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Jean Calvin, 1509‑1564



Despre Jean Calvin
Jean Calvin s-a născut în Franța, la Noyon, Picardia, în 10 iulie 1509, și a crescut 

într-o familie de catolici devotați. Tatăl său, angajat de episcopul local administrator 
al catedralei, dorea ca fiul său să devină preot. Calvin avea 8 ani când Martin Luther 
(1483– 1546) publica, în 1517, Cele 95 de teze. La 14 ani, Calvin pleacă la Paris să stu-
dieze la Collège de la Marche, pentru a se pregăti în vederea studiilor universitare. În 
1523, se transferă la Collège de Montaigu, care se bucura de o reputație mai bună. Deși 
ideile teologice ale lui Luther și ale lui Jacques Lefèvre d’Étaples (c. 1455 – 1536) se 
răspândeau în Paris, Calvin rămâne strâns legat de Biserica Romano-Catolică. Treptat, 
până în 1527, cercul său de prieteni și cunoscuți ajunge să includă mai multe persoane 
influențate de ideile Reformei. Prin intermediul lor, se pregătește terenul pentru trece-
rea lui Calvin, în cele din urmă, de partea acesteia. Totodată, în această perioadă tatăl 
său îl sfătuiește să renunțe la teologie și să studieze mai degrabă dreptul.

În 1528, se mută la Orléans pentru a studia dreptul civil și își completează educația 
umanistă. În 1532, obține titlul de doctor în drept la Universitatea din Orléans și publi-
că prima sa carte, un comentariu la lucrarea De Clementia, de Seneca. Se întoarce la 
Paris și începe să propage ideile Reformei. Se pare că în 1533 are experiența convertirii 
bruște și neașteptate despre care vorbește în introducerea comentariului său la Psalmi. 
În 1536, este deja puternic detașat de Biserica Romano-Catolică și se gândește să pă-
răsească definitiv Franța și să se mute la Strasbourg. Guillaume Farel (1489 – 1565) îl 
invită să rămână în Geneva și îl amenință cu urgia lui Dumnezeu dacă refuză. Începe 
astfel relația lungă, dificilă și, în ultimă instanță, rodnică cu acest oraș. După optspre-
zece luni, reformele prea severe ale lui Calvin și Farel și amestecul lor în treburile 
statului au dus la exilarea celor doi. Se mută la Strasbourg până în 1541, când edilii 
Genevei îl roagă să se întoarcă, pentru că au a uzit de lucrarea lui pastorală înfloritoare 
printre refugiații francezi. Decide în cele din urmă să revină și va rămâne aici până la 
sfârșitul vieții. Anii care au urmat au fost prolifici în prelegeri, predicare și scrierea co-
mentariilor, a diverselor lucrări și a edițiilor ulterioare ale Învățăturii religiei creștine. 
S-a stins din viață în 27 mai 1564 și a fost îngropat, așa cum a cerut, într-un mormânt 
simplu și anonim, în Cimetière des Plainpalais, din Geneva.

Despre traducãtor
Ștefan Gugura a absolvit Facultatea de Filozofie, în cadrul Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, promoția '96, după care a obținut un Master in Filozofie la 
Universitatea Paris XII, Val-de-Marne. Doctoratul, în cotutela între Cluj și aceeași uni-
versitate franceză, a fost obținut in 2002. A tradus din engleză și a publicat filozofie, 
sporadic, în România. Din 2002, trăiește în Anglia, la Ipswich, unde este profesor.
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Capitolul VIII

1. Însă Isus Se duse pe Muntele Măslinilor.
2. Iar la revărsatul zorilor, veni din nou la Templu și tot poporul venea la El; și, stând 

jos, îi învăța.
3. Atunci, cărturarii și fariseii Îi aduseră o femeie, surprinsă în adulter; și, punând‑o 

la mijloc, 
4. Îi ziseră Lui: Învățătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului, chiar pe 

când comitea adulter. 
5. Or, în Lege Moise ne‑a poruncit să ucidem pe femeile ca ea, Tu deci ce spui în acest 

caz?
6. În rest, ei spuneau aceasta ispitindu‑L, ca să aibă pentru ce să‑L acuze. Însă Isus, 

aplecându‑Se, scria cu degetul pe pământ.
7. Iar cum ei insistau cu întrebările, El se ridică și le zise lor: Acela dintre voi care e 

fără păcat să arunce primul piatra asupra ei.
8. Și, aplecându‑Se din nou, scria pe pământ.
9. Or, când auziră ei aceasta, mustrați fiind de conștiința lor, ieșiră unul câte unul, 

începând cu cei mai bătrâni, până la cei din urmă: așa încât Isus rămase singur, 
împreună cu femeia, care se găsea la mijloc.

10. Atunci, Isus Se ridică și, nevăzând pe nimeni altcineva decât pe femeie, îi zise: 
Femeie, unde sunt cei ce te acuzau? Niciunul nu te‑a condamnat?

11. Ea zise: Niciunul, Doamne. Iar Isus zise: Nici Eu nu te condamn; du‑te și nu mai 
păcătui.

1‑5. Însă Isus Se duse pe Muntele Măslinilor. Iar la revărsatul zorilor, veni din nou 
la Templu și tot poporul veni la El; și, stând jos, îi învăța. Atunci, cărturarii și fariseii 
Îi aduseră o femeie surprinsă în adulter; și, după ce au pus‑o la mijloc, Îi ziseră Lui: 
Învățătorule, această femeie a fost surprinsă chiar asupra faptului, pe când comitea 
adulter. Or, în Lege, Moise ne‑a poruncit să ucidem pe femeile ca ea; Tu deci ce spui în 
acest caz? Cunoaștem îndeajuns de bine că, în vechime, grecii n-au știut de această 
istorie; și astfel unii au tras concluzia că a fost scoasă din vreun alt loc, pentru a o 
adăuga aici. Dar, întrucât a fost mereu acceptată de Bisericile latine, pentru că o găsim 
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în multe dintre exemplarele și dintre cărțile vechi ale grecilor1 și întrucât nu conține 
nimic care să nu fie demn de spiritul apostolic, nu există niciun motiv pentru care ar 
trebui să refuzăm a o folosi întru profitul nostru. Cât despre aceea că evanghelistul 
spune: cărturarii au adus o femeie, el vrea să spună că s-a făcut aceasta de către ei 
de o manieră deliberată, pentru a-I pune piedici Domnului Isus. El îi numește în 
mod explicit pe farisei, pentru că erau cei mai importanți printre cărturari. Or, ei 
se arată peste măsură de răutăcioși, folosindu-se de acest pretext ca să calomnieze; 
chiar propriile lor cuvinte spun că sunt astfel; căci nu ascund că au în Lege o poruncă 
atât de evidentă. Urmează că procedează cu malițiozitate, pentru că se interesează 
ca de un lucru încă îndoielnic. Însă intenția lor era să-L constrângă pe Domnul Isus 
să abandoneze lucrarea Sa de a vesti harul, ca să pară schimbător și inconstant. Din 
acest motiv spun în mod clar că femeile adulterine sunt condamnate de către Moise, 
ca să-L țină pe Isus Hristos legat prin sentința dată deja prin Lege. Căci nu era permis 
să-i ierți pe cei condamnați de Lege; pe de altă parte, dacă El ar fi încuviințat Legea, ar 
fi putut să pară, într-o anumită măsură, că e în contradicție cu Sine Însuși.

6. În rest, ei spuneau aceasta ispitindu‑L, ca să aibă pentru ce să‑L acuze. Dar Isus, 
aplecându‑Se, scria cu degetul pe pământ. El a voit să arate prin această atitudine 
că-i disprețuia. Cei care ghicesc că a scris cutare sau cutare nu înțeleg intenția Sa, 
după judecata mea.2 De asemenea, nu consimt nici la subtilitatea Sf. Augustin, care 
crede că, în acest fel a fost arătată diferența dintre Lege și Evanghelie, pentru că Isus 
nu scria pe table de piatră, ci în om, care e pulbere și țărână.3 Căci, nefăcând nimic, 
Isus Hristos a vrut să arate mai degrabă cât de nedemni erau ei să fie ascultați. Ca și 
când unul ar trasa cu degetul niște urme pe un perete, în timp ce un altul îi vorbește, 
sau i-ar întoarce spatele sau ar arăta, prin vreun alt semn, că nu-i pasă de ceea ce i se 
spune. Astfel, când vedem astăzi că Satana încearcă, prin diverse mijloace, să ne abată 
de la dreapta cale a învățării, trebuie să lăsăm să treacă pe lângă noi o mulțime de 
lucruri pe care ni le pune înainte, disprețuindu-le sau neținând cont de ele. Papiștii ne 
chinuie și ne dezbină prin raționamente înșelătoare și frivole, ca și când ar răspândi 
ceață primprejur. Dacă învățații credincioși vor să se amuze răspunzând tuturor 
acestor raționamente înșelătoare, ar însemna să o ia întotdeauna de la capăt. Ar fi 
deci înțelept să nu ținem seama de asemenea piedici, care nu pot decât întârzia cursul 
Evangheliei.

7 și 8. Iar, cum ei insistau cu întrebările, Se ridică și le zise lor: Acela dintre voi care 
e fără păcat să arunce primul piatra asupra ei. Și, aplecându‑Se din nou, scria pe 
pământ. El a spus aceasta după obiceiul Legii; căci Dumnezeu a poruncit ca martorii 

1 Potrivit lui Eusebiu din Cezareea, Papias cunoștea fără nicio îndoială această istorie; vezi Istoria 
bisericească, cartea III, xxxix, 17.

2 Ambrozie citează din Ier. 22:29 ș.u. și declară că Isus scria numele evreilor care sunt astfel scrise pe 
pământ, iar nu în cer: Epistola 25, 4; conform lui Ieronim, care se bazează pe Ier. 17:13, Isus scria lista păcate-
lor acuzatorilor: Dialogus adversus Pelagianos, cartea II, 17.

3 Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 33, 5.



230 Jean Calvin — IOAN

să dea morții cu propriile lor mâini pe răufăcători, după mărturia pe baza căreia au 
judecat judecătorii; iar aceasta, ca să fie mai multă teamă și respect în depunerea 
unei mărturii. Căci mulți nu întâmpină nicio dificultate în oprimarea apropiaților și 
a fraților lor, prin mărturia lor mincinoasă, pentru că nu se gândesc că pricinuiesc o 
rană mortală prin vorbăria lor. Și chiar acest argument are greutate în cazul acestora, 
oricât de disperați fuseseră ei, în calitate de calomniatori; căci, de îndată ce li se arată, 
abandonează curajul înalt și trădător de care fuseseră plini. Totuși, cuvintele lui Isus 
Hristos diferă de vechea rânduire a Legii, prin aceasta: Dumnezeu avertiza în mod 
simplu în Lege că nu trebuia să osândim pe nimeni cu vorbe, dacă nu ne era îngăduit, 
în același timp, să-l dăm morții cu propriile mâini (Deut. 17:6); iar aici, Isus Hristos 
cere o desăvârșită inocență a martorilor, pentru ca nimeni să nu ajungă să pedepsească 
vreo fărădelege la un altul, dacă nu e lipsit și curat de orice viciu. Or, ceea ce a spus 
El atunci la puțini oameni trebuie să considerăm ca fiind spus nouă tuturor: oricine 
acuză pe un altul trebuie să-și impună lui însuși o lege de inocență. Altfel, nu faptele 
rele sunt cele pe care le urmărim, ci vrem să facem mai degrabă rău persoanelor.

Cu toate acestea, se pare că Domnul nostru Isus scoate deciziile judecătorești din 
lume, așa încât nimeni să nu îndrăznească a spune că el e suficient pentru a pedep-
si faptele rele. Căci găsi-vom fie și un singur judecător care să nu se simtă culpabil 
într-un fel sau altul? Care e martorul care va putea depune mărturie, el fiind fără 
greșeală? Se pare deci că El interzice tuturor martorilor să poarte mărturie la judecată 
și tuturor judecătorilor, să se așeze în tribunalele lor. Răspund la aceasta că nu e vorba 
aici de o simplă și clară interdicție prin care Domnul nostru Isus interzice păcătoșilor 
să-și exercite sarcina de corectare a viciilor altora, ci doar îi ceartă prin aceste cuvinte 
pe fățarnici, care se mândresc cu viciile și murdăriile lor și se constituie totuși în 
acuzatori mai mult decât severi, adică mișei, ai altora. Nimeni nu va fi deci împiedicat 
de propriile sale greșeli să corecteze păcatele altuia și chiar să le pedepsească atunci 
când va fi nevoie, cu condiția ca atât în el, cât și în alții, să urască tot ce e demn de a 
fi condamnat. Și, ceea ce e mai mult încă, trebuie să începem cu aceasta: fiecare să-și 
întrebe conștiința și să fie martor împotriva lui însuși, adică judecător, înainte să vină 
la alții. Se va întâmpla în acest fel că, fără a vrea răul oamenilor, ne vom război cu 
păcatele.

