din mormânt (v. 44), 
tot așa numai aceeași voce care le vorbește oamenilor morți spi-
ritual de astăzi îi poate chema la viața spirituală și veșnică. Și 
aceasta pentru că omul neconvertit este mort spiritual. 

PROGNOSTICUL 

Cel care a oferit diagnosticul este de asemenea Cel care are 
autoritatea de a oferi prognoza cu privire la om. Dacă omul ră-
mâne în starea de moarte spirituală în această viață, el va avea 
anumite consecințe de suportat în perioada de după moarte, la 
învierea pentru judecată (5:29). Trebuie observat că, deși este 
incapabil să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, omul ră-
mâne totuși responsabil să fie plăcut Lui, și este fără scuză îna-
intea Lui (1:5; 7:28; 9:40, 41; 10:37-39; 15:22-25). 

Și există 3 consecințe care au efect asupra omului. 

1) Omul este sortit să piară veșnic 

Isus i-a spus lui Nicodim că numai aceia care sunt credin-
cioși nu vor pieri, ci vor avea viața veșnică. Implicit, toți cei 
necredincioși vor pieri pe vecie (3:16). El a arătat către cei care 
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erau în Templu (Ioan 8:12-59) ca fiind aceia care nu credeau 
și nu Îl urmau, și că implicația era că ei mor în păcatele lor 
(8:21, 24). Ei vor fi aruncați afară pentru totdeauna (6:37; v. 
și 8:35, 10:28). 

2) Omul trăiește sub mânia lui Dumnezeu 

Ioan Botezătorul i-a încurajat pe ucenicii lui să își pună 
credința în „Mire” (3:27-30), adică în „Fiul”, în mâinile Că-
ruia Tatăl a dat toate lucrurile (3:31-35). Apoi el a pus în con-
trast situația acelora care cred în Fiul cu a acelora care nu Îl 
ascultă pe Fiul. Cei credincioși au viața veșnică, dar cei necre-
dincioși au parte de mânia lui Dumnezeu rămânând asupra 
lor (3:36). 

3) Omul este deja condamnat 

Isus a spus că El nu a fost trimis „în lume ca să judece 
lumea”; nu era nevoie de aceasta, pentru că acela care nu 
crede în El, a fost deja judecat (3:17, 18). Această judecată va 
fi declarată public în ziua de apoi, când cei care au făcut răul 
vor fi înviați în vederea judecății (5:28, 29). 

Conform Evangheliei după Ioan, ceea ce îi așteaptă pe cei 
necredincioși este groaznic. Omul care va veni acolo îmbrăcat 
în hainele putrede ale morții sale spirituale va pieri pe vecie, fi-
ind deja sub mânia și judecata lui Dumnezeu. Pentru el, 
moartea nu îi va aduce o altă viață, ci o judecată deplină, ceea 
ce nu poate fi descris decât cu expresia „moarte veșnică”. Iată 
care este prognoza pe care o face Marele Doctor.  
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3 
ALEGEREA                                   

NECONDIȚIONATĂ 
 

Atenția noastră se mută acum asupra lui Dumnezeu – 
Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea, încât L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, Fiul cel Preaiubit, care din veșnicie „este în 
sânul Tatălui” (1:18; 3:16; 17:24). Această dragoste față de 
om este uimitoare dacă ne uităm la caracterul și starea omu-
lui, așa cum le-am văzut în capitolul anterior. Nu este nimic 
în om care să fie vrednic de iubit. El nu este doar corupt în 
totalitate și dezgustător înaintea lui Dumnezeu, ci și total in-
capabil să facă vreun lucru care să îi schimbe această stare sau 
natură înaintea lui Dumnezeu. Totuși, în baza voii Sale suve-
rane și libere, Dumnezeu Și-a revărsat dragostea veșnică asu-
pra unui număr anume de oameni păcătoși, cărora le dă viața 
veșnică. În Evanghelia după Ioan găsim 4 categorii de afirma-
ții în legătură cu acest adevăr. 

1. DUMNEZEU A ALES ANUMITE PERSOANE               
PENTRU A FI ALE LUI 

Dumnezeu, Tatăl cel sfânt și neprihănit, a ales anumite 



DOCTRINELE HARULUI ÎN EVANGHELIA DUPĂ IOAN 

28 

persoane ca să fie ale Lui. Acest adevăr ne este prezentat clar 
de Isus în rugăciunea Lui din Ioan 17. Isus afirmă că aceia pe 
care Tatăl I-a dat, au fost înainte de toate ai Tatălui. Citim că 
„Ai Tăi erau” (v. 6), „sunt ai Tăi” (v. 9), și „tot ce este al Meu, 
este al Tău, și ce este al Tău, este al Meu” (v. 10). El se roagă 
apoi ca „să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, și că i-ai iubit, 
cum M-ai iubit pe Mine (v. 23)... fiindcă Tu M-ai iubit îna-
inte de întemeierea lumii” (v. 24). Cu alte cuvinte, există oa-
meni pe care Tatăl i-a ales să fie ai Săi înainte de întemeierea 
lumii, datorită dragostei Sale libere. 

2. DUMNEZEU TATĂL I-A DAT                                             
PE CEI ALEȘI FIULUI SĂU 

Hristos Îi reamintește Tatălui că El I-a dat autoritatea 
peste toată omenirea, astfel încât El să le dea viața veșnică tu-
turor acelora pe care Tatăl I-a dat (17:2). Apoi, unul dintre 
argumentele pe care le aduce pentru ca Tatăl să îi păstreze în 
Numele Lui (17:11) este acela că El le-a făcut cunoscut Nu-
mele Lui (al lui Dumnezeu) „oamenilor, pe care Mi i-ai dat 
din lume. Ai Tăi erau, și Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul 
Tău” (17:6). Rugăciunea Lui nu se referă la lume, ci la cei pe 
„care Mi i-ai dat Tu” (17:9). Faptul că Isus nu se gândea nu-
mai la cei 11 apostoli ca fiind aceia care Îi fuseseră dați, este 
evident din spusele Lui din versetele 20-24. În versetul 20 ci-
tim cuvintele Lui: „Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru 
cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor” – Cuvântul pe 
care Tatăl l-a dat Fiului, pe care El l-a dat apoi lor (v. 6-8). El 
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se roagă apoi ca „ei să fie una” (v. 21), adică apostolii alături 
de „cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor”. Aceasta face 
referire la biserică, începând cu primul secol până astăzi, și 
până când se va sfârși istoria. Apoi El continuă în versetul 24, 
referindu-se la apostoli și la credincioșii din toate timpurile, 
ca fiind „și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea” 
(vezi și 6:37; 10:29.) 

3. FIUL LUI DUMNEZEU S-A DAT                                  
LA MOARTE PENTRU EI 

Dumnezeu Tatăl I-a dat Fiului, care S-a dat la moarte 
pentru a obține viața veșnică pentru ei. Întrucât acest aspect 
va fi tratat în detaliu în capitolul următor, aici îl voi aborda 
pe scurt. În capitolul 10, Hristos afirmă despre Sine că „Păs-
torul cel bun își dă viața pentru oi” (v. 11), apoi continuă spu-
nând: „Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-
o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (v. 
17, 18). Moartea Sa („Îmi dau viața”) și învierea Sa („iarăși s-
o iau”) pentru oile Sale, sunt în acord cu planul divin: 
„aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu” 
(v. 18).  

De-a lungul acestei Evanghelii, Isus era conștient de voia 
Tatălui Său (porunca Lui) pe care trebuia să o împlinească 
(4:34; 5:30, 36; 6:38; 17:4; 19:28-30), și despre ceea ce avea să 
se petreacă cu El, de momentele de mare suferință care Îl aș-
teptau (2:4; 7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 16:32; 17:1). Când 
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era în grădină și l-a văzut pe Iuda venind cu soldații, preoții 
cei mai de seamă și fariseii, „Isus, care știa tot ce avea să I se 
întâmple, a mers spre ei” (18:3, 4). Apoi, El a luat paharul pe 
care Tatăl I-l dăduse ca să îl bea (18:11). 