9. Or, când auziră ei aceasta, mustrați fiind de conștiința lor, ieșiră unul câte unul, 
începând cu cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Reiese de aici forța pe care o are 
conștiința rea în a-i apăsa pe oameni. Având în vedere că acești fățarnici păcătoși 
deliberaseră în inimile lor să-L surprindă pe Isus Hristos cu uneltirile lor, dar totuși, 
îndată ce le-a străpuns conștiințele cu o singură vorbă, toți au luată-o la fugă, fiind 
bulversați. Iată cu ce ciocan trebuie spart orgoliul fățarnicilor, ca să fie aduși la 
judecata lui Dumnezeu. De altfel, s-a putut întâmpla ca rușinea pe care o simțeau 
înaintea oamenilor să fi avut mai multă putere față de ei decât frica de Dumnezeu. 
Totuși e un lucru mare că mărturisesc din proprie voință că sunt vinovați, atunci când 
pleacă astfel, cu totul rușinați.
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De asemenea, trebuie remarcată împrejurarea exprimată imediat după aceea: 
după cum fiecare îi preceda pe ceilalți în demnitate și cinstire, tot așa era atins mai 
curând de condamnarea sa. Să dea Dumnezeu ca cel puțin cărturarii noștri de astăzi, 
care-și vând străduințele papei, pentru a-I purta război lui Hristos, să aibă tot atâta 
rușine cât aceștia! Dar ei sunt într-atât de lipsiți de sfială și au pierdut într-o aseme-
nea măsură orice rușine, încât, împovărați fiind cu toate necurățiile și faptele rele, se 
preamăresc totuși cu necuviința și cu permisiunea de a fi desfrânați și depravați până 
la capăt, fără teama de a fi pedepsiți.

Pe deasupra, trebuie să observăm, de asemenea, cât de mare e diferența între 
acest sentiment al păcatului și adevărata pocăință. Căci trebuie să fim atinși de ju-
decata lui Dumnezeu, așa încât, departe de a căuta unghere sau ascunzișuri pentru 
a fugi de prezența Judecătorului, să venim mai bine de-a dreptul la El, pentru a cere 
iertare.

Așa încât Isus rămase singur, împreună cu femeia care se găsea la mijloc. Duhul 
prudenței a făcut ca acești răutăcioși, nealegându-se cu niciun câștig din ispitirea lui 
Isus Hristos, să părăsească locul. Și nu trebuie nicidecum să ne îndoim că vom depăși 
toate șiretlicurile dușmanilor noștri, cu condiția să ne lăsăm conduși de același Duh. 
Se întâmplă însă adesea să fim oprimați de ei, pentru că, neluând seama la tertipu-
rile lor, nu ne îngrijim să căutăm un sfat bun sau, bizuindu-ne pe propria noastră 
prudență, nu luăm în considerare cât de necesar este să fim conduși de Duhul Sfânt. 
El spune că Isus Hristos a rămas singur; nu că poporul pe care-l învăța mai înainte 
L-ar fi abandonat, ci pentru că acei cărturari care aduseseră femeia adulteră nu I-au 
mai pricinuit necazuri. Când spune că femeia rămase împreună cu Isus Hristos, să 
învățăm din acest exemplu că nimic mai fericit nu ni s-ar putea întâmpla, decât să fim 
aduși înaintea scaunului Său de judecată, pentru a fi considerați vinovați, cu condiția 
să ne supunem judecății Sale în mod pașnic și în deplină ascultare.

10 și 11. Atunci, Isus Se ridică și, nevăzând pe nimeni altcineva decât pe femeie, îi zise: 
Femeie, unde sunt cei ce te acuzau? Niciunul nu te‑a condamnat? Ea zise: Niciunul, 
doamne. Iar Isus îi zise: Nici Eu nu te condamn. Nu se spune aici că Isus Hristos a 
absolvit-o pur și simplu pe această femeie, ci că a lăsat-o să meargă unde dorea. Acest 
lucru nu trebuie să ne mire; căci El n-a vrut să întreprindă nimic ce nu ținea de lucrarea 
Sa. Tatăl Îl trimisese să adune oile pierdute. Astfel, aducându-Și aminte de chemarea 
Sa, o îndeamnă pe femeie la pocăință și o mângâie cu promisiunea harului. Cei ce trag 
concluzia că adulterinii nu trebuie pedepsiți cu moartea, trebuie să fie de acord că nu 
e nevoie să împărțim moștenirile, căci Isus Hristos n-a vrut să Se interpună ca arbitru 
în această afacere între doi frați. Nu va exista nicio fărădelege sau răutate care să nu fie 
exceptată de la pedeapsa legii, dacă adulterinii nu sunt pedepsiți; căci atunci ușa va fi 
deschisă tuturor necinstirilor, tuturor otrăvirilor, uciderilor și pungășiilor. În afară de 
asta, atunci când o femeie adulteră pune un copil bastard împreună cu cei legitimi, ea 
nu doar fură numele familiei, ci, răpind dreptul de moștenire descendenței legitime, 
îl transferă străinilor. Dar iată ce e mai rău încă; femeia care era legată de soțul său îl 
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dezonorează și se prostituează ea însăși, într-o stare de răutate murdară, și violează 
în același timp legătura sfântă, fără de care nu mai rămâne nicio sfințenie întreagă în 
lume.

Și totuși avem aici teologia papalității, potrivit căreia Isus Hristos a adus în acest 
pasaj Legea harului, prin care adulterinii rămân nepedepsiți. Și, cu toate că ei încearcă 
în toate felurile să șteargă din inimile oamenilor harul lui Isus Hristos, așa cum ne 
e vestit peste tot în Evanghelie, totuși predică cu glas tare, în acest singur loc, Legea 
harului. Și de ce aceasta, dacă nu ca să contamineze cu o destrăbălare dezlănțuită 
aproape orice căsătorie, iar acest lucru să rămână nepedepsit? Iată rodul frumos pe 
care ni l-a adus acest celibat diavolesc, după care cei cărora nu le e permis să ia în 
căsătorie legitimă o femeie se destrăbălează ici și colo, unde îi poartă plăcerea lor. Să 
reținem însă că Isus Hristos iartă într-un asemenea fel păcatele oamenilor, că totuși 
nu răstoarnă ordinea politică și nu abolește sentințele și pedepsele rânduite prin legi.

Du‑te și nu mai păcătui. Aflăm de aici care e scopul harului lui Isus Hristos: e 
pentru ca păcătosul, fiind împăcat cu Dumnezeu, să-L cinstească pe autorul mântui-
rii sale și să-L slujească printr-o viață cinstită și sfântă. În concluzie, când ne e oferită 
iertarea, prin chiar acest cuvânt al lui Dumnezeu, suntem chemați în același timp la 
pocăință. Pe deasupra, deși acest îndemn are în vedere timpul care stă să vină, totuși, 
odată cu aceasta, îi rușinează pe păcătoși, aducându-le în amintire viața lor trecută.

12. Or, Isus le vorbi din nou, spunând: Eu sunt lumina lumii. Cine Mă urmează nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.

13. Atunci, fariseii îi ziseră: Tu depui mărturie despre Tine Însuți, mărturia Ta nu e 
adevărată.

14. Isus răspunse și le zise lor: Deși depun mărturie despre Mine Însumi, mărturia 
Mea e adevărată: căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc; dar voi nu știți de 
unde vin, nici unde Mă duc.

12. Or, Isus le vorbi din nou, spunând: Eu sunt lumina lumii. Cei ce omit istoria dinainte, 
a femeii adultere, leagă aceste cuvinte ale Domnului Isus de predica pe care a ținut-o 
în ultima zi a praznicului (Ioan 7:37 ș.u.).1 Or, avem aici o măreață laudă a Domnului 
nostru Isus, că e numit lumina lumii. Căci, pentru că suntem toți orbi de la natură, 
ne e propus remediul prin care, scoși fiind și eliberați din întuneric, suntem aduși să 
luăm parte la lumina adevărată. Această binefacere nu e oferită doar la unul sau la 
doi, căci Hristos spune că e lumina lumii întregi, în mod general. Fiindcă, prin această 
afirmație generală, El a vrut să înlăture nu doar diferența dintre evrei și neamuri, ci 
și între oamenii învățați și ignoranți, între cei excelenți și cei din popor. Or, trebuie în 
primul rând să înțelegem bine care e nevoia de a căuta această lumină; căci oamenii 
nu se vor prezenta nicicând la Hristos, ca să li se deschidă ochii, dacă n-au cunoscut 
înainte că această lume nu e decât întuneric și că ei sunt cu totul orbi. Să știm deci, 

1 Vezi Ioan Gură de Aur, Commentarius in Joannem Evangelistam, omilia 52, 2; Chiril al Alexandriei, 
Commentarius in Joannis Evangelium, cartea V, cap. 2.
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când ne e arătat modul de a obține lumina în Hristos, că toți suntem condamnați 
la orbire și tot ceea ce credem a fi lumină altundeva e comparat cu negurile și cu o 
noapte foarte întunecată. Căci Hristos nu spune aceasta ca despre un lucru pe care îl 
are în comun cu alții, ci Și-l atribuie ca pe un lucru propriu și particular. Urmează că 
nu există nici măcar o singură strălucire de lumină adevărată, în afara Lui. Va putea 
să existe o anume aparență de splendoare, dar va fi doar ca un fulger care nu va face 
altceva decât să ne ia lumina ochilor.

În plus, trebuie să observăm aici că puterea și lucrarea de a ilumina nu sunt 
restrânse la persoana lui Hristos; căci, deși El e departe de noi în ce privește trupul, 
totuși face să strălucească lumina peste noi în toate zilele, prin învățătura Evangheliei 
Sale și prin puterea tainică a Duhului Său Sfânt. Noi n-avem totuși încă o deplină 
mărturie a acestei lumini, dacă nu știm că suntem iluminați de Evanghelie și de Du-
hul Domnului nostru Isus, ca să înțelegem că izvorul întregii științe și înțelepciuni se 
găsește ascunsă în El.

Cine Mă urmează nu va umbla în întuneric. După învățătură, El pune îndemnul, 
întărit imediat printr-o promisiune. Căci, atunci când auzim spunându-se aici că toți 
cei ce se lasă călăuziți de Domnul Isus sunt în afara pericolului de a umbla la voia 
întâmplării și de a se rătăci, trebuie să fim îndemnați să-L urmăm; iar El ne atrage, ca 
și cum ne-ar întinde mâna. În plus, această promisiune atât de amplă, de minunată 
și plină de o mare generozitate trebuie să ne emoționeze cu putere: și anume, toți cei 
ce-și vor înălța ochii către Isus Hristos sunt asigurați că, oricât întuneric se găsește 
în ei, totuși nu se vor rătăci; și nu doar pentru un timp determinat, ci până ce ajung 
la capăt. Căci aceasta e semnificația acestor cuvinte puse la timpul viitor, adică ceea 
ce vine:

Ci va avea lumina vieții. Acest din urmă element al frazei tinde spre același scop, 
prin care e exprimată caracterul veșnic al acestei lumini. Prin urmare, nu trebuie să 
ne fie teamă că ea ne-ar lipsi la mijlocul drumului, întrucât ne conduce până la viața 
binecuvântată. Când spune lumina vieții, e un mod evreiesc de a vorbi, pentru lumina 
dătătoare de viață. La urma urmelor, nu trebuie să ne mire dacă există o atât de mare 
mulțime de rătăciri tenebroase și de superstiții în lume, unde se găsesc doar puțini 
oameni care-și au privirea ațintită către Isus Hristos.

13. Atunci, fariseii Îi ziseră: Tu depui mărturie despre Tine Însuți; mărturia Ta nu e 
adevărată. Ei aduc obiecția obișnuită, și anume, că nu trebuie să dăm crezare unui om 
oarecare în propria sa cauză. Căci mărturia adevărată înseamnă aici cea legitimă și 
demnă de crezare. Pe scurt, vor să spună că iau în van toate aceste vorbe, dacă El nu 
are o aprobare de altundeva.

14. Isus răspunse și le zise: Deși depun mărturie despre Mine Însumi, mărturia Mea 
e adevărată. Isus răspunde că mărturia Sa vădește destulă credibilitate și autoritate, 
întrucât El nu aparține rangului comun al celorlalți oameni, ci sarcina și lucrarea Lui 
sunt diferite. Căci, atunci când spune că știe bine de unde a venit și unde Se va duce, Se 
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exclude astfel dintre oamenii obișnuiți. Sensul e deci că fiecare e privit cu suspiciune 
în cauza sa proprie; iar în același timp, e rânduit prin legi că nu trebuie să dăm crezare 
celui ce vorbește pentru propriul său câștig; însă aceasta nu se aplică totuși la Fiul 
lui Dumnezeu, pus mai sus decât lumea întreagă; căci El nu e considerat ca fiind 
din rândul oamenilor, ci Tatăl Său I-a oferit privilegiul să aducă la ascultare pe toți 
oamenii din lume, doar prin cuvântul Său.

Căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc; dar voi nu știți de unde vin și nici 
unde Mă duc. El declară, prin aceste vorbe, că originea Sa nu e din lume, ci El e ieșit 
de la Dumnezeu; din acest motiv, ar fi un lucru nedrept și absurd ca învățătura Sa, 
care e divină, să fie supusă legilor oamenilor. Dar, pentru că, având atunci chipul unui 
rob, era disprețuit din cauza condiției umile și a modestiei cărnii Sale, El îi trimite la 
slava viitoare a învierii Sale, care a fost o dovadă evidentă a divinității Lui, ascunsă și 
necunoscută înainte. Prin urmare, această stare mijlocie nu trebuia să-i împiedice să 
se supună trimisului unic al lui Dumnezeu, ce le fusese promis încă de multă vreme 
în Lege.

Când El spune că știe bine de unde a venit și că ei nu o știu, vrea să spună că 
slava Sa nu va fi micșorată prin necredința lor. În rest, întrucât El a depus pentru 
noi o mărturie asemănătoare, trebuie ca și credința noastră să disprețuiască toate 
defăimările, toate contradicțiile și toate vociferările celor răi; căci ea nu poate fi înte-
meiată în Dumnezeu, fără a depăși cu mult marele orgoliu al lumii. Totuși, pentru ca 
măreția profundă a Evangheliei să ni se arate, trebuie ca ochii noștri să fie întotdeau-
na îndreptați și atenți la slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, iar noi să-L ascultăm 
vorbind într-un asemenea fel lumii, încât să ne amintim de unde a venit și ce autori-
tate a primit El acum, după ce Și-a împlinit solia. Căci, după cum S-a smerit pentru 
o vreme, tot astfel, acum este înălțat la dreapta Tatălui, pentru ca toate făpturile să I 
se închine.

15. Voi judecați potrivit firii, Eu nu judec pe nimeni.
16. Iar dacă totuși judec, judecata Mea e adevărată; căci Eu nu sunt singur, ci sunt 

împreună cu Tatăl care M‑a trimis.
17. În Legea voastră stă chiar scris că mărturia a doi oameni e demnă de crezare.
18. Eu sunt Cel ce depune mărturie despre Mine Însumi, iar Tatăl care M‑a trimis 

depune și El mărturie despre Mine.
19. Ei îi zic deci: Unde se află Tatăl Tău? Isus răspunse: Voi nu Mă cunoașteți nici pe 

Mine și nici pe Tatăl Meu; dacă M‑ați cunoaște, L‑ați cunoaște și pe Tatăl Meu.
20. Aceste vorbe le‑a rostit Isus în visterie, pe când învăța în Templu; și niciunul nu 

L‑a arestat, căci ceasul Său nu venise încă.

15. Voi judecați potrivit firii. Putem interpreta aceasta în două feluri; fie că judecau 
potrivit cu înțelesul stricat al firii lor, fie luând în considerare persoana – căci 
cuvântul folosit, carne, e folosit uneori pentru aparența exterioară a omului – aceste 
două sensuri s-ar potrivi foarte bine cu pasajul de față. Căci fie că afecțiunile cărnii 



 Capitolul VIII 235

stăpânesc, fie că luarea în considerare a persoanei duce la judecată, nici adevărul și 
nici dreptatea nu va avea loc. Se pare că sensul va fi totuși mai sigur, dacă opunem 
firea Duhului; așa încât El înțelege că ei nu sunt judecători competenți; iar aceasta, 
pentru că nu Duhul îi îndrumă.

Eu nu judec pe nimeni. Și acest pasaj e interpretat în diferite feluri. Astfel, unii 
disting faptul că El nu judecă așa cum o face un om;1 alții fac referire la vremea când 
El Se găsea pe pământ, când nu-Și îndeplinea încă lucrarea de Judecător. Sf. Augustin 
introduce cele două interpretări, dar nu se decide pentru una dintre ele2. Însă această 
primă distincție nu poate nicidecum să se potrivească; căci afirmația conține două 
elemente, pe de o parte, Isus Hristos nu judecă defel, iar dacă judecă, pe de altă parte, 
judecata Sa e fermă și autentică, întrucât El e dumnezeiesc. De aceea, restrâng primul 
element al frazei la circumstanța pasajului prezent, unde spune că El nu e judecător. 
Căci, pentru a da mai bine pe față orgoliul dușmanilor Săi, Se folosește de această 
comparație, că ei își asumă în mod fals permisiunea de a judeca; și cu toate acestea, 
ei nu-L pot suporta, când El doar îi învață și se leapădă de exercitarea funcției de 
judecător.

16. Iar dacă totuși judec, judecata Mea e adevărată; căci Eu nu sunt singur, ci sunt 
împreună cu Tatăl care M‑a trimis. El adaugă această corecție, pentru a nu părea 
că-Și abandonează cu totul dreptul. Dacă judec, spune El, judecata Mea e adevărată; 
adică El merită să aibă autoritate. Or, autoritatea vine din aceea că nu face nimic 
decât la porunca și prin rânduirea Tatălui Său. Acest mod de a vorbi: Eu nu sunt 
singur, înseamnă ca și când ar spune că El nu aparține mulțimii vulgare a oamenilor, 
ci trebuie să-L înțelegem împreună cu sarcina care I-a fost încredințată de Tatăl Său. 
Dar de ce nu-Și atribuie divinitatea în mod deschis, cum putea să o facă într-adevăr 
și pe bună dreptate? E pentru că divinitatea Sa era ascunsă sub vălul cărnii Sale, iar 
El Îl invocă pe Tatăl Său, întrucât Dumnezeirea strălucea mai bine în Acesta. Totuși 
cuvintele Sale tind să spună că tot ce face și învață trebuie să fie considerat divin.

17 și 18. În Legea voastră stă chiar scris că mărturia a doi oameni e demnă de crezare. 
Eu sunt Cel ce depune mărturie despre Mine Însumi, iar Tatăl care M‑a trimis depune 
și El mărturie despre Mine. La prima vedere, ar putea să pară că acest argument nu 
e destul de ferm, întrucât nimeni nu e acceptat drept martor în propria sa cauză. Or, 
trebuie să ne amintim ceea ce am spus deja: și anume, că Fiul lui Dumnezeu trebuie 
scos dintre oamenii obișnuiți, căci nu e un om privat și nu tratează, astfel, cauza 
Sa specifică. Cât despre aceea că face o deosebire între El și Tatăl Său, Se pune prin 
aceasta de acord cu puterea de înțelegere a celor ce-L ascultau; iar aceasta, din cauza 
lucrării Sale, căci atunci era preot al Tatălui Său; iar din acest motiv, Îl consideră drept 
autor al întregii Sale învățături.

1 Ioan Gură de Aur, Commentarius in Joannem Evangelistam, omilia 52, 3; Chiril al Alexandriei, Com‑
mentarius in Joannis Evangelium, cartea V, cap. 2; viii, 15.

2 Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 36, 4.
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19. Ei îi zic deci: Unde Se află Tatăl Tău? E cu totul sigur că s-au interesat de Tatăl Său 
în batjocură; căci nu doar că primiseră în mod disprețuitor, potrivit cu orgoliul lor 
obișnuit, ceea ce spusese El despre Tatăl Său, ci, în plus, își bat joc de El, pentru că-L 
preamărea atât de mult pe Tatăl Său, ca și când rasa Lui ar fi coborât din cer. Din acest 
motiv, ei vor să spună, prin aceste cuvinte, că nu-L prețuiesc pe Tatăl lui Isus Hristos 
până într-atât, încât să atribuie ceva Fiului, de dragul Lui. Iată de unde se trage că-L 
disprețuim astăzi cu atâta nerușinare pe Isus Hristos; aceasta se întâmplă pentru că 
puțini cred că Dumnezeu e Cel ce L-a trimis!

Isus răspunse: Voi nu Mă cunoașteți nici pe Mine și nici pe Tatăl Meu; dacă M‑ați 
cunoaște, L‑ați cunoaște și pe Tatăl Meu. El nu binevoiește să le dea un răspuns sigur, 
ci le reproșează în puține cuvinte ignoranța lor, în care se complăceau. Ei se interesau 
de Tatăl și totuși, avându-L pe Fiul înaintea ochilor lor, văzând, ei nu vedeau. A fost 
deci o pedeapsă justă a orgoliului lor și a lipsei lor de recunoștință plină de răutate 
că ei, care Îl disprețuiseră pe Fiul lui Dumnezeu, dat lor într-un mod atât de familiar, 
n-au putut nicicând să vină la Tatăl. Căci cum ar putea să ajungă un om oarecare până 
la înălțimea suverană a lui Dumnezeu, dacă nu e ridicat de mâna Fiului Său?

În rest, Dumnezeu S-a coborât până la abjecția și la micimea oamenilor, în Isus 
Hristos, pentru a le întinde mâna. Cei ce-L resping pe Dumnezeu, care Se apropie de 
ei în acest fel, nu sunt cu totul demni de a fi alungați din cer? Să avem a cunoaște că ni 
se spune nouă, tuturor, aceasta: oricine aspiră la Dumnezeu și nu începe cu Fiul Său 
Isus Hristos, trebuie să rătăcească în mod necesar ca într-un labirint; căci nu fără mo-
tiv e numit Hristos Chipul Tatălui, așa după cum am spus într-un alt loc. Pe deasupra, 
la fel cum cei care, lăsându-L pe Isus Hristos, vor să urce la cer după modelul uriașilor, 
sunt privați de orice dreaptă cunoaștere a lui Dumnezeu, tot astfel, oricine își va înălța 
cugetul său, ca și toate simțurile sale, către Isus Hristos va fi condus de-a dreptul la 
Tatăl; căci nu e falsă învățătură, când apostolul afirmă că Îl privim pe Dumnezeu 
în mod deschis și clar, prin oglinda Evangheliei, în persoana lui Isus Hristos (2 Cor. 
3:18). Iată cu siguranță o recompensă inestimabilă pentru ascultarea credinței, că 
oricine se smerește înaintea Domnului Isus pătrunde pe deasupra tuturor cerurilor 
până la tainele care sunt adorate de îngeri, în cinstire și admirație.

20. Aceste cuvinte le‑a rostit Isus în visterie, pe când învăța în Templu; și niciunul 
nu L‑a arestat, căci ceasul Său nu venise încă. Visteria era o parte a Templului unde 
se puneau jertfele sfințite. Era deci un loc foarte frecventat. Ne amintim că Hristos a 
rostit această predică într-o mare adunare de oameni, pentru ca poporul să aibă mai 
puține scuze. În același timp, evanghelistul preamărește în fața ochilor noștri puterea 
admirabilă a lui Dumnezeu, prin aceea că ei au fost obligați să îndure ca Hristos să 
predice public în Templu; adică ei, care înainte îl căutau să-L dea morții. Căci, având 
în vedere că stăpâneau în voie peste Templu, făcând-o cu o lăcomie tiranică, puteau 
să-L alunge afară cu ușurință pe Isus Hristos. Dar, cât despre aceea că a îndrăznit să-i 
învețe pe alții, de ce nu fac ei uz de violență pentru a pune mâna pe El? Vedem deci 
că Dumnezeu a făcut ca El să aibă audiență și L-a ocrotit prin ajutorul Său, pentru 
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ca aceste fiare sălbatice și crude să nu-L atingă, deși și-au deschis gurile, să-L înghită. 
Evanghelistul menționează din nou ceasul Său, pentru ca noi să știm că nu depinde 
de voința oamenilor să trăim sau să murim, ci de Dumnezeu.

21. Iar Isus le mai zise lor: Eu Mă duc, iar voi Mă veți căuta și veți muri în păcatul 
vostru; voi nu puteți veni unde Mă duc Eu.

22. Evreii ziseră deci: Se va omorî El pe Sine? Pentru că spune: Acolo unde Mă duc, voi 
nu puteți veni?

23. Deci El le zise lor: Voi sunteți de jos, Eu sunt de sus; voi sunteți din această lume, 
cât despre Mine, Eu nu sunt nicidecum din această lume.

24. Totuși v‑am zis vouă că veți muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeți că Eu 
sunt, veți muri în păcatele voastre.

21. Iar Isus le mai zise lor: Eu mă duc, iar voi Mă veți căuta și veți muri în păcatul 
vostru; voi nu puteți veni unde Mă duc Eu. Văzând că nu are niciun câștig în fața 
acestor îndărătnici, le denunță pieirea. Iar de fapt, aceasta e scăparea tuturor celor ce 
resping Evanghelia; căci ea nu e răspândită fără niciun rost, ci trebuie neapărat să fie 
mireasmă, fie de moarte, fie de viață. Or, ideea acestor cuvinte este că necredincioșii 
vor simți odată câștigul pe care-l vor avea din respingerea Domnului Isus Hristos, 
care li S-a arătat de bunăvoie. Ei îl vor simți, dar va fi prea târziu, căci nu se vor pocăi. 
Iar pentru a-i înspăimânta și mai tare, arătându-le cât de aproape e pedeapsa lor, El 
spune în primul rând că Se va duce curând după aceea, vrând să spună prin aceasta 
că Evanghelia le e predicată pentru foarte puțină vreme. Dacă lasă să le scape această 
ocazie, timpul potrivit și zilele destinate mântuirii nu vor dura pentru totdeauna. 
Astfel astăzi, când Domnul nostru Isus bate la ușa noastră, trebuie să-I alergăm pe 
dată în întâmpinare, de teamă să nu Se întristeze din cauza lașității noastre și să plece 
de la noi. Și într-adevăr, oamenii au aflat, din experiențele avute de-a lungul vremii, 
cât de mult trebuie să ne temem de plecarea lui Hristos.

Dar mai întâi trebuie să înțelegem cum L-au căutat pe Isus Hristos cei despre 
care e vorba aici; căci, dacă ei ar fi fost într-adevăr convertiți, nu L-ar fi căutat în za-
dar, atâta vreme cât nu în mod fals a promis El că, de fiecare dată când păcătosul va 
suspina, îi va fi aproape. Hristos înțelege deci că nu L-au căutat urmând calea dreaptă 
a credinței, ci așa cum oamenii cuprinși de îngrijorare extremă caută eliberarea în 
toate părțile. Căci necredincioșii ar vrea desigur ca Dumnezeu să le fie binevoitor și 
favorabil, și totuși nu încetează să-L evite. Dumnezeu îi cheamă, accesul la Dumnezeu 
constă în credință și pocăință; dar ei Îi opun lui Dumnezeu o învârtoșare a inimii și, 
cuprinși fiind de disperare, freamătă împotriva Lui. În concluzie, departe de a aspira 
la Dumnezeu, nu fac loc și nu se deschid ajutorului Său, decât dacă se neagă pe Sine 
Însuși; ceea ce El nu va face nicicând. În acest fel, oricât de răi și de necredincioși au 
fost cărturarii, totuși și-ar fi aplicat de bunăvoie și întru folosul lor răscumpărarea 
promisă prin mâna lui Mesia, cu condiția ca Hristos să Se transfigureze după firea și 
pofta lor.
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Prin urmare, Hristos amenință prin aceste cuvinte și dă de înțeles tuturor îndă-
rătnicilor și necredincioșilor că, după ce vor fi disprețuit învățătura Evangheliei, vor 
fi strânși și presați de asemenea îngrijorări, încât vor fi obligați să strige după Dum-
nezeu; dar acest urlet nu le va aduce niciun câștig, întrucât, așa după cum s-a spus 
deja, căutându-L, ei nu-L caută. Iar acest lucru e destul de clar exprimat prin ceea ce 
El spune după aceea: Veți muri în păcatul vostru; căci arată care va fi cauza pieirii 
lor: aceea de a fi neascultători și răzvrătiți față de Dumnezeu, până la sfârșit. Or, vom 
vedea mai încolo care e acest păcat.