4. DUMNEZEU A DAT ȘI MIJLOACELE PRIN CARE 
ALEȘII SUNT SIGURI ÎN MÂNTUIREA LOR 

Dumnezeu Tatăl, care i-a hotărât pe acei oameni ca să 
primească viața veșnică, a hotărât ca să le dea acestora și mij-
loacele prin care să îi asigure de mântuire. 

a. Scopul lui Dumnezeu este ca ei să aibă viața veșnică 

În ce privește viața veșnică, ca scop al lui Dumnezeu pen-
tru copiii Lui, trebuie să observăm următoarele aspecte: 

1) Este un dar prezent, aflat în posesia celor pe care El i-a 
ales (6:39, 40; 14:2, 3). 

2) Include nădejdea învierii în ziua de apoi (5:24, 25, 28, 
29; 6:39, 40, 44, 54). 

3) Include a fi cu Hristos – „vreau ca... să fie împreună 
cu Mine, ...ca să vadă slava Mea” pe veci (17:24, cf. 1:14; 
17:5). 

b. Dumnezeu dă și mijloacele prin care ei primesc viața 
veșnică 

În același timp, El stabilește și le dă tuturor aleșilor Lui și 
mijloacele care sunt necesare pentru ca ei să primească și să fie 
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asigurați de viața veșnică: 

1) El le dă abilitatea de a veni la Hristos (6:37, 44, 65). 

2) El le dă abilitatea de a-L vedea și de a crede în Fiul 
(6:40; 10:26, 27). În acest sens trebuie să înțelegem afirmațiile 
lui Isus despre a mânca trupul Lui și a bea sângele Lui (6:51, 
53-58). Este o modalitate foarte concretă de a arăta că a crede 
în Hristos înseamnă a fi în dependență totală de El ca singura 
Sursă și suport pentru viața spirituală, după cum pentru viața 
fizică depindem total de hrană și apă. 

3) El le dă abilitatea de a auzi vocea Lui și de a-L urma 
(8:47, cf. 46 și 10:26, 27, 29). 

LEGĂMÂNTUL RĂSCUMPĂRĂRII 

În această secțiune ne sunt prezentate două concepte te-
ologice importante despre mântuire. Primul implică acordul 
dintre Tatăl și Fiul, fiind denumit și Legământul Răscumpă-
rării. Tatăl Îi dă Fiului un popor, iar Fiul agreează să răscum-
pere acest popor prin moartea Lui (vezi pct. 1 și 2 de mai sus).  

Acest lucru servește drept bază pentru al doilea concept, 
anume Legământul Harului, în cadrul căruia Tatăl, ca Izvor 
al Sfintei Treimi, și Fiul ca Mijlocitor și Cap al poporului Lui, 
asigură mântuirea celor aleși și le dă acestora toate mijloacele 
pentru a primi această mântuire (vezi pct. 3 și 4 de mai sus). 
„Mântuirea vine de la Domnul” (Iona 2:9).  
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4 
ISPĂȘIREA LIMITATĂ 

 

Prin „ispășire limitată” se înțelege că moartea lui Hristos 
a fost valabilă numai pentru cei aleși și că efectul ispășirii fă-
cute de El le asigură mântuirea acestora. Astfel, prin aceasta 
sunt subliniate două aspecte: (1) răscumpărarea este particu-
lară, și (2) răscumpărarea este obținută pentru cei aleși de 
Dumnezeu.  

În Evanghelia după Ioan există două categorii de pasaje 
care tratează subiectul morții lui Hristos. O categorie din 
acestea ne prezintă moartea lui Hristos pentru niște oameni 
anume. Cealaltă categorie de versete ne prezintă moartea Sa 
ca având implicații universale. Cum ar trebui să le înțelegem? 
Sunt ele opozante unele altora într-un mod în care nu ar pu-
tea fi vreodată împăcate, sau cumva există o modalitate de a 
înțelege pasajele care elogiază minunățiile morții lui Hristos? 

1. MOARTEA LUI HRISTOS ESTE DESTINATĂ                
UNOR ANUMITE PERSOANE 

a. Capitolul 10 

Primul pasaj care ne pune în față acest adevăr se găsește 
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în Capitolul 10. Hristos afirmă în versetul 11 că: „Eu sunt 
Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi”, iar 
în versetul 14, aceste oi sunt identificate de două ori cu expre-
sia „ale Mele” (cf. v. 3, 4, lit. KJV). În versetul 15, El afirmă: 
„Eu Îmi dau viața pentru oile Mele”. Isus a făcut aceste afir-
mații față de evreii aflați în luna a 7-a la Sărbătoarea Corturi-
lor (v. 7:2). Mai târziu, la momentul Sărbătorii Înnoirii Tem-
plului (Hanukkah) din luna a 12-a, Îl găsim pe Isus din nou 
în Ierusalim (10:22-23). Cu această ocazie, El a arătat că ne-
credința evreilor față de El era de fapt un semn că ei nu erau 
„dintre oile Mele” (10:26). Adică ei nu erau dintre cei dați Lui 
de către Tatăl și, prin urmare, nu făceau obiectul morții Sale 
răscumpărătoare!  

În versetul 27, El vorbește despre două semne caracteris-
tice ale oilor Sale: ele „ascultă glasul Meu... și vin după Mine” 
(cf. v. 14). El le dă viața veșnică, ce a fost pregătită pentru ele 
(v. 28, 29), pentru că El Își dă viața pentru ele (vezi v. 11-18). 
Un alt pasaj care face referire la acest subiect se găsește în Ca-
pitolul 21, unde Hristos îl restaurează și îi redă misiunea lui 
Petru (21:15-19). Petru avea să fie un păstor urmaș al lui Hris-
tos (v. 1 Petru 5:1-5) pentru oile Sale (v. 16, 17). Motivația lui 
Petru pentru slujirea aceasta a stat în dragostea lui pentru Isus 
Hristos (v. 15-19), care Și-a dat viața pentru oile Sale. 

b. Capitolul 11 

Următorul pasaj se găsește în capitolul 11:47-53 (cf. 
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18:14). Isus tocmai făcuse o mare minune în public prin în-
vierea lui Lazăr (11:38-44). Drept consecință, mulți dintre 
prietenii Mariei au crezut în El; cu toate acestea, alții s-au dus 
și le-au povestit cele văzute Fariseilor (11:45, 46). Liderii reli-
gioși evrei au organizat o întâlnire pentru a decide ce să facă 
în ce privește pe Isus, pentru că deja făcuse atât de multe mi-
nuni care demonstrau cine este El (11:47). Ei Îl vedeau pe Isus 
și lucrările Lui ca pe o sursă de agitație publică, lucru care i-ar 
fi putut provoca pe romani să ia măsuri dure împotriva evre-
ilor, culminând cu zdrobirea completă a statului evreu și a au-
torităților religioase existente la acea vreme (11:50).  

Apoi Caiafa, marele preot, a rostit o profeție uimitoare 
(v. 51), chiar dacă pentru el nu a însemnat la acea vreme decât 
o modalitate vicleană și o schemă politică. Dumnezeu a vor-
bit prin cuvintele lui Caiafa la acel moment la fel cum vorbise 
prin gura măgăriței lui Balaam și prin Balaam însuși, chiar 
dacă el nu urmărea altceva decât banii (v. Num. 22-24). Iată 
cuvintele lui Caiafa: „Voi nu știți nimic; oare nu vă gândiți că 
este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, și 
să nu piară tot neamul?” (11:49, 50).  

Din aceasta învățăm trei lucruri: 

1) Această acțiune de a-L da la moarte pe Isus (11:53) are 
locul ei uimitor în istorie.  

2) Moartea Lui avea să le facă mult bine oamenilor, mai 
concret celor ai lui Dumnezeu, așa cum Ioan relatează, „copiii 
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lui Dumnezeu cei risipiți” (11:52, adică aceia pe care Dumne-
zeu îi alesese și îi dăduse Fiului din întreaga lume și care încă 
nu crezuseră în El - cf. 10:16; 17:20).  