22. Evreii ziseră deci: Se va omorî El pe Sine? Pentru că spune: Acolo unde Mă duc, 
voi nu puteți veni. Cărturarii perseverează nu numai în a-și bate joc cu îndrăzneală, 
ci și în a-și spori mândria; căci își bat joc de faptul că Domnul Isus spusese că ei n-ar 
putea merge unde se va duce El; ca și când ei ar spune: „Dacă Se omoară, mărturisim 
că nu-L putem însoți, pentru că nu ne face plăcere să-L urmăm acolo.“ Căci ei 
considerau absența lui Hristos ca nevalorând nimic și credeau că ar fi mai puternici 
decât El, în toate privințele. Din acest motiv, spun că Se va duce unde va vrea. Iată 
o oribilă stupiditate! Însă așa îi seduce Satana pe necredincioși și pe cei respinși, 
pentru ca, fiind smintiți și îmbătați de o stupiditate mai mult decât grosolană, să 
se arunce în mijlocul flăcării mâniei lui Dumnezeu. Nu vedem noi astăzi o turbare 
asemănătoare în mulți care, având cugetele amețite, fac pe glumeții și batjocoresc tot 
ce aud spunându-se ca fiind amenințare și judecată îngrozitoare a lui Dumnezeu? E 
cu totul sigur, în același timp, că e un râs de hangiu, după cum se spune, pentru că 
înăuntru resimt înțepături ascunse, care-i pătrund; dar deodată izbucnesc în râsete 
furioase, ca și cum și-ar fi ieșit din minți.

23. Atunci, le zise lor: Voi sunteți de jos, Eu sunt de sus; voi sunteți din această lume, 
cât despre Mine, Eu nu sunt nicidecum din această lume. Pentru că nu meritau să-i 
învețe, a vrut doar să-i atingă din plin cu dojeni scurte și tăioase; căci El spune în 
acest pasaj că ei nu înțeleg defel învățătura Sa, pentru că le e cu totul oroare de 
Împărăția lui Dumnezeu. Or, prin aceste două cuvinte, de jos și din lume, El cuprinde 
tot ceea ce oamenii au din natura lor; iar prin acest mijloc arată că există un dezacord 
între Evanghelia Sa și vivacitatea și subtilitatea minții omenești; căci Evanghelia e 
o înțelepciune cerească, iar mintea noastră e cu totul ațintită spre pământ. Nimeni 
nu va fi deci ucenicul potrivit al lui Hristos, dacă nu e transformat de Duhul Său. De 
aici vine faptul că există atât de puțină credință în lume, pentru că întreg neamul 
omenesc e în mod natural împotriva lui Isus Hristos, cu excepția celor pe care-i ridică 
în sus, printr-un har special al Duhului Său Sfânt.

24. De aceea v‑am zis vouă că veți muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeți că 
Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. În timp ce mai sus spusese: în păcatul vostru, 
acum vorbește la plural: în păcatele voastre, dar sensul e același, doar că, în primul 
caz, a vrut să spună că necredința e cauza tuturor relelor. Nu că ar exista alte păcate 
decât necredința, cum se exprimă unii aici cu prea multă suficiență, sau că numai 
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ea singură ne obligă la osânda morții veșnice înaintea lui Dumnezeu; ci pentru că 
ea ne desparte de Hristos și ne lipsește de harul Său, de la care ar trebui să așteptăm 
izbăvirea de toate greșelile și păcatele noastre. Astfel, e o boală mortală pentru evrei 
faptul că aruncă leacul, dintr-o răutate încăpățânată; se întâmplă că, fiind făcuți robi 
ai Satanei, nu încetează să adune greșeală peste greșeală și păcat peste păcat și să 
atragă fără încetare noi osânde pe capetele lor. Din acest motiv, El adaugă după aceea: 
„Dacă nu credeți că Eu sunt.“ Căci nu există alt mijloc sau remediu pentru cei ce sunt 
pierduți, de a dobândi mântuirea, decât să recurgă la Domnul Isus.

Pe deasupra, aceste cuvinte: „Că Eu sunt“ implică o semnificație mai evidentă: 
căci trebuie să se împlinească toate lucrurile pe care Scriptura le atribuie lui Mesia 
și vrea să avem nădejde în El. Cu toate acestea, suma și lucrul principal e restaurarea 
Bisericii, al cărei început e lumina credinței, care dă naștere neprihănirii și vieții noi. 
Unii dintre vechii învățați au legat aceasta de esența divină a Domnului nostru Isus;1 
a face asta înseamnă însă a comite o mare greșeală, având în vedere că El vorbește 
de lucrarea Sa pentru noi. Această afirmație merită să fie reținută; căci, într-adevăr, 
niciodată oamenii nu iau în seamă suficient relele în care sunt cufundați. În plus, deși 
sunt obligați să-și recunoască pierzania, totuși, abandonându-L pe Hristos, își întorc 
privirea în toate părțile, în căutare de remedii zadarnice și inutile. Trebuie astfel să 
știm că, până ce harul lui Hristos se arată, pentru a ne slobozi, nu există decât o îngră-
mădeală infinită de tot soiul de păcate care domnesc fără încetare în noi.

25. Atunci, Îi ziseră Lui: Cine ești Tu? Isus răspunse lor: De la început, pentru aceasta 
vă și vorbesc.

26. Am multe lucruri să spun și să judec despre voi; însă Acela care M‑a trimis este 
adevărat: iar lucrurile care le‑am auzit de la El le spun lumii.

27. Ei nu cunoscură că le vorbește despre Tatăl.
28. De aceea, Isus le zise lor: Când Îl veți înălța pe Fiul Omului, vă veți da seama 

atunci că Eu sunt Acesta și că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci spun aceste lu‑
cruri după cum M‑a învățat Tatăl Meu.

29. Căci Cel care M‑a trimis este cu Mine. Tatăl nu M‑a lăsat singur, căci fac întot‑
deauna lucruri plăcute Lui.

25. Atunci, Îi ziseră Lui: Cine ești Tu? Isus răspunse lor: încă de la început, și din acest 
motiv vă și vorbesc. Cei care traduc Eu sunt începutul și înțeleg aceasta ca și cum 
Hristos Și-ar păstra divinitatea Sa veșnică, se înșală tare.2 În greacă, nu poate exista 
o asemenea ambiguitate; totuși învățații greci nu sunt toți de o aceeași părere aici, 
deși sunt toți de acord că aici trebuie înțeleasă o prepoziție. Mulți interpretează asta 
ca și când Hristos ar spune că trebuie în primul rând să reținem acest lucru. Alții, de 
asemenea, precum Ioan Gură de Aur, 3 citesc aceste cuvinte într-o înșiruire continuă: 

1 Vezi Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 38, 8 ș.u.
2 Vezi Ambrozie, Hexameron, cartea I, cap. II, 5; Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 38, 11.
3 Ioan Gură de Aur, Commentarius in Joannem Evangelistam, omilia 53, 1.
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începutul ce vă și vorbește, am multe lucruri să spun și să judec despre voi; această 
afirmație a fost pusă în acest fel în versuri de către Nonnus.1 Totuși mai mult acceptată 
e cealaltă lectură și mi se pare că aceasta e cea adevărată și naturală. Or, cât despre 
mine, interpretez cuvântul grecesc folosit aici încă de la început. Astfel, după judecata 
mea, sensul e acesta: „Eu n-am venit dintr-odată, ci cum am fost promis încă de multă 
vreme, așa Mă și arăt acum.“

Iar El adaugă: „din acest motiv vă și vorbesc“, vrând să spună prin aceasta că 
mărturisește destul de clar cine e El, cu condiția ca ei să aibă urechi. Cuvintele din 
acest motiv nu sunt puse doar ca o explicație pentru cele spuse chiar înainte; ca și 
când Hristos ar vrea să dovedească faptul că a existat încă de la început, pentru că 
vorbește acum; ci afirmă că învățătura Lui se potrivește atât de bine cu veșnicia des-
pre care a vorbit El, încât trebuie considerată drept o confirmare cu totul certă; ca și 
când ar spune: „Ceea ce vă spun acum e conform cu prorociile existente dintotdeau-
na, așa încât aceasta constituie o întărire fermă a lor.“

Pe scurt, acest răspuns conține două elemente de frază; căci prin cuvântul înce‑
put El înțelege ordinea continuă a vremurilor, de când Dumnezeu a făcut legământ 
cu Părinții. Când spune că din acest motiv și vorbește, leagă învățătura Sa prezentă de 
prorociile străvechi și arată că ea depinde de ele. Consecința e că evreii n-au avut alt 
motiv de ignoranță decât că nu credeau nici Prorocilor și nici Evangheliei; căci același 
Hristos e prezentat peste tot. Ei se prefăceau a fi ucenicii prorocilor și se prefăceau că 
au în vedere legământul veșnic cu Dumnezeu; totuși Îl respingeau pe Hristos, care 
fusese promis încă de la început și Se arăta înaintea lor în prezent.

26. Am multe lucruri să spun și să judec despre voi, însă Acela care M‑a trimis este 
adevărat. Pentru că vedea că are de a face cu surzi, nu-Și continuă cuvintele pe mai 
departe; ci doar anunță că Dumnezeu va păstra și va răzbuna învățătura pe care ei 
o disprețuiesc, pentru că El este autorul ei. „Dacă aș vrea să vă învinuiesc, spune El, 
răutatea și nerușinarea voastră Mi-ar oferi suficiente motive; însă, pentru acest ceas, 
Mă abțin. Totuși Tatăl care Mi-a rânduit sarcina de a învăța pe alții nu va abandona 
împlinirea lucrării Sale; căci El va fi mereu ferm în cuvintele Sale, pentru a apăra 
Cuvântul Său împotriva oricărui dispreț al oamenilor, dispreț plin de impietate și de 
fărădelege.“ Această afirmație a lui Hristos are în vedere aproape același scop ca și 
cea a Sf.  Pavel, în care acesta spune: „Dacă Îl tăgăduim, rămâne totuși credincios; 
El nu Se poate tăgădui pe Sine Însuși.“ (2  Tim. 2:13). În concluzie, El îi amenință 
pe necredincioși cu judecata lui Dumnezeu, pe ei, care nu vor să adauge credință 
Cuvântului Său; căci trebuie să-Și apere adevărul. Or, fermitatea adevărată a credinței 
noastre în aceea se arată că suntem convinși că Dumnezeu singur e de ajuns pentru 
a stabili autoritatea învățăturii Sale, când lumea întreagă ar respinge-o. Toți cei care, 
bazându-se pe această fortăreață, Îl slujesc cu credință pe Isus Hristos, pot acuza cu 
îndrăzneală lumea întreagă de minciună.

1 Nonnos din Panopolis (poet creștin din secolul al V-lea), Paraphrasis in Joannem, cap. VIII, 25.
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Iar lucrurile pe care le‑am auzit de la El le spun lumii. El spune că nu rostește 
nicio vorbă, fără a o fi primit de la Tatăl Său. Și aceasta e singura confirmare a unei 
învățături, când slujitorul arată în mod deschis că tot ceea ce spune purcede de la 
Dumnezeu. Or, știm bine că Hristos avea pe atunci lucrarea de slujitor. De aceea, nu 
trebuie să ne mire dacă cere să fie ascultat, întrucât El aduce oamenilor poruncile lui 
Dumnezeu. În rest, dă prin exemplul Său o lege comună întregii Sale Biserici: nimeni 
să nu fie ascultat, dacă nu vorbește prin gura lui Dumnezeu. Dar, la fel cum pune la 
pământ aroganța perversă a celor ce se amestecă în Cuvântul lui Dumnezeu, tot așa îi 
înzestrează și-i înarmează cu o invincibilă statornicie pe învățătorii credincioși, care 
își cunosc bine chemarea; pentru ca, avându-L pe Dumnezeu drept călăuză și condu-
cător, să se înalțe și să sfideze cu îndrăzneală pe orice om muritor.

27. Ei nu cunoscură că le vorbește despre Tatăl. Se vede bine de aici cât sunt de stupizi 
cei ce au mințile posedate de Satana. Era cu totul clar că erau citați înaintea scaunului 
de judecată al lui Dumnezeu. Dar ce? Iată-i cu totul orbi. Aceasta se întâmplă în toate 
zilele dușmanilor Evangheliei. În rest, o asemenea orbire a unor astfel de oameni 
trebuie să ne învețe să umblăm cu teamă.

28. De aceea, Isus le zise lor: Când Îl veți înălța pe Fiul Omului, vă veți da seama 
atunci că Eu sunt Acesta. Hristos, jignit fiind de stupiditatea descrisă de evanghelist, 
afirmă din nou că ei nu merită ca El să-Și mai deschidă gura pentru a le spune ceva. 
Voi aveți acum, zice El, toate simțurile ca fermecate; și din acest motiv, nu înțelegeți 
nimic din tot ce vă spun; dar va veni odată o vreme, când veți cunoaște că un Proroc 
al lui Dumnezeu a trăit printre voi și a deschis gura Sa pentru a vă vorbi. Iată cum 
trebuie tratați cei osândiți și cei necredincioși; trebuie citați în mod explicit în fața 
tribunalului lui Dumnezeu, care e Judecătorul suveran.