3) Moartea Sa avea să fie modalitatea de păstrare a unei 
părți a națiunii evreiești ca popor al lui Dumnezeu, „să nu pi-
ară tot neamul”. Ioan ne informează că, în acest sens, Isus 
avea „să moară pentru neam” (v. 51). Această profeție, făcută 
de Caiafa nu „de la el” sau din inițiativa lui, ne pune înainte 
adevărul potrivit căruia moartea lui Isus nu a fost pentru 
toate persoanele fără deosebire, ci pentru un grup anume de 
oameni – „copiii lui Dumnezeu” – atât dintre evrei cât și din 
alte națiuni. 

c. Capitolul 13 

În capitolul 13, care prezintă Cina cea de Taină, citim ur-
mătoarele: „Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care 
știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fi-
indcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la ca-
păt” (sau literal „până la sfârșit”, „veșnic”). Aici vedem că 
moartea Lui ne este prezentată ca fiind motivată de dragostea 
Lui mare pentru „ai Săi”. De-a lungul capitolului, Isus subli-
niază slujirea Sa smerită înaintea celor ai Lui și indică faptul 
că între ei exista unul care nu va beneficia de slujirea Lui, 
anume acela căruia El i-a întins bucățica, Iuda Iscarioteanul, 
trădătorul Lui (13:2-31). Apoi El ne arată slujirea în dragoste 
ca model pe care ucenicii Lui trebuiau să îl adopte în relațiile 
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lor reciproce: „Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu” 
(13:34; cf. 31-33). Dragostea Lui pentru ei a fost demonstrată 
prin moartea Lui pentru ei. 

d. Capitolul 15 

Capitolul 15 conține discursul lui Isus despre relația cu 
poporul Său. El este adevărata viță, iar Tatăl este Gospodarul; 
ucenicii Lui sunt mlădițele care au viața depinzând de viță, și 
care sunt altoite de Tatăl (15:1-8). În versetul 9, Isus reia tema 
dragostei Sale pentru ucenicii Lui. Iubirea Lui față de ei ne 
este prezentată din nou ca un exemplu de urmat de către ei 
(v. 9-12). El ne arată măreția iubirii Lui în versetele 13 și 14: 
„Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru 
prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă po-
runcesc Eu”. Observați următoarele lucruri: 

1) Moartea Sa este voluntară, El Își dă viața de bunăvoie.  

2) Moartea Lui este pentru aceia pe care El îi consideră 
prietenii Lui, adică un grup anume de oameni. 

3) Aceia pentru care El Își dă viața pot fi identificați prin 
supunerea lor față de poruncile Lui. 

e. Capitolul 17 

Ultimul pasaj care ne prezintă tema răscumpărării limi-
tate se găsește în Ioan 17:19, în rugăciunea de Mare Preot a 
lui Hristos, unde El se roagă astfel: „Și Eu însumi Mă sfințesc 
pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr”. Alcătuirea acestui 
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verset este făcută în așa fel încât ceea ce Isus face este să pună 
fundamentul pentru ceea ce urma să aibă loc în viețile celor 
din poporul Lui. Acest lucru este indicat prin faptul că ver-
bul „a sfinți” este unul activ, iar participiul „sfințiți” exprimă 
sensul pasiv. Cuvântul tradus cu expresia „ca și” indică de ase-
menea că ceea ce urmează este fie scopul, fie rezultatul propo-
ziției ce urmează. Sfințirea de Sine a lui Isus ne arată consacra-
rea Sa totală față de voia lui Dumnezeu, care culminează cu 
moartea Sa pe cruce în vederea dedicării poporului Său față 
de Dumnezeu. 

Contextul și conținutul rugăciunii Lui ne arată același 
lucru. Astfel, El a afirmat: „Am ieșit de la Tatăl, și am venit în 
lume; acum las lumea, și Mă duc la Tatăl” (16:28). După ru-
găciune (capitolul 17), citim următoarele cuvinte: „Isus, care 
știa tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei, și le-a zis: ‚Pe 
cine căutați?’” (18:4). Iar după ce Petru a tăiat urechea 
dreaptă a lui Malhu (18:10), El îi spune lui Petru: „Bagă-ți sa-
bia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l-a dat Tatăl să-l 
beau?” (18:11). El este gata să accepte cupa mâniei, anume 
crucea. 

În conținutul rugăciunii descoperim tonurile sumbre ale 
morții și suferinței: „Tată, a sosit ceasul” (17:1); „Eu nu mai 
sunt în lume” (v. 11); „acum, Eu vin la Tine” (v. 13); „Tată, 
vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, 
pe care Mi i-ai dat Tu” (v. 24). Aceste afirmații arată că dedica-
rea Sa pentru a împlini voia Tatălui Său a fost atât de fermă în 
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mintea Lui, încât El vorbește ca și cum ar fi murit deja și ca și 
cum s-ar fi întors la Tatăl, referindu-se la aceste lucruri ca și 
cum ar fi fost deja împlinite: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, 
am sfârșit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (17:4). Sfințirea 
Sa prin moartea pe cruce, afirmă El, este „pentru aceia”, anume 
pentru toți cei pe care Tatăl i-a dat Lui (17:2, 6, 9, 20, 24). 
Moartea Lui s-a făcut pentru anumiți oameni. 

2. MOARTEA LUI HRISTOS ESTE                                          
UNIVERSALĂ ÎN EXTINDERE 

Vom analiza în cele ce urmează pasajele în care moartea 
lui Hristos este prezentată pentru „lume”, pentru „oricine”, 
și pentru „toți”. Scopul este acela de a stabili dacă aceste pa-
saje se situează în conflict cu învățătura despre ispășirea par-
ticulară sau limitată. 

a. „păcatul lumii” (1:29) 

În acest pasaj, Ioan Botezătorul le-a atras atenția celor 
care îl ascultau către Isus, folosind cuvintele: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (1:29). În ziua urmă-
toare, pe când Ioan era în prezența lui Andrei (v. 35) și a unui 
alt ucenic, cunoscut ca ucenicul „preaiubit” (Ioan), el a excla-
mat: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (1:36). Cuvântul „Miel”, 
aplicat la Isus, a adus în mod natural în mințile celor prezenți 
ideea de miel pascal și de jertfe de la templu (v. 2:13, lucru 
care ne ajută să stabilim momentul acestei afirmații a lui Ioan 
ca fiind înainte de Paște).  
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Anunțul uimitor a fost următorul: 

1) Isus venise să moară ca jertfă, astfel ca oamenii să fie 
eliberați de robia păcatului: „Mielul lui Dumnezeu, care ri-
dică păcatul…” (cf. 8:36).  

2) Moartea Lui nu a fost limitată la națiunea Israel, ci a 
inclus anumite persoane din toate popoarele „lumii” (v. 
11:50-52). 

Dacă înțelegem ce era în mintea evreilor din primul secol 
și convingerea lor că Mesia trebuia să vină exclusiv pentru ei, 
cuvintele pot fi înțelese în adevăratul lor sens și au impactul 
adecvat prin a desființa înțelegerea greșită a profeției Vechiu-
lui Testament de către evrei. Astfel înțeleasă, extinderea4 uni-
versală a morții lui Isus NU exclude o răscumpărare particu-
lară. 

b. „înălțat” (3:14) 

Acum ne vom uita la cuvintele lui Isus din Ioan 3:14-18, 
8:28 și 12:32-34. Toate aceste pasaje conțin câte o referință la 
faptul că Isus a fost „înălțat”. Ioan ne spune că această expre-
sie a fost folosită pentru a ne „arăta cu ce moarte avea să 
moară” (12:33). Isus a spus: „Și, după cum a înălțat Moise 
șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului” 
(3:14); altfel spus, „moartea Mea este absolut necesară”. El a 
explicat apoi că „oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 

 
4 extindere universală – ispășirea este universală în sensul în care ea include anumiți oameni 
din toate popoarele, nu doar evrei. 
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veșnică” (v. 15). Acest lucru ne arată că beneficiul morții Sale 
care asigură viața veșnică este numai pentru cei ale căror ati-
tudini față de El sunt de o constantă încredere (forța pasajului 
stă în participiul prezent „crede”). Isus continuă spunând: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci 
să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul 
Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită 
prin El.” (3:16, 17). 

Observați următoarele lucruri: 

1) Motivația lui Dumnezeu - El „atât de mult a iubit lu-
mea”.  

2) Acțiunea lui Dumnezeu – „L-a dat pe singurul Lui 
Fiu”; L-a „trimis pe Fiul Său în lume”.  

3) Scopul lui Dumnezeu – „ca lumea să fie mântuită prin 
El (Fiul)”; „ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică”; „oricine crede în El, nu este judecat” (v. 18). 

Extinderea universală 

Vedem din nou că aria de cuprindere a mântuirii pe care 
Dumnezeu o dă prin moartea lui Hristos este universală: „lu-
mea” (cuvânt folosit de 4 ori, v. 16-17), și „oricine” (de două 
ori, v. 15, 16).5 Dar ea este de asemenea particulară, anume 

 
5 aria de cuprindere universală – moartea ispășitoare a lui Hristos a obținut mântuirea unor 
oameni din toate popoarele, și ea nu a fost limitată la evrei. 
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pentru aceia care sunt beneficiarii morții lui Hristos, cei care 
fac obiectul dragostei lui Dumnezeu, fiind aceia care sunt ca-
racterizați de o credință continuă în El (participiul prezent 
precedă articolul hotărât: „oricine crede” sau „acela care 
crede” v. 15, 16, 18). În lumina discuției noastre despre alege-
rea necondiționată (în cadrul căreia am văzut că Dumnezeu 
le-a dat anumitor oameni abilitatea de a crede sau a veni la 
Hristos), descoperim o interpunere a alegerii necondiționate 
și a ispășirii limitate într-un context cu versete care par să ne 
vorbească despre universalitatea mântuirii. În Ioan 12:32-34 
descoperim același lucru. Aici, Isus spune: „Și după ce voi fi 
înălțat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toți oamenii” (v. 
32). Această afirmație este urmată de obiecții venite din par-
tea celor care Îl ascultau. Răspunzându-le acestora, Isus sub-
liniază necesitatea credinței în „lumină”, astfel ca ei să poată 
deveni „copii ai luminii” (v. 34-36). În versetul 32, expresia 
„toți oamenii” este limitat, astfel încât înțelesul este că, „toți 
oamenii care cred în Mine primesc beneficiile morții Mele”. 

c. „Mântuitorul lumii” (4:42) 

Afirmația samaritenilor care au fost îndreptați către Isus 
Hristos prin mărturia femeii de la fântână este plină de învă-
țătură, mai ales când este luată în considerare în lumina sen-
sului în care curge acel pasaj biblic. Ei i-au spus acestei femei: 
„Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină 
că L-am auzit noi înșine, și știm că acesta este în adevăr Hris-
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tosul, Mântuitorul lumii” (4:42). Expresia „Mântuitorul lu-
mii” pe care aceștia au folosit-o arată punctul culminant al 
felului în care Isus a tratat relația cu samaritenii, și ea exprimă 
mărturia credinței lor în El. Punând această expresie la final, 
și lipsind-o de vreun alt comentariu, Ioan a subliniat adevărul 
concluziei pe care ei au tras-o, anume că într-adevăr Isus este 
„Mântuitorul lumii”. 

Voi sumariza în cele ce urmează lucrurile pe care Isus le-
a revelat față de samariteni:  

1) El era Mesia, Hristosul (v. 25, 26, 29).  

2) El era Cel care dădea apa vieții veșnice (v. 10, 13, 14).  

3) El a revelat că mântuirea nu mai este privilegiul exclu-
siv al evreilor și că Ierusalimul nu va mai fi singurul loc potri-
vit pentru închinare înaintea Tatălui (v. 21-24). 

Când au folosit expresia „Mântuitorul lumii”, aceștia au 
indicat că mântuirea dată de El nu era doar pentru evrei, ci și 
pentru samariteni și, implicit, pentru toți cei care aveau să 
creadă în El (v. 14, 29, 39, 41). 

Din nou, adevărul este următorul: mântuirea este uni-
versală [„oricine”; „Mântuitorul lumii” (4:14, 21-24, 42)], și 
totuși particulară — „oricui va bea din apa, pe care i-o voi da 
Eu” (v. 14); „închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în 
duh și în adevăr” (v. 23, 24); „astfel de închinători dorește și 
Tatăl” (v. 23), „Mulți [nu toți] Samariteni din cetatea aceea 
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au crezut în Isus” (v. 39), și „mult mai mulți [nu toți] au cre-
zut în El” (v. 41). 

Analizând astfel afirmația din versetul 42 în lumina con-
textului pasajului, se poate ridica întrebarea: „Dar ce are 
aceasta a face cu ispășirea făcută de Hristos?” Răspunsul este: 
totul. Ispășirea pentru păcat stă în centrul afirmației femeii 
față de Isus în ce privește disputa dintre evrei și samariteni (v. 
19, 20). Iar pentru o persoană aflată în situația ei, fiind o adul-
teră (v. 17, 18, 29), rezolvarea corectă a problemei, „Unde aș 
putea aduce jertfa potrivită pentru păcatele mele?”, nu era o 
chestiune care să țină de simpla ei curiozitate. Era nevoie de o 
jertfă pentru păcat, era nevoie de mântuirea din păcat. Moar-
tea jertfitoare, substitutivă pentru păcat, pentru mântuirea 
păcătosului, se vede clar în acest pasaj. Expresia „Mântuitorul 
lumii” are așadar impact asupra felului cum noi înțelegem în 
sens evanghelic moartea jertfitoare a lui Hristos. 

d. „viața lumii” (6:51) 

Pasajul final pe care îl vom analiza în legătură cu acest su-
biect se găsește în Ioan 6:22-59. În acest pasaj, Isus este găsit 
în sinagoga din Capernaum (v. 59) de mulțimile pe care El le 
hrănise cu o zi înainte (v. 6:1-21). Ioan ne spune că momentul 
era aproape de Sărbătoarea Paștelui (v. 4), când evreii cele-
brau prin jertfe eliberarea lor din robia egipteană (v. Exod 
12). În cuvântarea Sa despre pâinea vieții (v. 32-59), Isus a 
spus: „pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl 
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voi da pentru viața lumii” (v. 51). Este clar că această oferire 
a „trupului Său” face referire la moartea Sa (v. 33), după cum 
ne arată versetele 53-56, unde El vorbește de trei ori de nevoia 
de a mânca trupul Lui și de a bea sângele Lui. Moartea Lui, 
în care trupul și sângele sunt separate (v. 19:33-37), este mij-
locul prin care viața veșnică le este dată oamenilor (v. 51, 53, 
54, 56-58).  

Credința în moartea pe care El a experimentat-o ne este 
prezentată ilustrativ prin termenii „a mânca” și „a bea”: „Căci 
trupul Meu este cu adevărat o hrană, și sângele Meu este cu 
adevărat o băutură”. Sensul este clar: după cum omul de-
pinde de mâncare și apă pentru a avea viață fizică, tot așa el 
depinde de moartea lui Hristos pentru a avea parte de viață 
spirituală și viață veșnică. 

Observăm în acest pasaj că termenul „lumea” (v. 51) are 
sensul de persoane nu doar dintre evrei, ci și dintre neamuri, 
după cum citim că singurii care au parte de beneficiile morții 
și vieții veșnice (inclusiv a învierii din morți) sunt aceia care 
vin la El (v. 35, 44, 45; cf. v. 65), care cred în El (v. 35, 37, 40, 
47), care I-au fost dați Lui de Tatăl (v. 37, 38, cf. v. 65), care 
sunt atrași de Tatăl (v. 44), și învățați de Tatăl (v. 45), astfel 
că ei pot mânca (v. 50, 51, 53, 54, 56-58) și bea (v. 53, 54, 56) 
trupul și sângele Lui. Vedem astfel din nou că moartea Lui 
este deopotrivă universală și particulară. Prin expresia „ispă-
șire limitată”, am arătat particularismul universal al benefici-
ilor morții lui Hristos (v. și Apoc. 7:9-10 în legătură cu acest 
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adevăr important).6 

 

  

 
6 particularism universal – acesta este un termen nu prea uzual referitor la ispășire, dar înțe-
lesul pe care autorul îl are în vedere este consecvent cu teologia reformată: 1) în îndurarea 
Sa, Dumnezeu a ales unii oameni din toate popoarele (universal) pentru a fi mântuiți, 2) și 
toți cei care au fost astfel aleși (particular) vor fi mântuiți. 
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5 
HARUL IREZISTIBIL 

 

Pentru a pune acest articol al credinței într-o perspectivă 
corectă, haideți să reluăm, sumar, ceea ce am învățat până 
acum. Așadar, am văzut că din masa de oameni total depra-
vați (T), Dumnezeu i-a ales necondiționat pe unii ca să le dea 
viața veșnică (U), pentru care a murit Hristos (L). În cadrul 
acestui capitol ne vom referi la modalitatea de aplicare a be-
neficiilor ispășirii făcută de Hristos pentru cei pentru care El 
a murit și pe care Tatăl i-a ales. Este important să observăm că 
subiectul discuției constă în aceea că harul lui Dumnezeu este 
irezistibil numai pentru aceia pe care Tatăl i-a ales și pentru 
care Hristos a murit. De aceea, asta nu înseamnă că nimeni 
nu se poate împotrivi harului (v. F.A. 7:51). 