Or, această cunoaștere despre care vorbește Hristos e o cunoaștere care vine prea 
târziu, când, fiind pedepsiți, osândiții și necredincioșii sunt constrânși să-L recunoas-
că pe Dumnezeu drept Judecător, pe care trebuiau să-L cinstească și să-L respecte 
pașnic. Căci El nu le promite pocăință; ci afirmă că, după ce vor fi fost doborâți de 
o groază subită și neașteptată a mâniei lui Dumnezeu, vor fi treziți din acest somn 
în care-și găsesc acum răgazul. Iată cum i-au fost deschiși ochii lui Adam, căci, fiind 
confuz din cauza rușinii, căuta ascunzișuri în toate părțile, dar era în zadar; iar în cele 
din urmă, a simțit că era pierdut. Totuși această cunoaștere a lui Adam, care în sine 
ar fi fost inutilă, a fost întoarsă întru binele și câștigul său, prin harul lui Dumnezeu; 
însă necredincioșii și osândiții, împovărați fiind de disperare, au ochii deschiși doar 
ca să-și vadă ruina și pierzania. În rest, Dumnezeu îi aduce la acest fel de cunoaștere 
pe diverse cărări; căci se întâmplă adesea ca, fiind cuprinși de dureri puternice, să-și 
dea seama că Dumnezeu e supărat pe ei. De asemenea, îi chinuie adesea în lăuntrul 
lor, fără nicio pedeapsă exterioară; uneori, le permite să doarmă și să se odihnească, 
până ce-i scoate din această lume.
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Prin verbul a înălța, Hristos are în vedere moartea Sa. Or, El menționează moar-
tea Sa pentru a-i avertiza că, deși Îl dau morții după carne, aceasta nu le va fi lor de 
niciun folos. Ca și când ar spune: „Acum, că vă vorbesc, vă bateți joc cu mândrie de 
Mine, iar curând lipsa voastră de evlavie va înainta și va depăși măsura, până la a Mă 
da morții. Atunci veți triumfa, ca și cum vi s-ar fi împlinit dorințele; dar veți simți 
puțin după aceea, spre marea voastră nefericire, cât de diferită e moartea Mea de 
nimicire.“

El se folosește de verbul a înălța pentru a-i ustura și mai mult. Intenția lor era 
de a-L arunca pe Hristos până-n adâncurile infernului. El afirmă că vor fi departe de 
această așteptare și că se va întâmpla cu totul pe dos decât cred ei. E cu totul posibil 
că El a vrut să facă aluzie la forma exterioară a morții Sale: căci El trebuia să fie înălțat 
pe cruce; dar El a privit în principal către rezultatul glorios al acesteia, care a urmat 
îndată după aceea, împotriva așteptării și a opiniei tuturor. E adevărat că, prin crucea 
însăși, El a triumfat în mod glorios asupra Satanei și înaintea lui Dumnezeu și a înge-
rilor, ștergând obligația păcatului și abolind osândirea la moarte. Totuși acest triumf 
n-a început să fie vizibil și evident pentru oameni decât după predicarea Evangheliei. 
Apoi, s-a întâmplat ca Hristos, ieșind din mormânt, să fie ridicat la cer. E ceea ce tre-
buie să nădăjduim noi astăzi; căci, orice șiretlicuri pun la cale cei necredincioși și cei 
răi, pentru a-L oprima pe Hristos în învățătura și Biserica Lui, totuși El nu doar că va 
rămâne cu capul sus, în ciuda lor, ci va și transforma eforturile lor răutăcioase, ca și 
faptele lor, întru înaintarea Împărăției Sale.

Că Eu sunt Acesta. Am arătat deja că aceasta nu se raportează la esența divină 
a lui Hristos, ci doar la lucrarea Sa. Acest lucru va fi mai bine cunoscut din ceea ce 
urmează în text, căci El va spune că nu face nimic, decât la porunca Tatălui Său. Asta 
înseamnă ca și când ar spune că e trimis de Dumnezeu și că-Și îndeplinește solia cu 
credincioșie.

Nu fac nimic de la Mine Însumi, ci spun aceste lucruri după cum M‑a învățat 
Tatăl Meu, adică nu mă pornesc nebunește să fac ceva. Verbul a spune are în vedere 
același scop: și anume, lucrarea de a învăța. Căci, atunci când Isus Hristos vrea să 
dovedească faptul că nu face nimic, decât la porunca Tatălui Său, spune că vorbește 
cum a fost învățat de Acesta. Iată deci rezumatul acestor cuvinte: „Nimic nu-i al Meu, 
în toată această rânduire pe care o condamnați, ci înfăptuiesc doar ceea ce Mi-a fost 
dat de către Tatăl Meu. Ceea ce voi auziți a fi spus din gura Mea sunt cuvintele Sale; 
iar chemarea Mea, căreia El îi e autorul, e guvernată de El singur.“ În rest, aduceți-vă 
aminte de ceea ce am arătat de câteva ori, și anume, că vorbele Sale sunt spuse după 
puterea de înțelegere a auditoriului Său. Căci, întrucât ei Îl considerau pe Hristos ca 
un om de rând printre ceilalți oameni, El spune că tot ce are divin în El nu e al Lui. Ca 
și când ar spune că aceasta nu e ceva omenesc și nici făcut de oameni, căci Tatăl ne 
învață prin El, Îl numește și-L rânduiește învățător unic al Bisericii Sale; iar din acest 
motiv, afirmă că e învățat de Tatăl Său.
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29. Căci Cel care M‑a trimis este cu Mine. Tatăl nu M‑a lăsat singur, pentru că fac 
întotdeauna lucruri plăcute Lui. El Se laudă din nou cu faptul că Dumnezeu – sub 
conducerea și autoritatea căruia duce El la îndeplinire toate lucrurile – Îi va fi alături, 
ca să nu lucreze în zadar și fără rod; ca și când ar spune că puterea Duhului Sfânt e 
unită cu lucrarea Sa. Trebuie ca toți învățații credincioși să fie înzestrați cu o asemenea 
siguranță, ca să nu aibă nicio îndoială că mâna lui Dumnezeu le e aproape, când 
îndeplinesc cu conștiința curată sarcina lor, așa după cum El o cere. Căci Dumnezeu 
nu-i înzestrează cu Cuvântul Său pentru a arunca vorbe în vânt, ci dă un rezultat bun 
și fericit Cuvântului Său, printr-o eficacitate tainică a Duhului Său; iar în același timp, 
îi înarmează cu forța Sa, pentru ca, după ce dușmanii lor vor fi înfrânți, ei să rămână 
fermi și de nebiruit în fața lumii întregi. Iar de fapt, dacă ei vor să se cerceteze pe ei 
înșiși, împreună cu facultățile lor, vor trebui să cadă la pământ, la orice ceas. Iată deci 
singurul mijloc de a persevera, când vor fi convinși că sunt susținuți de mâna lui 
Dumnezeu; trebuie reținută însă cauza pentru care declară Hristos că Dumnezeu e de 
partea Sa și că El nu va fi lipsit nicicând de ajutorul Lui: motivul e acela că El depinde 
pe de-a-ntregul de voința Lui și-L slujește în adevăr și cu credincioșie.

E ceea ce vrea să spună prin cuvântul întotdeauna: El nu I se supune lui Dum-
nezeu doar în parte, ci e cu totul și fără excepție dăruit slujirii Lui. Prin urmare, 
dacă vrem să simțim o aceeași prezență a lui Dumnezeu, trebuie ca întreaga noastră 
rațiune să se raporteze la porunca Sa; căci, dacă o singură dată mintea noastră vrea 
să-și atribuie o parte de autoritate, toate eforturile și întreprinderile noastre vor sfârși 
în neant, pentru că nu va fi prezentă acolo și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și chiar 
dacă se va arăta, pentru o vreme, o aparență voioasă de fericire, la sfârșit, rezultatul nu 
va putea fi într-adevăr decât nefericit.

Când Hristos spune că n‑a fost lăsat singur, Se plânge indirect de neloialitatea 
neamului Său, în care nu găsea aproape pe nimeni care să-I întindă mâna pentru a-L 
ajuta. El arată totuși că Îi e mai mult decât suficient să-L aibă pe Dumnezeu drept 
chezaș. Iată, de asemenea, curajul cel bun pe care se cuvine să-l avem astăzi, ca să nu 
eșuăm din cauza numărului mic de credincioși. Căci, chiar dacă lumea întreagă con-
trazice învățătura noastră, totuși nu suntem, fără nicio îndoială, singuri. Prin aceasta 
se mai vede, de asemenea, cât de nebunească și de vană e lăudăroșenia papiștilor, 
care, lăsându-L pe Dumnezeu la o parte, se preamăresc în mod orgolios cu marea lor 
mulțime.

30. Pe când zicea aceste lucruri, mulți crezură în El.
31. Atunci, Isus zise evreilor care crezuseră în El: Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, 

veți fi într‑adevăr ucenicii Mei.
32. Și veți cunoaște Adevărul: iar Adevărul vă va elibera.
33. Ei îi răspunseră: Noi suntem sămânța lui Avraam și, dacă niciodată n‑am slujit 

nimănui, cum deci zici Tu: Veți fi liberi?
34. Isus răspunse lor: Adevărat, adevărat vă spun vouă că oricine păcătuiește e rob al 

păcatului.
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35. Iar robul nu rămâne pentru totdeauna în casă; Fiul rămâne acolo pentru tot‑
deauna.

36. Deci, dacă Fiul vă eliberează, veți fi într‑adevăr liberi.
37. Știu că sunteți sămânța lui Avraam: însă încercați să Mă dați morții, întrucât 

cuvântul Meu nu găsește loc în voi.
38. Eu vă spun ceea ce am văzut la Tatăl Meu; iar voi faceți, de asemenea, lucrurile pe 

care le‑ați văzut la tatăl vostru.

30. Pe când zicea aceste lucruri, mulți crezură în El. Deși evreii erau pe atunci aproape 
ca un pământ uscat și fără rod, totuși Dumnezeu n-a permis ca sămânța Cuvântului 
Său să piară cu totul. Astfel deci, se face văzut un rod, împotriva oricărei speranțe 
și în mijlocul atâtor piedici uriașe și diverse. În rest, evanghelistul numește în mod 
nepotrivit credință ceea ce era doar o pregătire a credinței. Căci El nu spune nimic 
altceva despre ei, decât că erau pregătiți și înclinați să primească învățătura lui Hristos, 
scop avut în vedere și de mustrarea care urmează după aceea.

31. Atunci, Isus zise evreilor care crezuseră în El: Dacă rămâneți în cuvântul Mea, veți 
fi într‑adevăr ucenicii Mei. Hristos arată aici, în primul rând, că nu e destul să începi, 
dacă nu continui la fel până la sfârșit. Din acest motiv, îi îndeamnă pe cei ce au gustat 
deja din învățătura Lui să persevereze în credință. Când spune că cei ce au dobândit o 
rădăcină fermă în Cuvântul Său, pentru a rămâne în el, vor fi într‑adevăr ucenicii Săi, 
vrea să spună că mulți mărturisesc că sunt ucenici, dar totuși, după adevăr, nu sunt 
și nu sunt demni să fie considerați astfel. Or, prin acest semn, El îi separă pe ai Săi de 
fățarnici, care se laudă ca având credință; dar e fără niciun drept, întrucât ei se revoltă 
deja la primul pas sau cel puțin în mijlocul cursei; însă cei credincioși perseverează în 
mod constant, până la capăt. Dacă vrem deci ca Domnul Isus să ne considere ucenicii 
Săi, trebuie să învățăm să înaintăm mereu.

32. Și veți cunoaște Adevărul. El spune că cei ce vor ajunge la o cunoaștere a Lui vor 
cunoaște adevărul. E cu totul adevărat că erau încă neciopliți și nu cunoșteau decât 
cu mare dificultate lucrurile de bază; nu trebuie astfel să ne mire dacă le promite 
o înțelegere mai cuprinzătoare a învățăturii Sale. Totuși ce avem aici e o afirmație 
generală. De aceea, oricare va fi fost profitul pe care l-am tras din Evanghelie, să știm 
totuși că avem nevoie de noi sporiri. Or, iată cu ce recompensă răsplătește Hristos 
constanța credincioșilor Săi: Se arată mai familiar lor. Însă, în acest fel, nu face decât 
să sporească primul dar printr-altul, ca să nu considerăm că o recompensă e făcută pe 
baza meritului omului; căci El e Cel ce-Și întipărește Cuvântul în inimile noastre, prin 
Duhul Său; El Însuși alungă, zi de zi, întunecimile de ignoranță ale minților noastre 
și alungă toate cețurile care acoperă claritatea Evangheliei. Pentru ca adevărul să 
ne fie manifestat pe deplin, trebuie să ne străduim cu bună știință să ajungem la el, 
dintr-o dorință constantă. Or, e unul și același adevăr, fără nicio deosebire, pe care 
Hristos îl învață alor Săi, de la început și până la sfârșit; dar cei care, la început, au 
fost luminați de către El doar cu câteva scânteieri mărunte, la sfârșit, sunt dăruiți cu 
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o lumină deplină. Astfel, până ce credincioșii sunt cu totul întăriți, ignoră ceea ce știu, 
ca să spunem așa; totuși nu există nicio cunoaștere a credinței, oricât de obscură și de 
neînsemnată ar fi ea, care să nu-și aibă eficiența ei pentru a ne conduce la mântuire.

Iar Adevărul vă va elibera. El preamărește cunoașterea Evangheliei Sale prin ro-
dul pe care-l primim de acolo sau prin efectul său, care e același lucru: ea ne repune 
în libertate. Or, aceasta reprezintă într-adevăr un bine inestimabil. Urmează că nu 
există nimic mai minunat sau mai de dorit decât cunoașterea Evangheliei. Toți simt, 
desigur, și mărturisesc că robia e un lucru cu totul mizerabil. Întrucât Evanghelia ne 
răscumpără de la această stare, urmează că tezaurul vieții binecuvântate de aici vine.