1. DUMNEZEU ÎI TRANSFORMĂ PRIN DUHUL SĂU 
SFÂNT PE CEI PE CARE EL I-A ALES  

În harul Lui suveran, Dumnezeu îi transformă prin Du-
hul Său pe aceia pe care El i-a ales din masa de oameni păcătoși, 
și pe care I-a dat Fiului Său, care a purtat păcatele lor pe cruce. 

a. Lucrarea lui Dumnezeu 
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Încă de la începutul Evangheliei sale, Ioan arată că aceia 
care Îl primesc pe Hristos, copiii de drept ai lui Dumnezeu, cei 
care cred în Numele lui Hristos, procedează astfel datorită lu-
crării lui Dumnezeu în ei (1:11-13). Ei sunt născuți din Dum-
nezeu, nu datorită vreunui merit sau a vreunei acțiuni ome-
nești. Abilitatea de a-L primi și de a crede în Numele Lui este 
fundamentată pe lucrarea harului lui Dumnezeu constând în 
aceea că El îi face să fie copii adevărați ai lui Dumnezeu (1:12, 
13). În harul Lui, Dumnezeu este sursa nașterii din nou. 

Acest adevăr ne este arătat de Isus la întâlnirea Lui cu Ni-
codim. Isus a subliniat importanța nașterii din nou în ce pri-
vește „a vedea” (3:3) și a „intra în Împărăția lui Dumnezeu” 
(3:5). Această naștere din nou este produsă de Duhul lui 
Dumnezeu (3:5, 6, 8). Ca urmare a acestei nașteri din nou, 
oamenii vor privi cu credință către Fiul Omului „cel înălțat” 
și vor vedea astfel că, în dragostea Lui, Dumnezeu L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca astfel să le dea lor viața veșnică 
(3:14-16). 

b. Dumnezeu le dă Duhul, iar Duhul le dă viața 

În harul Lui, Dumnezeu le dă Duhul Sfânt, care le dă vi-
ața nouă celor care sunt ai Lui. În mesajul lui față de evrei, 
Ioan Botezătorul a arătat că Fiul are Duhul fără măsură (3:34, 
35), și că El, Mielul lui Dumnezeu (1:29, 36), Fiul lui Dum-
nezeu (1:34), botează cu sau în Duhul Sfânt (cf. 1 Cor. 
12:13). Observăm aici că Fiul îi botează pe oameni cu Duhul 
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Sfânt, care le dă viață spirituală (cf. Ioan 6:63). 

Una dintre marile mângâieri pe care Isus Hristos le-a dat 
celor care sunt ai Lui este siguranța că ei vor fi locuiți de un 
Altul ca El: „Duhul adevărului”, „Mângâietorul”, „Duhul 
Sfânt” (Ioan 14:16-18, 26; 15:26). Duhul Sfânt este darul tri-
mis atât de Tatăl (14:16-26) cât și de Fiul (15:26); El îi învață 
pe credincioși adevărul dătător de viață (14:26; cf. 8:32-36) 
mărturisind despre Fiul (15:26), glorificându-L (16:13-14), și 
efectuând lucrarea de convingere de păcat, neprihănire și ju-
decată, cu referire la Hristos Isus (16:7-17), a Cărui cunoaș-
tere înseamnă viața veșnică (Ioan 17:3). 

Observăm în această Evanghelie că Isus Hristos le dă viața 
veșnică tuturor celor pe care Tatăl (17:1) i-a dat Fiului (17:2). 
El le dă apa vie care va țâșni în viața veșnică (4:10, 14). Fiul îi 
„dă viață cui vrea” (5:21), adică acelora care sunt morți spiritu-
ali, dar pe care El îi cheamă la viață (5:25-27). El le dă această 
viață numai acelora cărora le vorbește, care aud vocea Lui și 
care astfel trăiesc. Din nou, El spune numai despre un grup 
anume de oameni că sunt oile Lui, care Îl cunosc, Îi aud glasul, 
și merg după El, căci numai ei cred în El (10:26-30). El le dă 
viața veșnică numai celor care Îi sunt dați de Tatăl (v. 28, 29). 

c. „atrage” 

Isus a folosit ilustrația de a fi „înălțat”, cu referire la 
moartea Sa, pentru ca apoi să spună că îi va atrage la El pe toți 
oamenii care sunt ai Lui (12:32, 33). Cuvântul „atrage” arată 
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că moartea Lui va atrage atenția, simțămintele și voința lor, 
astfel încât ei Îl vor urma (12:35, 36). În harul Lui, Dumne-
zeu îi atrage irezistibil la Isus Hristos pe cei care sunt ai Lui. 

O altă circumstanță în care Isus a folosit cuvântul 
„atrage” a fost aceea a cuvântării Lui despre Pâinea vieții 
(6:22-59). 

1) El a predicat că numai aceia care sunt atrași de Tatăl 
vor veni la El și vor fi înviați în ziua de apoi (6:44). 

2) Aceștia sunt cei „învățați de Dumnezeu”, cei care „L-
au ascultat pe Tatăl și au primit învățătura Lui” (6:44; cf. 
Isaia 54:13). 

3) Mai apoi, El le-a spus ucenicilor Lui că abilitatea de a 
veni la El în sens mântuitor este un dar de la Tatăl (6:65). 

4) În acest context, Isus a spus cu autoritate: „Tot ce-Mi 
dă Tatăl, va ajunge la Mine”, apoi El ne asigură că „pe cel ce 
vine la Mine, [cu niciun chip] nu-l voi izgoni afară” (6:37) și 
că „Eu îl voi învia în ziua de apoi” (6:39, 40, 44, 54). Dacă o 
funie împletită în trei nu se rupe ușor, ar putea să fie anulată 
o făgăduință făcută de Dumnezeul cel viu și repetată de 4 ori? 

Conform Evangheliei după Ioan, aceia care au fost aleși 
de Tatăl sunt răscumpărați de Fiul, născuți din nou, făcuți 
capabili să creadă, să vină la Isus și să-L primească pe Fiul prin 
harul irezistibil al Dumnezeului Triunic! Astfel, omul care a 
fost mort spiritual primește viață spirituală, astfel încât el este 
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făcut capabil să creadă, să Îl iubească și să asculte de Isus Hris-
tos (Ioan 14:1, 6, 15). 

2. ACEIA PE CARE DUMNEZEU ÎI TRANSFORMĂ              
NU SUNT INACTIVI SAU PASIVI 

Aceia pe care Dumnezeu îi transformă nu sunt inactivi 
sau pasivi, ca niște pietre sau bucăți de lemn. Ei acționează cu 
toată ființa lor într-o modalitate care Îl glorifică și Îi face plă-
cere lui Dumnezeu. Putem observa acest adevăr în următoa-
rele aspecte ale vieții spirituale a omului. 

a. În ce privește cunoașterea spirituală autentică și mân-
tuitoare:  

1) El nu mai este orb, ci el poate și vede Împărăția lui 
Dumnezeu (Ioan 3:3) și pe Dumnezeu Tatăl (1:18; 14:7-9), 
și are Lumina adevărată a lumii, care îl ghidează în viață (1:9, 
8:12). 

2) El nu mai este surd, ci acum aude vocea dătătoare de 
viață a Fiului lui Dumnezeu (5:25; 10:3, 4, 16, 27; 18:37), 
„Hristosul” (5:24; cf. 4:42) și „Cuvântul lui Dumnezeu” 
(8:47). Urechea lui este acum deschisă spiritual și aude fiecare 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. 