Trebuie acum să înțelegem despre ce libertate vorbește Hristos: e libertatea care 
ne eliberează de tirania Satanei, a păcatului și morții. Dacă o obținem prin interme-
diul Evangheliei, rezultă că, după natură, suntem cu toții servi și robi ai păcatului. În 
rest, trebuie să înțelegem, de asemenea, care e mijlocul acestei eliberări. Căci, atâta 
vreme cât simțurile și mintea noastră ne conduc, suntem aserviți păcatului; dar, când 
Domnul ne naște din nou prin Duhul Său Sfânt, în același timp ne eliberează, așa în-
cât, desferecați fiind din legăturile mizerabile ale Satanei, să ne supunem de bunăvoie 
neprihănirii. Or, e un fapt, nașterea din nou vine din credință; de unde se vede bine 
că libertatea vine din Evanghelie. Să dispară acum papiștii și să înalțe cât vor putea 
liberul lor arbitru. Cât despre noi, convinși fiind de propria noastră robie, să nu ne 
preamărim în nimic altceva decât în Isus Hristos, singurul nostru izbăvitor. Căci din 
acest motiv Evanghelia trebuie considerată mijlocul eliberării noastre, căci ne oferă și 
ne dă lui Hristos, pentru a fi eliberați din jugul păcatului. În final, trebuie observat, de 
asemenea, că libertatea are gradele sale, potrivit cu măsura credinței. Din acest motiv, 
deși Sf. Pavel a fost deja eliberat, totuși el geme încă, suspinând de dorința de a ajunge 
la libertatea deplină.

33. Ei Îi răspunseră: Noi suntem sămânța lui Avraam și n‑am slujit nimănui. Cum deci 
zici Tu: Veți fi liberi? Nu știm dacă evanghelistul îi introduce aici pe cei ce vorbiseră 
înainte sau pe alții. Iată opinia mea: lui Hristos I s-a răspuns în mod confuz, cum e 
obiceiul de a proceda într-o mulțime compusă din tot soiul de oameni; și că acest 
răspuns a fost dat mai degrabă de batjocoritori sau de denigratori, decât de cei ce 
aveau credință. Or, acesta e un mod cu totul obișnuit al Scripturii, de fiecare dată când 
se menționează ansamblul unui popor, să se atribuie tuturor în general ceea ce se 
potrivește doar unei părți.

În rest, cei ce obiectează că sunt sămânța lui Avraam și că au fost întotdeauna 
liberi iau cu ușurință cuvintele lui Hristos, că libertatea le-a fost promisă ca unor oa-
meni care erau robi. Nu pot deci suporta să se spună că ei, care erau poporul sfânt și 
ales, erau reduși la servitute. Căci care era câștigul înfierii și al legământului prin care 
fuseseră separați de alte neamuri, dacă n-ar fi fost considerați copii ai lui Dumnezeu? 
Ei cred deci că li se face o nedreptate atunci când le e propusă libertatea ca un bine 
reapărut din nou. Totuși ar putea să pară absurd că neagă a fi fost vreodată robi, având 
în vedere că au fost oprimați de atâtea ori de către tirani inumani; și chiar și atunci 
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erau aserviți Imperiului Roman, adică erau asupriți într-o servitute extrem de mize-
rabilă. Putem vedea cu ușurință din aceasta cât de ridicolă era slava lor; exista totuși 
o anumită aparență de adevăr în aceea că dominația nedreaptă a dușmanilor lor nu 
era o piedică pentru ca ei să rămână liberi de drept. Dar se înșelau în primul rând 
prin aceea că nu considerau că dreptul înfierii lor se baza numai pe Mijlocitor. Căci de 
unde venea că sămânța lui Avraam era liberă, decât din faptul că, prin harul extraor-
dinar al Răscumpărătorului, era exceptată de la servitutea comună a omenirii? Exista, 
de asemenea, și o altă greșeală, încă mai puțin tolerabilă: deși ei degeneraseră cu totul, 
voiau totuși a fi considerați între copiii lui Avraam și nu credeau că singură nașterea 
din nou prin Duhul Sfânt îi făcea pe oameni copii legitimi ai lui Avraam.

Cu siguranță, acest viciu a fost cu totul obișnuit în toată vremea, de a raporta 
adică la originea cărnii darurile și binefacerile extraordinare ale lui Dumnezeu și de 
a atribui naturii remediile pe care Dumnezeu le oferă pentru a corecta natura. Vedem 
totuși cum e îndepărtat harul lui Hristos de toți cei care, plini fiind de o încredere 
vană, se complac în condiția lor. Și totuși acest orgoliu e răspândit aproape în întreaga 
lume; așa încât abia cu dificultate se va găsi unul din o sută care să simtă că are nevoie 
de harul lui Dumnezeu.

34. Isus răspunse lor: Adevărat, adevărat vă spun vouă că oricine păcătuiește e rob 
al păcatului. E un argument luat din lucruri contrarii. Ei se laudă că sunt liberi; 
El dovedește că sunt robi ai păcatului, deoarece, fiind aserviți dorințelor cărnii, 
păcătuiau cu asiduitate. Or, e surprinzător că oamenii nu sunt convinși prin ceea ce 
ei experimentează în ei înșiși; așa încât, după ce ar pune la pământ orgoliul, să învețe 
să fie smeriți. Or, acest lucru e astăzi mai mult decât răspândit: cu cât cineva va fi mai 
apăsat de povara păcatelor, cu atât mai mândru se va arăta în vorbe, pentru a pune în 
evidență liberul arbitru.

Pe deasupra, se pare că Hristos nu spune aici nimic care să nu fi fost spus în 
vechime de către filozofi: cei ce se dedau poftelor lor se supun, de asemenea, unei 
robii foarte viclene și crude. Există însă aici un sens mai înalt și mai ascuns; căci El 
nu discută doar despre răul pe care oamenii îl atrag asupra lor, ci și despre condiția 
naturii umane. Filozofii considerau că fiecare se face rob prin propriul său arbitru și 
că, pe de altă parte, se întoarce la libertate prin același arbitru; însă Hristos susține 
aici că toți cei ce nu sunt eliberați prin El sunt în robie; și chiar și cei ce își derivă con-
taminarea din păcatul naturii corupte sunt robi prin originea și nașterea lor. Trebuie 
să înțelegem comparația între har și natură, la care Hristos se oprește; vom putea cu 
ușurință să cunoaștem că oamenii sunt privați de libertate, dacă nu o redobândesc de 
altundeva. În rest, această robie e voluntară; cei ce păcătuiesc inevitabil nu sunt totuși 
nici constrânși și nici forțați să păcătuiască.

35. Iar robul nu rămâne pentru totdeauna în casă; fiul rămâne acolo pentru totdeauna. 
El adaugă o pildă luată din legi și din dreptul politic. Deși robul poruncește pentru o 
anumită vreme, el nu e, din acest motiv, moștenitorul casei. El trage concluzia că nu 
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există libertate fermă și perpetuă, decât cea obținută prin Fiul. În acest fel, îi acuză 
pe evrei de vanitate; căci ei fac dovada unei măști în locul adevărului. Căci faptul că 
erau descendența trupească a lui Avraam nu era altceva decât o mască. Ei ocupau un 
loc în Biserica lui Dumnezeu, dar într-un mod asemănător celui ocupat de Ismael, 
robul care, ridicându-se împotriva fratelui său liber, l-a uzurpat pentru puțină vreme. 
Ideea este că toți cei ce se laudă că sunt copiii lui Avraam nu au nimic decât o vană și 
nebunească aparență.

36. Dacă deci Fiul vă eliberează, veți fi într‑adevăr liberi. Prin aceste vorbe, El vrea 
să spună că dreptul libertății Îi aparține numai Lui; și că toți ceilalți nu sunt eliberați 
decât prin harul Său, având în vedere că se nasc robi. Căci El ne transmite, prin înfiere, 
ceea ce are la propriu prin natură, atunci când suntem altoiți prin credință în trupul 
Său și suntem făcuți mădularele Sale. Trebuie astfel să ne amintim ceea ce am spus 
mai sus: Domnul Isus ne duce de la robie la libertate, prin intermediul Evangheliei. 
Astfel deci, libertatea noastră e o binefacere a lui Isus Hristos, dar o obținem prin 
credință; aceasta face, de asemenea, ca Hristos să ne nască din nou, prin Duhul Său. 
Când spune că ei vor fi într‑adevăr liberi, există o anumită vehemență în cuvântul 
într‑adevăr; căci trebuie să subînțelegem o opoziție față de convingerea nătângă de 
care erau plini evreii. Așa cum, astăzi, cea mai mare parte a lumii își creează și-și 
imaginează o împărăție, într-o înrobire extrem de mizerabilă.

37. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, însă încercați să Mă dați morții, întrucât 
cuvântul Meu nu găsește loc în voi. Interpretez aceasta ca fiind spusă sub formă 
de concesie. Totuși El ia în râs nebunia lor de a se mândri cu un titlu ridicol, ca și 
când ar spune: Chiar dacă vă e dat acel lucru în care vă complaceți cu atâta mândrie, 
totuși la ce vă slujește a fi numiți copiii lui Avraam, având în vedere că sunteți 
înverșunați împotriva lui Dumnezeu și a slujitorilor Săi? Și, fiind cuprinși de ură 
plină de necuviință împotriva adevărului, sunteți mânați cu furie să răspândiți sânge 
nevinovat? Urmează că ei sunt foarte departe de a fi așa cum le place să fie numiți; 
căci n-au nimic prin care să se asemene lui Avraam.

Când El spune că se încearcă a fi dat morții, întrucât cuvântul Său nu găsește loc 
în ei, vrea să spună că nu sunt doar ucigași, ci ura pe care o au împotriva lui Dum-
nezeu și a adevărului Său îi împinge la o asemenea furie: ceea ce reprezintă un lucru 
mult mai grav și mai uimitor. Căci o asemenea ofensă nu se aplică doar oamenilor, ci, 
prin aceasta, ea încalcă onoarea lui Dumnezeu. El spune că nu sunt în stare să accepte 
cuvântul Său, pentru că răutatea le-a închis inimile, ca să nu mai poată primi niciun 
lucru bun sau folositor.

38. Eu vă spun ceea ce am văzut la Tatăl Meu; iar voi faceți, de asemenea, lucrurile pe 
care le‑ați văzut la tatăl vostru. El făcuse deja de câteva ori referire la Tatăl Său; acum, 
printr-un argument luat din lucruri contrarii, trage concluzia că ei sunt vrăjmași lui 
Dumnezeu și copii ai diavolului, dat fiind că se opun învățăturii Sale. Cât despre mine, 
spune El, nu aduc înaintea voastră niciun lucru, fără să-l fi învățat de la Tatăl Meu. 
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Cum se face deci că sunteți atât de dezgustați de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu 
pentru aceea că aveți un tată împotrivitor? El spune că vorbește, iar ei fac, pentru că 
El îndeplinea slujba de învățător, iar ei se străduiau cu furie să stingă învățătura Sa. 
Dar El Își apără totuși Evanghelia împotriva oricărui dispreț; căci nu e de mirare dacă 
odraslele diavolului Îl contrazic. În locul a ceea ce e spus aici: Voi faceți, unii traduc: 
Faceți ceea ce ați văzut la tatăl vostru; ca și când Hristos ar spune: „Sus, deci! Arătați 
că sunteți odraslele diavolului, luptând împotriva Mea; căci nu vorbesc decât ceea ce 
Mi-a dat Tatăl Meu.“

39. Ei răspunseră și‑I ziseră Lui: Avraam e tatăl nostru. Isus zise lor: Dacă ați fi copiii 
lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.

40. Or, voi încercați acum să Mă dați morții, pe Mine, om ce v‑am spus adevărul pe 
care l‑am auzit de la Dumnezeu; Avraam n‑a făcut asta.

41. Voi faceți faptele tatălui vostru. La care ei Îi ziseră: Noi nu suntem născuți din 
desfrânare; noi avem un Tată, care e Dumnezeu.

42. De aceea, Isus le zise lor: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, cu siguranță M‑ați 
iubi; căci Eu am plecat și sunt venit de la Dumnezeu; și nu sunt venit de la Mine 
Însumi, ci El M‑a trimis.

39. Ei răspunseră și‑I ziseră Lui: Avraam e tatăl nostru. Această altercație arată în 
mod deschis cu ce orgoliu și cu ce nerușinare au disprețuit toate dojenile Domnului 
nostru Isus. Ei își atribuie fără încetare titlul de copii ai lui Avraam și se laudă mereu 
cu aceasta; nu vor doar să dea de înțeles că sunt născuți din rasa lui Avraam, ci și că 
sunt descendența sfântă, moștenirea și copiii lui Dumnezeu. Totuși nu se laudă și nu 
se bazează decât pe încrederea cărnii. Dar ce? Legătura trupească, fără credință, nu e 
decât o mască mare și lată. Or, înțelegem acum ce i-a orbit atât de intens, încât n-au 
ținut seamă de Domnul Isus, chiar dacă a fost înarmat cu un fulger ucigător. Astfel, 
papiștii își râd astăzi de Cuvântul lui Dumnezeu – care ar putea mișca totuși pietrele 
– ca și când ar fi vorba de o fabulă, și-L persecută cu îndrăzneală, prin foc și sânge; și, 
fără niciun motiv, decât lăudându-se cu titlul gol al Bisericii, cred că pot să-L înșele pe 
Dumnezeu și pe oameni. Pe scurt, îndată ce fățarnicii au găsit un bun motiv, se opun 
lui Dumnezeu cu o înverșunare îndârjită, ca și când El n-ar putea pătrunde până în 
inimile lor.