3) El nu mai este ignorant spiritual, ci acum este părtaș 
cunoașterii adevărate a lui Dumnezeu. El Îl cunoaște pe Mie-
lul lui Dumnezeu (1:29, 34), darul Lui, apa vie (4:10,14), 
Hristosul (4:10, 25, 26; 6:68, 69; 17:3), Mântuitorul lumii 
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(4:42); aude învățătura (7:17), vocea Păstorului cel Bun 
(10:3, 4, 14, 27), adevăratul Dumnezeu (17:3), Numele Ta-
tălui (17:6-8) tot mai clar (17:26), și cunoaște acum că Tatăl 
L-a trimis pe Fiul în lume (17:25). Având această cunoaștere, 
el își vede nevoia și cere să îi fie împlinită de Dumnezeu în Fiul 
Lui (4:10). 

b. În ce privește noile simțăminte spirituale: 

1) Este clar că Isus aștepta ca aceia care Îl vor urma să Îl 
iubească (14:15, 21, 23; cf. v. 24). În aceste versete, El arată că 
această dragoste pentru El nu este o chestiune sentimentală, 
ci se vede în fapte concrete: „păziți poruncile Mele”. 

2) Dragostea omului născut din nou pentru El nu mai este 
centrată pe interesele, dorințele și bunăstarea proprie; de fapt, 
el se detronează pe sine („își urăște viața în lumea aceasta” – v. 
12:25) și moare față de sine pentru a aduce multă roadă (12:24) 
în slujirea lui Hristos, ca ucenic al Lui (12:26). 

3) Simțămintele omului născut din nou sunt îndreptate 
și către alți ucenici ai lui Hristos. Ucenicii Lui se iubesc unul 
pe altul (13:34, 35; 15:12, 17). Dragostea lor reciprocă este 
modelată de dragostea Lui pentru ei:  

a) Este o dragoste rațională — recunoaște nevoile ce tre-
buie împlinite.  

b) Este o dragoste plină de compasiune — vede că sărăcia 
și necazurile sunt astfel de nevoi. 
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c) Este o dragoste cu scop și dorește să împlinească nevoile 
acestea indiferent de preț. Va implica rugăciuni, cuvinte de 
încurajare sau mângâiere, și acțiuni concrete de împlinire a 
acelor nevoi. 

Vedem că avem de-a face cu o dragoste nouă pentru 
Dumnezeul Triunic, pentru Cuvântul Lui și pentru poporul 
Lui (v. 21:15-22). 

c. În ce privește voința omului născut din nou: 

1) Omul născut din nou este acela care dorește să facă 
voia lui Dumnezeu (7:17). 

2) Dorința omului născut din nou este să rămână în dra-
gostea lui Hristos (15:9, 10). 

3) Dorința omului născut din nou este să rămână în Cu-
vântul lui Hristos (8:31). 

d. În ce privește acțiunile omului născut din nou: 

1) Omul născut din nou Îl primește pe Fiul lui Dumne-
zeu (1:12, 13) în toată plinătatea Lui (1:16), în har după har, 
care împlinește nevoile sale (1:16), și primește cuvintele Lui 
(17:8). 

2) Omul născut din nou este acela care crede „în Numele 
Lui [Hristos, Cuvântul]” (1:12, 13; cf. 3:16, 36; 6:68, 69; 
9:35-39; 11:45; 20:30, 31), în Acela care L-a trimis (17:25), în 
slava arătată a lui Hristos (2:11), în Cuvântul Lui (4:41), în 
cuvintele Tatălui (17:8), și în cuvintele apostolilor despre El 
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(17:20). 

3) Omul născut din nou este acela care intră în Împărăția 
lui Dumnezeu (3:3) prin „ușa oilor”, Isus Hristos (10:7, 9). 

4) Omul născut din nou este acela care vine la Hristos 
(6:37, 44, 45; cf. v. 65). 

5) Omul născut din nou este acela care „mănâncă” pâi-
nea lui Dumnezeu și pâinea vieții (6:51), trupul Fiului Omu-
lui (6:53-56), și „bea” sângele lui Hristos (6:53-56) și apa vieții 
(4:10, 14). 

6) Omul născut din nou este un ucenic sau un urmaș al 
lui Isus Hristos. Ambele cuvinte indică o activitate intensă (v. 
1:34-51, 8:31; 10:27; 13:34, 35). 

7) Omul născut din nou este un om al acțiunii: el prac-
tică adevărul (3:21) și face lucrările lui Dumnezeu (6:27-29). 

8) Omul născut din nou este un închinător la Dumne-
zeul Triunic (4:23, 24; 9:38; cf. 20:27, 28). 

Vedem în viața omului născut din nou, în toate trăsătu-
rile și activitățile sale, o viață nouă trăită în dependență abso-
lută de Dumnezeu, dar trăită în mod practic. 
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6 
PERSEVERENȚA                            

SFINȚILOR 
 

Am ajuns iată la ultima literă din acronimul nostru TU-
LIP. Litera P face referire la învățătura privind perseverența 
sfinților. Ea arată că aceia pe care Dumnezeu i-a ales, pentru 
care Hristos a murit și pe care Duhul i-a chemat irezistibil, vor 
continua în credință până la sfârșit (fie că este vorba de moar-
tea lor trupească, fie că este vorba de a doua venire a lui Hris-
tos) și vor experimenta plinătatea binecuvântării vieții pri-
vind la gloria lui Hristos pe vecie.  

Expresia „viață veșnică” comportă multe aspecte. Ea este 
o posesiune prezentă și o făgăduință de a fi deplin realizată în 
viitor. Ea este calitativă, în sensul unei vieți diferite de cea pe 
care omul o are în mod natural, și este cantitativă – în sensul 
că este o viață care începe acum, supraviețuiește morții fizice, 
se arată în învierea trupească, și continuă pe veci în prezența 
gloriei lui Isus Hristos (4:14; 5:24, 25, 28, 29; 10:9, 10; 11:25, 
26; 14:1-6; 17:24). 

În Evanghelia după Ioan, acest adevăr ne este prezentat 
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în mai multe modalități. 

1. POPORUL LUI DUMNEZEU ESTE PĂSTRAT PRIN 
HARUL LUI PENTRU VIAȚA VEȘNICĂ 

a. Sfârșitul pe care Tatăl l-a avut în vedere 

Perseverența sfinților este sfârșitul pe care Tatăl l-a avut 
în vedere atunci când I-a dat lui Hristos pe acei anumiți oa-
meni (vezi discuția noastră pe tema Alegerii Necondiționate). 
Isus a spus:  

„Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din 
tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia 
Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, și crede în El, 
să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi” 
(6:39, 40). 

Vă rog să observați în versetul 39 că sfinții sunt văzuți ca 
un întreg, „tot ce Mi-a dat El”; de aceea, „tot” (toate persoa-
nele) vor fi înviate în ziua de apoi. În versetul 40, acest „tot” 
este privit la nivel individual („oricine”), cu precizarea că cel 
ce crede în Fiul și numai acela va fi „înviat în ziua de apoi”. 

Vorbind despre oile Sale, Isus a spus: 

„Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și ni-
meni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care 
Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le 
poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu și Tatăl una 
suntem” (10:28-30). 
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Isus ne învață aici foarte clar că oile Lui (1) I-au fost date 
de Tatăl, (2) că ele au viața veșnică, și (3) că sunt păstrate si-
gure în mâna Păstorului cel Bun și a Tatălui, astfel încât ele 
nu pier niciodată! 

b. Unul dintre scopurile pentru care Hristos S-a dat pe 
Sine 

Perseverența sfinților este unul dintre scopurile pentru 
care Hristos S-a dat pe Sine pe cruce (vezi discuția despre is-
pășirea limitată de mai sus). În Ioan 3:14-16, El îi arată acest 
lucru lui Nicodim: 

„Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa 
trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viața veșnică”. 

Sumarizând aceste versete, Isus a subliniat atât în sens ne-
gativ („nu vor pieri”) cât și pozitiv („au viața veșnică”) că sco-
pul dăruirii la moarte a Fiului Său în semn de deplină de iu-
bire a lui Dumnezeu, pe cruce, este ca acești oameni să fie păr-
tași vieții veșnice. Când Isus a vorbit pe tema Păstorului cel 
Bun, El a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă 
din belșug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă 
viața pentru oi” (10:10, 11). Când folosește expresia „s-o aibă 
din belșug”, El face referire la viața veșnică și include în 
aceasta făgăduința că „în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va 
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smulge din mâna Mea” (10:10, 28). 

Scopul pentru care Hristos a murit pentru oile Sale este 
un argument foarte puternic în favoarea perseverenței lor în 
credință. 

c. Scopul harului irezistibil al lui Dumnezeu în atragerea 
oamenilor la El 

Perseverența sfinților este scopul harului irezistibil al lui 
Dumnezeu în atragerea lor la credința în Isus Hristos. Într-o 
singură frază, Isus a subliniat acest adevăr alături de cel al de-
pravării (inabilității) totale a omului. El le-a spus celor care 
cârteau la pretenția Sa de a fi venit din Cer: „Nimeni nu poate 
veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl 
voi învia în ziua de apoi” (6:44). Anterior, în același discurs, 
El adusese împreună alegerea necondiționată („tot ce-Mi dă 
Tatăl”), harul irezistibil („va ajunge la Mine”) și perseverența 
finală a sfinților („și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni 
afară” - Ioan 6:37). Într-adevăr, toate dovezile privind harul 
irezistibil al lui Dumnezeu – „venirea la Hristos”, „credința 
în Hristos”, „a mânca din trupul Lui și a bea din sângele Lui” 
– vorbesc despre viața veșnică (6:35, 40, 44, 47, 50, 51, 54, 57, 
58). Aceste afirmații, care au dat naștere atâtor dispute și care 
i-au făcut pe mulți dintre aceia care umblaseră o vreme cu El 
să se despartă de El, l-au determinat pe Petru să spună înain-
tea lui Isus același lucru care răsună ca un ecou în inimile co-
piilor lui Dumnezeu de atunci încoace: „Doamne la cine să 
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ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut, și 
am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dum-
nezeu” (6:68, 69). Harul irezistibil al lui Dumnezeu este ca o 
pecete în ce privește perseverența finală a sfinților. 

d. Un lucru pentru care Hristos s-a rugat 

Perseverența sfinților a fost un lucru pentru care Hristos 
s-a rugat. În rugăciunea Sa din Ioan 17, Isus s-a rugat pentru 
apostolii Lui (v. 6-19) și pentru toți aceia „ce vor crede în 
Mine prin cuvântul lor (al apostolilor)” (v. 20). De-a lungul 
acestui pasaj (v. 6-26), El s-a rugat ca Tatăl să îi păzească: (1) 
„în Numele Tău”, marea revelație a Tatălui în toate atributele 
Sale adorabile și uimitoare, și (2) „de cel rău”, de Satana și de 
puterea lui înșelătoare și distrugătoare pentru suflet. Motivul 
acestei rugăciuni ne este oferit în versetul 24: „Tată, vreau ca 
acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care 
Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o 
Tu”. El a folosit un argument important pentru împlinirea 
dorinței Sale, și a pledat înaintea Tatălui cu acesta: „fiindcă 
Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.” Ce măreață sigu-
ranță le este dată de aceste cuvinte celor care cred în El, anume 
că ei vor fi cu El (adică vor ajunge în Cer)! Rugăciunea Lui 
este un argument în favoarea perseverenței finale a sfinților. 

Acelora care își vor face timp să construiască o listă a tu-
turor referințelor la viața veșnică din Evanghelie li se va părea 
evidentă veridicitatea afirmației că aceia care o au nu vor pieri 
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niciodată, ci ei vor fi înviați la viață „în ziua de apoi”. O astfel 
de listă ar umple multe pagini, dacă ar fi doar enumerate. De 
aceea, voi lăsa acest efort în străduința cititorului și nu voi mai 
face decât câteva remarci de încheiere. 

2. POPORUL LUI DUMNEZEU PERSEVEREAZĂ PRIN 
HARUL LUI ÎN CREDINȚĂ, SPRE VIAȚA VEȘNICĂ  

a. Poporul Lui perseverează în credință spre viața veșnică  

În referințele următoare, verbul sau participiul sunt la 
timpul prezent în limba greacă, timp care indică nu doar o 
activitate momentană, ci una continuă. Dați-mi voie să ilus-
trez acest lucru în cazul participiului folosit în Ioan 1:12: „ce-
lor ce cred [care cred continuu] în Numele Lui”. Cuvintele 
subliniate sunt o traducere mai potrivită a expresiei „celor 
care cred” (cf. 3:15, 16, 18; 4:36; 5:24; 6:35, 40, 47; 11:25, 26; 
14:1 — „continuând să credeți în Dumnezeu și în Mine” 
[trad. aut.]; ca și în mărturia samaritenilor din 4:42 și a uceni-
cilor Lui în 16:29-33). În versetele 10:25-26, Isus folosește 
același timp, pentru a marca un contrast, când vorbește des-
pre aceia care nu sunt oile Lui. O altă modalitate în care Isus 
a spus că aceia care sunt ai Lui vor continua în credință, este 
că ei vin constant la El (6:35, 37, 44, 45) și la Tatăl (14:6). 
Acest lucru este o lovitură de moarte dată noțiunii moderne 
că ar fi de ajuns să vii o singură dată „în față”, și, gata, ești 
mântuit! 

b. Poporul Lui perseverează în ucenicie spre viața veșnică 
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Ei continuă (sau rămân) în Cuvântul Lui (8:31), în auzi-
rea Cuvântului (5:24) și a glasului Lui (10:27; 18:37), păzind 
poruncile Lui ca o expresie a dragostei lor față de El (14:15, 
21, 23, 24; cf. 13:34, 35; 15:10-12, 14, 17; 21:15-17). Ca uce-
nici ai Lui (8:12; 10:27; 12:26), ei trăiesc o viață sfântă, pentru 
că ei nu mai sunt robi ai păcatului (5:14; 8:11, 31-36). 

c. Poporul Lui perseverează în găsirea și păstrarea esenței 
vieții spirituale în pelerinajul lor spre viața veșnică 

1) Ei „mănâncă” trupul lui Hristos, Pâinea Vieții (6:58); 
și ei „beau” sângele Lui (6:54-56). 

2) Ei merg continuu la Hristos cerând prezența Duhului 
Lui în orice vreme de nevoie (de ex. când sunt „însetați”, 
7:37-39; notița de margine din NASB este „să vină continuu 
la Mine și să bea”). 

3) Ei primesc ajutorul făgăduit când sunt insistenți în ru-
găciune (14:13-16; 16:23, 24). 

d. Poporul Lui perseverează în slujiri care contează îna-
intea lui Dumnezeu (3:21; 5:28, 29; 15:16) 

Un adevăr asemănător este acela că, pentru că Dumne-
zeu îi face să persevereze, copiii Lui perseverează în credință, 
în ucenicie, în a se susține unii pe alții, și în fapte bune. Ei 
trăiesc pentru veșnicie pentru că ei au primit viața veșnică. 
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7 
OBSERVAȚII DE FINAL 
 

DOUĂ ÎNTREBĂRI 

1. „De la căderea omului în păcat, ce poate face omul pen-
tru a-și asigura mântuirea?” 

Eu cred că am răspuns clar la întrebarea aceasta: absolut 
nimic, pentru motivul că el este depravat total și incurabil. 
Dacă omul experimentează mântuirea, este numai datorită 
faptului că Dumnezeu inițiază, înfăptuiește și păstrează mân-
tuirea omului până în viața veșnică. (vezi discuția despre De-
pravarea Totală) 

2. „Ceea ce Dumnezeu oferă este o mântuire concretă sau 
doar o mântuire posibilă?” 

Cred că am răspuns în mod adecvat și la a doua întrebare. 
Mântuirea pe care Dumnezeu i-o dă omului este o mântuire 
concretă. Această mântuire stă în planul veșnic și neschim-
bător al lui Dumnezeu de a mântui anumiți oameni, prin jer-
tfa și lucrarea încheiată a lui Hristos pe cruce (v. 19:30), prin 
atragerea irezistibilă a acestora la Hristos de către Dumnezeu; 
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mântuirea mai stă și în plan Lui ca ei să experimenteze viața 
veșnică încă de acum, să fie înviați în ziua de apoi și să fie îm-
preună cu Hristos, minunându-se de slava Lui pe vecie (vezi 
discuțiile pe temele identificate cu literele U, L, I și P de mai 
sus). 