Isus le zise lor: Dacă ați fi copiii lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Domnul 
Isus discerne acum într-un mod mai clar între copiii lui Avraam care sunt nelegitimi 
și căzuți și cei care sunt adevărați și legitimi; căci El le ia până și numele tuturor 
celor ce nu seamănă defel cu Avraam. E cu totul adevărat că se întâmplă adesea ca 
odraslele să nu semene, după deprinderi, părinților lor care le-au dat naștere; Hristos 
însă nu discută aici despre rasa trupească, ci spune doar că cei ce nu păstrează prin 
credință harul înfierii nu sunt considerați copii ai lui Avraam înaintea lui Dumnezeu. 
Căci, dat fiind că Dumnezeu promisese seminței lui Avraam că va fi Dumnezeul lor, 
toți necredincioșii care resping această promisiune se exclud din descendența și din 
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rasa lui Avraam. Iată deci esența acestei chestiuni: Cei ce îndepărtează binecuvânta-
rea care le e oferită în Cuvânt trebuie considerați drept copii ai lui Avraam, așa încât, 
în ciuda acestui lucru, ei să reprezinte preoția regală, generația sfântă și moștenirea 
lui Dumnezeu? Hristos neagă aceasta, și pe bună dreptate; căci trebuie ca cei ce sunt 
copii ai promisiunii să se nască din nou, din duh; și ca toți cei ce doresc să aibă un loc 
în Împărăția lui Dumnezeu să fie făcuți făpturi noi. E adevărat că originea după trup 
din Avraam nu era fără rost, cu condiția totuși să-i fie adăugat în același timp adevă-
rul. Căci alegerea lui Dumnezeu rezidă în sămânța și în nașterea din Avraam; dar ea e 
liberă, așa încât cei ce au primit de la Dumnezeu sfințirea prin Duhul Său Sfânt sunt 
considerați moștenitori ai vieții veșnice.

40. Or, voi încercați acum să Mă dați morții, pe Mine, om care v‑am spus adevărul pe 
care l‑am auzit de la Dumnezeu; Avraam n‑a făcut asta. El demonstrează, prin efect, 
că ei nu sunt copii ai lui Avraam așa după cum se lăudau; căci I se împotrivesc lui 
Dumnezeu. Iar de fapt, există vreun alt lucru pe care să-l putem lăuda la Avraam mai 
degrabă decât ascultarea credinței? Aceasta e deci marca diferenței, de fiecare dată 
când trebuie deosebiți copiii acestuia de străini; căci titlurile goale, oricâtă reputație 
ne dau în fața lumii, nu reprezintă totuși nimic înaintea lui Dumnezeu. Deci Hristos 
trage din nou concluzia că ei urăsc cu o ură de moarte învățătura adevărată și sfântă.

41. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei Îi ziseră atunci: Noi nu suntem născuți din 
adulter; noi avem un tată, care e Dumnezeu. Ei nu-și atribuie nimic mai mult decât 
o făcuseră înainte; căci era același lucru pentru ei să fie copii ai lui Avraam și ai lui 
Dumnezeu. Ei se înșală însă foarte tare, când cred că Dumnezeu era obligat în mod 
universal față de întreaga sămânță a lui Avraam. Căci iată cum judecau ei: Dumnezeu 
a înfiat ca fiind a Sa descendența lui Avraam; având deci în vedere că suntem zămisliți 
din Avraam, trebuie să fim copii ai lui Dumnezeu. Vedem acum modul în care credeau 
ei că au sfințenia încă din pântecele mamei, întrucât ieșiseră dintr-o rădăcină sfântă. 
În plus, afirmă că sunt Biserica lui Dumnezeu, pentru că sunt mândri de succesiunea 
continuă a Părinților. Satana îi amăgește și le ia ochii cu astfel de vrăji, așa încât ajung 
să-L despartă pe Dumnezeu de Cuvântul Său, Biserica, de credință, iar Împărăția 
cerurilor, de Duhul. Să știm deci că cei ce corup sămânța de viață sunt foarte departe 
de a fi copii ai lui Dumnezeu, chiar dacă, după carne, nu sunt bastarzi, ci se laudă cu 
titlul favorabil de Biserică. Căci, dacă ei vor să se învârtă în jurul problemei, totuși 
nu vor avea nimic altceva cu care să se fălească, decât această singură lăudăroșenie, 
și anume: Noi am urmat sfinților Părinți, deci noi suntem Biserica. Dacă răspunsul 
Domnului nostru Isus Hristos a fost suficient pentru a-i îndepărta pe evrei, el nu va 
însemna mai puțin astăzi, pentru a arăta greșeala lor. E adevărat că nicicând fățarnicii 
nu vor înceta să împrumute în mod fals Numele lui Dumnezeu, printr-o îndrăzneală 
orgolioasă și nerușinată; dar aceste vanități false și stupide, pe care le aruncă la voia 
întâmplării, nu vor putea nicicând să acționeze față de cei ce vor rămâne credincioși 
verdictului lui Hristos, ci vor fi ridicole și mincinoase.
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42. Isus le zise lor: Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, cu siguranță M‑ați iubi; căci Eu 
am plecat și sunt venit de la Dumnezeu; și nu sunt venit de la Mine Însumi, ci El M‑a 
trimis. Iată argumentul Domnului nostru Isus Hristos: Cine se află printre copiii lui 
Dumnezeu va recunoaște și va iubi pe Fiul Său întâi născut; dar voi Mă urâți, și deci 
nu trebuie să vă lăudați ca fiind copiii lui Dumnezeu. Trebuie să observăm cu atenția 
acest pasaj, căci nu există religie și nici frică de Dumnezeu, când e respins Hristos. E 
cu totul adevărat că religia simulată și contrafăcută se acoperă în mod îndrăzneț cu 
Numele lui Dumnezeu; dar cei ce sunt în dezacord cu Fiul unic al lui Dumnezeu cum 
vor putea avea același sentiment cu Tatăl? Ce cunoaștere a lui Dumnezeu e aceea care 
respinge imaginea Sa vie? E ceea ce vor să spună cuvintele lui Hristos, când El certifică 
faptul că a venit de la Tatăl. Căci El vrea să spună că tot ce are este dumnezeiesc și, 
din acest motiv, nu e convenabil ca închinătorii adevărați ai lui Dumnezeu să fugă de 
dreptatea și de adevărul Lui.

Eu nu am venit, spune El, de la Mine Însumi: nu puteți aduce nimic împotri-
va Mea, care să fie contrar lui Dumnezeu. Pe scurt, nu veți găsi nimic omenesc sau 
pământesc în învățătura Mea și în întreaga Mea lucrare. Căci El nu vorbește aici de 
esența Sa, ci de lucrarea Sa.

43. De ce nu înțelegeți graiul Meu și nu puteți asculta cuvântul Meu?
44. Tatăl din care sunteți ieșiți e diavolul; iar voi vreți să îndepliniți dorințele tatălui 

vostru. El a fost ucigaș încă de la început: și n‑a perseverat în adevăr, căci adevăr 
nu se găsește în el. De fiecare dată când răspândește minciuni, el vorbește de la 
sine; căci e mincinos și tată al minciunii.

45. Și, cu toate că spun adevărul, nu Mă credeți.

43. De ce nu înțelegeți graiul Meu și nu puteți asculta vorba Mea? El le reproșează aici 
evreilor încăpățânarea care era atât de mare, că nici măcar nu puteau să-L asculte 
vorbind. El trage concluzia că sunt neliniștiți și purtați de o furie diavolească. Unii 
fac aici diferență între grai și cuvânt; deoarece cuvânt înseamnă mai mult; dar nu văd 
deloc aceasta. Iar apoi, n-ar fi potrivit ca ceea ce e mai neînsemnat să fie pus pe primul 
loc. Mulți împart acest verset, așa încât sfârșesc întrebarea la cuvântul grai: ca și când 
întrebarea ar fi cuprinsă doar în aceste cuvinte: „De ce nu înțelegeți graiul Meu?“ și 
deci El dă pe dată explicația: „Pentru că nu puteți să ascultați cuvântul Meu.“1 Eu 
cred însă că trebuie mai degrabă să o citim într-una, ca și când ar spune: De ce este 
pentru voi vorba mea barbară și de neînțeles, așa încât, deși vorbesc, n-am niciun 
câștig cu voi? Și nici măcar nu binevoiți să deschideți urechile pentru a primi ce 
spun? El condamnă deci, în prima propoziție, stupiditatea lor, iar în al doua, ura lor 
încăpățânată și turbată împotriva învățăturii Sale. Oferă apoi cauza, atât pentru una, 
cât și pentru cealaltă, când spune că sunt ieșiți din diavol. Căci, întrebând, a vrut să 

1 Vezi Ioan Gură de Aur, Commentarius in Joannem Evangelistam, omilia 54, 3; Chiril al Alexandriei, 
Commentarius in Joannis Evangelium, cartea V, cap. 5; VIII, 43; Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 42, 9.
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îndepărteze din mâinile lor faptul cu care se lăudau în orice ocazie: și anume, că erau 
determinați de rațiune și de judecată să I se împotrivească.

44. Tatăl din care sunteți ieșiți e diavolul, iar voi vreți să îndepliniți dorințele tatălui 
vostru. El exprimă acum mai clar ceea ce spusese de două ori într-un mod mai neclar: 
ei sunt copii ai diavolului. Pe deasupra, trebuie să adăugăm aici o antiteză: ei n-ar 
putea avea o asemenea ură împotriva Fiului lui Dumnezeu, dacă nu l-ar avea drept 
tată pe cel care e dușmanul dintotdeauna al lui Dumnezeu. El îi numește copii ai 
diavolului, nu numai pentru că-l urmează pe acesta, ci și pentru că, prin ațâțările lui, 
sunt împinși să I se opună lui Hristos. Căci, după cum noi suntem numiți copii ai lui 
Dumnezeu, nu doar pentru că-I suntem asemănători, ci și pentru că ne conduce prin 
Duhul Său și pentru că Hristos trăiește și are putere în noi, ca să ne facă asemenea 
chipului Tatălui Său, la fel, dimpotrivă, diavolul e numit tată al celor cărora le întunecă 
mințile, cărora le împinge inimile să comită orice nedreptate, pe scurt al celor în care 
el lucrează cu putere și-și exercită tirania; putem vedea aceasta în 2 Corinteni 4:4, 
Efeseni 2:2 și în alte pasaje. În rest, maniheii au abuzat peste măsură de acest pasaj, 
pentru a-și dovedi himerele lor. Căci, după cum Scriptura ne numește copii ai lui 
Dumnezeu și nu raportează aceasta la originea substanței, ci la harul Duhului Sfânt 
care ne naște din nou la o viață nouă, la fel, ceea ce Hristos spune aici nu aparține 
nicidecum transmiterii substanței, ci corupției naturii, căreia răzvrătirea și încălcarea 
de către om a rânduielilor îi sunt cauza. Astfel, nu creației, ci viciului și căderii în 
păcat trebuie să i se impute faptul că oamenii se nasc odrasle ale diavolului. Or, 
Hristos dovedește aceasta prin efect; pentru că ei sunt înclinați să-l urmeze pe diavol 
din propria lor pornire.

El a fost ucigaș încă de la început. Hristos declară care sunt aceste dorințe sau 
lăcomii și aduce două cauze: și anume, cruzimea și minciuna; în aceste două lucruri, 
evreii erau peste măsură de asemănători Satanei. Cât despre aceea că El zice că diavo-
lul a fost ucigaș, vrea să spună că a pus la cale distrugerea omului, căci, de îndată ce 
omul a fost creat, Satana, împins de o poftă răutăcioasă de a vătăma, și-a folosit forțele 
pentru a-l distruge. La urma urmelor, Hristos nu înțelege aici începutul creației, ca și 
când Dumnezeu ar fi pus în diavol dorința de a vătăma, ci condamnă în Satana coru-
perea naturii, pe care și-a atras-o asupra sa.

Aceasta apare mai bine prin al doilea element al frazei, unde spune că el n-a 
perseverat în adevăr. Căci, deși cei ce-și imaginează că diavolul a fost rău în natura sa 
primă caută subterfugii, totuși aceste cuvinte demonstrează o schimbare în rău, iar 
cauza pentru care Satana e mincinos e aceea că el s-a răzvrătit de la adevăr. Dacă el e 
mincinos nu e deci pentru că, din fire, a fost întotdeauna în dezacord cu adevărul, ci 
pentru că a căzut de la acesta, printr-o cădere voluntară. Această descriere a Satanei 
e extrem de utilă pentru noi, pentru ca fiecare în dreptul său să încerce să ia aminte 
la tertipurile lui și să îndepărteze, în același timp, violența sa și impetuozitatea sa 
furioasă, căci el aleargă în jurul nostru ca un leu zgomotos și turbat, căutând pe cine 
să înghită (1 Pet. 5:8). El e înarmat cu mii de șiretlicuri și mijloace de înșelăciune. 
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Trebuie cu atât mai mult ca cei credincioși să fie dotați cu arme spirituale, pentru a se 
putea lupta, și să stea la pândă cu atât mai sârguincioși în vigilență și sobrietate. Or, 
dacă Satana nu se poate lepăda de această dispoziție blestemată, nu trebuie să ne tul-
burăm, ca de un lucru nou și neobișnuit, când vedem că apar atât de des greșeli; căci 
Satana îi incită pe ai săi, ca pe niște burdufuri, pentru a vrăji lumea cu înșelăciunile 
lor. Nu trebuie să ne mire dacă Satana depune atât de multe eforturi pentru a stinge 
lumina adevărului, căci ea e singura viață a sufletului. Astfel, principalul și cel mai 
ucigător baston pe care-l folosește pentru a face să moară sufletul e minciuna. Or, 
cum toți cei care au ochii deschiși văd astăzi în mod clar o asemenea efigie a Satanei 
în papalitate, ei trebuie în primul rând să-și aducă aminte împotriva cărui dușman 
au de luptat; iar apoi, să se retragă în garnizoana căpitanului lor, Isus Hristos, sub al 
cărui stindard luptă.