ACESTE ÎNVĂȚĂTURI AU                                       
TREI IMPLICAȚII ÎN VIAȚA CREȘTINULUI 

Eu sunt convins că un studiu atent al acestor învățături 
va produce următoarele trei implicații în viața creștinului: 

a. Laudă adresată Dumnezeului mântuirii 

Atunci când creștinul analizează marea mântuire care îi 
este dată de Dumnezeul dragostei și al harului, își va umple 
inima de adorare și uimire, lucruri care nu pot fi exprimate 
mai bine decât în rugăciune, laudă și mulțumire. Nu este de 
mirare că, pe patul de moarte, creștinul poate exclama: „Iată 
în ce pace poate muri un creștin”. 

b. Smerenie înaintea lui Dumnezeu 

Uitându-se la îndurările lui Dumnezeu care i-au fost date 
unuia ca el, creștinul se va lepăda de orice urmă de mândrie și 
auto-neprihănire. El va descoperi în sine și în ceea ce el a făcut 
un motiv de mare smerenie înaintea Domnului. El va aban-
dona toate gândurile sale că ar avea ceva bun sau meritoriu în 
sine, și se va uita cu dispreț atât la păcatele lui, cât și la așa-
zisele lui fapte bune. Cum spunea David Dickinson, el le va 
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„abandona cu grămada, va fugi de ele și va alerga la Hristos”. 
Ceea ce am învățat în acest studiu va produce o smerenie din 
inimă. 

c. Dedicare față de Dumnezeu și Cuvântul Lui 

Aceste Doctrine ale Harului care umplu inima de uimire 
vor umple și gura credinciosului cu laude, vor umple mintea 
cu înțelepciune, mâinile cu lucrare, și îi vor așeza pașii ferm pe 
calea ascultării. Ele vor crește dedicarea lui față de Dumnezeul 
Triunic și față de voia Lui, așa cum este ea revelată în Scriptură. 

1) În închinare 

Atât în închinarea personală, în ascuns, cât și în cea co-
mună, va exista o preocupare pentru a veni înaintea lui Dum-
nezeu în felul în care Cuvântul Lui spune că este acceptabil. 
Doctrinele harului vor conduce la prudență în ce privește in-
vențiile legate de închinare, care nu produc decât distracție și 
emoții. Alături de aceasta, va exista o dorință de a verifica obi-
ceiurile care sunt confortabile pentru a vedea dacă ele într-
adevăr sunt în acord cu cerințele Cuvântului lui Dumnezeu. 
Inima nu se va putea odihni decât în Dumnezeu, Cel care Se 
descoperă în Scriptură, și numai Căruia I se cuvine închinarea 
(Ps. 29:1,2). 

2) În mărturisire 

Văzând că aceste lucruri (TULIP) sunt învățături pre-
zente în Scriptură și în special în cartea (Evanghelia după 
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Ioan) care a fost scrisă cu scop evanghelistic (20:30, 31), slu-
jitorul și creștinul de rând deopotrivă îi vor prezenta lumii ne-
credincioase „tot planul lui Dumnezeu” (F.A. 20:27). Va 
exista o recunoaștere a faptului că orice încercare de a îndulci 
impactul acestor adevăruri este în esență un act de necredin-
cioșie față de Dumnezeu și față de Cuvântul prin care Duhul 
Sfânt convinge lumea de „păcat, neprihănire și judecată” (Ioan 
16:7-11). El știe că aceste adevăruri sunt umilitoare, pentru că 
el însuși a fost smerit prin ele; că ele înalță măreția lui Dumne-
zeu, căci el însuși a văzut în ele maiestatea Lui; că ele îl forțează 
pe păcătos să depindă exclusiv de ajutorul care vine numai de 
sus, fiindcă el însuși a fost salvat numai cu ajutor de sus, prin 
Isus Hristos, „Mântuitorul lumii” (4:42). În mărturia lui, creș-
tinul va arăta astfel dragostea lui față de Dumnezeu fiind cre-
dincios Cuvântului Lui, și dragostea față de aproapele său ară-
tându-i adevărul stării sale înaintea lui Dumnezeu. 

3) În slujire (fapte) 

Cineva a spus pe bună dreptate că „doctrina este har și 
îndatorirea este recunoștință”. Creștinul care ajunge să cu-
noască aceste adevăruri binecuvântate își va exprima recunoș-
tința din inimă față de Dumnezeu prin tot ceea ce el face. As-
tfel, lucrarea din viața lui va fi călăuzită de Scriptură, așa încât, 
oricare ar fi vocația lui, va fi ghidat de anumite principii care 
vor conduce la ceea ce Biblia numește fapte bune. O faptă 
este bună atunci când: (1) are ca țel gloria lui Dumnezeu (Ma-
tei 5:16); (2) izvorăște din dragoste pentru Dumnezeu (Ioan 



CAPITOLUL 7 

67 

14:15, „dacă Mă iubiți...”); (3) se conformează voii lui Dum-
nezeu (Ioan 14:15, „...păziți poruncile Mele”); și (4) le face un 
bine oamenilor (Matei 5:13, 14). Astfel, creștinul care cu-
noaște harul lui Dumnezeu se va strădui să își trăiască viața ca 
o mărturie a recunoștinței lui față de Dumnezeu. 

Să sumarizăm acest punct în alt fel: creștinul care primește 
adecvat aceste învățături va căuta constant să își ia doctoratul 
în școala lui Hristos printr-o viață de laudă, smerenie și dedi-
care înaintea lui Dumnezeu cel plin de har și bunătate.  

Aceste teme ale harului divin care ne sunt prezentate în 
Evanghelia după Ioan sunt prezente în toată Scriptura, atât în 
Vechiul, cât și în Noul Testament.  

Întregul mănunchi al acestor adevăruri se găsește, de pildă, 
în Psalmul 65:3-4, astfel: 

a) „Mă copleșesc nelegiuirile...” — Depravarea Totală.  

b) „Tu vei ierta fărădelegile noastre [lit. le vei acoperi, le 
vei ispăși]” — Ispășirea Limitată.  

c) „Ferice de cel pe care-l alegi Tu...” — Alegerea Necon-
diționată.  

d) „și pe care-l primești înaintea Ta [lit. și pe care îl faci să 
vină la Tine]...” — Harul Irezistibil.  

e) „...ca să locuiască în curțile Tale! Ne vom sătura de bi-
necuvântarea Casei Tale, de sfințenia Templului Tău” — 
Perseverența Sfinților. 
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NU EȘTI SIGUR? 

Aș vrea să le spun ceva acelora care au citit aceste pagini 
și sunt nesiguri cu privire la starea lor spirituală actuală înain-
tea lui Dumnezeu. Este o chestiune de mare importanță, una 
pentru care Evanghelia după Ioan a fost scrisă ca să ofere in-
formații pline de autoritate divină (20:30, 31). Isus a diagnos-
ticat cu grijă starea noastră spirituală înaintea lui Dumnezeu 
(vezi punctul T de mai sus). De asemenea, El a prescris și re-
mediul, anume o relație personală cu Dumnezeu prin cre-
dința în El (14:6; 17:3).  

El te cheamă să vii la El în multe modalități. Pentru acela 
care își vede și își recunoaște păcatele, El este „Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (1:29). Pentru acela 
care este încă în păcatele lui, El este trimis de Dumnezeu ca 
„șarpele înălțat în pustie”, care le dă viață tuturor celor care 
cred în El (3:14-16). Aceluia care este însetat spiritual, El îi dă 
„apa vieții” fără plată (4:10, 14; 7:38, 39). Pentru acela care se 
simte condamnat înaintea lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, au-
zit și crezut, este adevărul care îl trece de la moarte la viață 
(5:24). Pentru cel flămând spiritual, El este Pâinea lui Dum-
nezeu (6:33, 35). Pentru cel care bâjbâie în întuneric, El este 
„Lumina lumii” (8:12). Pentru cel care rătăcește fără scop în 
ignoranță, El este „Păstorul cel Bun” (10:11). Pentru cel care 
este temător și speriat de moarte, El este „Învierea și Viața” 
(11:24, 25). Pentru cel care este plin de îndoieli și incertitudini, 
El este „Calea, Adevărul și Viața” (14:6). Pentru cel despărțit 
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de sursa vieții, El poate fi „adevărata Viță” care le dă viață mlă-
dițelor (15:5).  

În încheiere, nu pot face nimic altceva decât să te îndrept 
spre El, îndemnându-te să mergi la El prin credință, amin-
tindu-ți că El a spus: „pe cel ce vine la Mine, [cu niciun chip] 
nu-l voi izgoni afară” (6:37). 
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