Ceea ce urmează îndată după aceea, adică: căci adevărul nu se găsește în el, e o 
confirmare pe baza efectului; căci, dat fiind că Satana urăște adevărul și nu poate să-l 
îndure, ci e mai degrabă plin de minciuni, Domnul nostru Isus trage concluzia că el e 
căzut cu totul din adevăr și întors complet de la acesta.

De fiecare dată când răspândește minciuni, el vorbește de la sine; căci e mincinos 
și tată al minciunii. Aproape toți interpretează aceste cuvinte ca și când Hristos ar 
spune că greșeala minciunii nu aparține lui Dumnezeu, autorul naturii, ci că ea pro-
vine din descompunerea morală.1 Eu le expun mai simplu astfel: e un lucru obișnuit 
pentru diavol să mintă, iar el nu știe altceva să facă, decât să născocească stricăciuni, 
înșelăciuni și amăgiri. Nu va fi totuși greșit în această privință, dacă vom trage conclu-
zia că diavolul are acest viciu din el însuși și că, deși acest lucru îi e specific, în același 
timp, îl are în mod accidental. Căci, atunci când Hristos îl face pe diavol autor și făuri-
tor de minciună, îl separă în mod evident de Dumnezeu, adică îl face cu totul contrar 
lui Dumnezeu. Cuvântul tată, pus imediat după aceea, tinde spre același scop; căci 
motivul pentru care Satana e tată al minciunii e pentru că e înstrăinat de Dumnezeu, 
singurul în care rezidă adevărul și din care curge ca dintr-un izvor unic.

45. Și, cu toate că spun adevărul, nu Mă credeți. El întărește afirmația dinainte; căci, 
având în vedere că ei n-au niciun motiv de a se opune, decât acela că adevărul e odios 
și insuportabil pentru ei, arată prin aceasta, în mod limpede, sunt copii ai diavolului.

46. Care e acela dintre voi care Mă va acuza de păcat? Iar dacă spun adevărul, de ce 
nu Mă credeți?

47. Cine e de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; și totuși voi nu le ascultați, 
din cauză că nu sunteți de la Dumnezeu.

48. Atunci, evreii răspunseră și‑I ziseră Lui: Nu spunem noi bine că Tu ești samaritean 
și că ai drac?

49. Isus răspunse: N‑am drac, ci‑L cinstesc pe Tatăl Meu; iar voi Mă necinstiți.
50. Or, Eu nu caut slava Mea; există cineva care o caută și care judecă.

1 Vezi Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 43, 13.
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46. Care e acela dintre voi care Mă va acuza de păcat? Iar dacă spun adevărul, de ce 
nu Mă credeți? Această întrebare vine dintr-o certitudine. Căci, dat fiind că El știe 
bine că nu-I putem reproșa nimic decât pe nedrept, Se ridică deasupra dușmanilor 
Săi, ca și când ar fi obținut victoria împotriva lor. El nu spune totuși că e scutit de 
calomniile lor; căci, deși n-au niciun motiv să-L vorbească de rău, nu încetează totuși 
să-I adreseze insulte și ofense; ci El vrea să spună că nu există nicio fărădelege în El. 
Cuvântul grecesc are aceeași semnificație ca și „a demonstra vinovăția“, când spunem 
că cineva e considerat drept vinovat de fapt. Totuși cei ce cred că Domnul Isus Își 
susține aici nevinovăția desăvârșită, prin care singur i-a depășit pe toți oamenii, ca 
fiind Fiul lui Dumnezeu, se înșală puternic; căci această apărare trebuie restrânsă la 
împrejurarea acestui pasaj: ca și când ar spune că nu putem să-I reproșăm nimic prin 
care să putem demonstra că nu a fost slujitor credincios al lui Dumnezeu. Vedem, de 
asemenea, că Sf. Pavel se laudă că nu se simte vinovat în nicio privință (1 Cor. 4:4); 
căci aceasta nu se întinde peste întreaga sa viață, ci doar își apără astfel învățătura și 
își păstrează apostolatul. Deci unii filozofează aici fără rost cu privire la desăvârșirea 
neprihănirii, care I se potrivește doar Fiului lui Dumnezeu; având în vedere că El 
nu are nicio altă intenție decât cea de a da autoritate lucrării Sale, după cum o vom 
cunoaște cu mai multă claritate din ceea ce urmează; căci El mai adaugă îndată după 
aceea: Dacă spun adevărul … de ce nu mă credeți? Tragem de aici concluzia că Hristos 
Își apără mai degrabă învățătura decât persoana.

47. Cine e de la Dumnezeu înțelege vorbele lui Dumnezeu; iar voi nu le înțelegeți, 
pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Pentru că are dreptul să ia ca pe un lucru cu 
totul hotărât faptul că e trimis al Dumnezeului ceresc și că înfăptuiește cu credincioșie 
sarcina care I-a fost rânduită, Se înfurie cu asprime împotriva lor; căci lipsa lor de 
smerenie nu mai avea scuză, din moment ce erau atât de porniți și de înverșunați în 
a respinge Cuvântul lui Dumnezeu. El arătase că ei nu puteau să aducă înainte niciun 
lucru pe care El nu l-ar fi învățat în mod curat, ca venind din gura lui Dumnezeu. 
Trage deci concluzia că ei n-au nimic în comun cu Dumnezeu, căci nu înțeleg defel 
cuvintele lui Dumnezeu; și, încetând să vorbească despre El Însuși, denunță războiul 
pe care ei îl poartă împotriva lui Dumnezeu. În concluzie, suntem învățați, din acest 
pasaj, că nu există semn mai evident al unui duh osândit decât atunci când cineva nu 
poate suporta învățătura Domnului Isus, chiar dacă, în alte privințe, el strălucește cu 
totul de o sfințenie îngerească; dimpotrivă, dacă primim cu inima deschisă această 
învățătură, avem în ea ca o pecete vizibilă a alegerii noastre. Căci cel ce are Cuvântul 
se bucură de Dumnezeu Însuși; dar cel care-L îndepărtează se privează de orice 
neprihănire și viață. Din acest motiv, nu există nimic de care trebuie să ne temem mai 
mult decât de a cădea în această judecată oribilă și înspăimântătoare.

48. Atunci, evreii Îi răspunseră și ziseră Lui: Nu spunem noi bine că ești samaritean 
și ai drac? Ei arată tot mai mult cum i-a zăpăcit Satana; în fapt, deși au fost mai mult 
decât convinși, totuși sunt înfuriați și n-au rușine să se arate cu totul disperați. În rest, 
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deși-L ultragiază de două ori pe Hristos, totuși ei nu vor să spună, pe scurt, nimic 
altceva decât că El este un om execrabil și chinuit de un duh rău. Evreii îi considerau 
pe samariteni ca apostați și corupători ai Legii; astfel, de fiecare dată când voiau 
să considere pe cineva drept josnic, îl numeau „samaritean“. Acum deci, neavând o 
fărădelege mai mare cu care să-L ponegrească pe Hristos, se folosesc în fugă și fără 
judecată de această insultă obișnuită. Pe scurt, vedem că Îl blestemă cu îndrăzneală, 
după obiceiul celor care, scoși fiind din fire, precum câinii turbați, nu găsesc la 
repezeală ce să zică.

49 și 50. Isus răspunse: N‑am drac, ci îl cinstesc pe Tatăl Meu, iar voi Mă necinstiți. Or, 
Eu nu caut slava Mea; există cineva care o caută și care judecă. Cât despre aceea că 
El nu ia în seamă prima acuzație, ci Se delimitează doar de cea de a doua, unii cred 
că a făcut aceasta pentru că nu a ținut cont de jignirea care-I fusese adusă persoanei 
Sale, ci Se străduia doar să-Și păstreze învățătura. Dar, după judecata mea, aceștia se 
înșală; căci nu e de crezut că evreii au fost atât de subtili, încât să facă o asemenea 
diferență între viața și învățătura Domnului Isus. În plus, ura față de acest nume 
venea, după cum am spus-o, din aceea că samaritenii pervertiseră Legea, prin prea 
multe superstiții, și pătaseră întreaga slujire a lui Dumnezeu, cu invenții ciudate. 
Sf. Augustin va căuta o alegorie: Hristos n-a refuzat defel să fie numit samaritean, 
întrucât el e adevăratul „paznic“ al turmei Sale.1 Mi se pare însă că intenția lui Hristos 
e cu totul alta; căci, având în vedere că cele două jigniri care i-au fost aduse tind spre 
un același scop, respingând-o pe una, le respinge pe amândouă. Și chiar dacă luăm 
aceasta în considerare, îi făceau mai multă nedreptate numindu-L samaritean, decât 
afirmând că are drac. Totuși, după cum am spus-o deja, Hristos Se mulțumește cu 
o simplă respingere pe care o împrumută de la un lucru contrar, când afirmă că Se 
străduiește să aducă înainte cinstirea Tatălui Său. Căci trebuie ca cel ce-L onorează 
pe Dumnezeu în mod curat și drept să fie guvernat de Duhul lui Dumnezeu și să fie 
slujitor credincios al lui Dumnezeu.

Iar voi Mă necinstiți. Acest element al frazei poate fi interpretat ca și când Hris-
tos S-ar plânge că nu I Se dă cinstirea care-I aparține, având în vedere că El asigură 
și promovează slava lui Dumnezeu. Dar, după părerea mea, El privește mult mai sus: 
și anume, El leagă slava Tatălui Său de a Sa; ca și când ar spune: Nu-Mi atribui nimic 
care să nu se întoarcă întru slava Tatălui Meu; căci măreția Sa strălucește în Mine, 
iar puterea și stăpânirea Lui locuiesc în Mine. Astfel, când Mă primiți într-un mod 
atât de sărăcăcios, e o jignire pe care o aduceți lui Dumnezeu. De aceea, adaugă pe 
dată că Dumnezeu va răzbuna o asemenea insultă. Căci ei puteau invoca faptul că 
era ambițios, dacă El n-ar fi dovedit că nu prin vreun sentiment al firii pământești 
se îngrijise de cinstirea sau de disprețuirea Lui, ci întrucât era vorba de cinstirea sau 
disprețuirea lui Dumnezeu. În rest, deși perfecțiunea noastră e cu totul departe de 
cea a Domnului nostru Isus, totuși fiecare să fie sigur că, dacă se dedică cu toată ini-

1 Augustin reamintește aici semnificația cuvântului samaritean: „paznicul“ (In Joannis Evangelium, 
trat. 43, 2).
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ma sa întru procurarea slavei lui Dumnezeu, va descoperi că Dumnezeu îi păstrează 
destule laude; căci vom experimenta întotdeauna adevărul acestei afirmații: „Îi voi 
cinsti pe cei ce Mă cinstesc“ (1 Sam. 2:30) Dacă se întâmplă nu doar ca oamenii să-l 
disprețuiască, ci să fie cu totul acoperit de jigniri și insulte, să aștepte în liniște ca Ziua 
Domnului să strălucească.

51. Adevărat, adevărat vă spun vouă că cine păzește Cuvântul Meu nu va vedea nici‑
când moartea.

52. La care evreii ziseră Lui: Știm acum că ai drac. Avraam a murit, împreună cu 
prorocii; iar Tu zici: Cine păzește Cuvântul Meu nu va gusta nicicând moartea.

53. Ești Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Prorocii de aseme‑
nea au murit. Cine crezi că ești Tu Însuți?

54. Isus răspunse: Dacă Mă slăvesc pe Mine Însumi, slava Mea nu înseamnă nimic. 
Tatăl Meu, despre Care voi spuneți că e Dumnezeul vostru, e Cel ce Mă slăvește.

55. Cu toate acestea, voi nu‑L cunoașteți: Eu însă Îl cunosc. Iar dacă spun că nu‑L 
cunosc, voi fi mincinos ca și voi; însă Îl cunosc și păzesc Cuvântul Său.

51. Adevărat, adevărat vă spun vouă că cine păzește Cuvântul Meu nu va vedea 
nicicând moartea. Nu trebuie să ne îndoim că Hristos cunoștea câțiva în această 
gloată, care puteau fi vindecați, și alți câțiva care nu se opuneau învățăturii Sale. Astfel 
deci, El a vrut să-i sperie pe cei a căror răutate era disperată; așa încât le lăsa totuși 
celor buni motiv de consolare și-i atrăgea la El pe cei ce nu erau încă pierduți. În orice 
fel ar fi disprețuit Cuvântul lui Dumnezeu la cei mulți, totuși învățătorul credincios 
trebuie întotdeauna să fie atent nu numai să-i condamne pe cei răi și pe fățarnici, ci 
și să împartă învățătura mântuirii celor credincioși și copiilor lui Dumnezeu; și să 
încerce cu puterea sa să-i readucă la gândirea sănătoasă pe cei ce nu vor fi cu totul 
incurabili. Astfel, Domnul nostru Isus promite aici viață veșnică ucenicilor Săi; dar El 
cere ucenici care nu doar să aibă urechi, precum măgarii, sau care doar să declare din 
gură că aprobă învățătura Sa, ci ucenici care să se îngrijească și să păzească această 
învățătură, ca pe un tezaur prețios. El spune că nu vor vedea nicicând moartea, căci, 
atunci când credința dă viață sufletului omului, acul morții e deja tocit, iar veninul, 
îndepărtat, așa încât nu mai poate vătăma mortal.

52. Evreii îi ziseră Lui atunci: Știm acum că ai drac. Avraam a murit, împreună cu 
prorocii; iar Tu spui: Cine păzește cuvântul Meu nu va gusta nicicând moartea. Cei 
osândiți persistă aici în prostia lor, iar promisiunile nu-i pot mișca mai mult decât o 
fac amenințările; astfel, ei nu pot fi nici conduși și nici atrași la Hristos. Unii1 cred că 
aceștia răstălmăcesc cuvintele Domnului Isus din calomnie, când spun a gusta moartea, 
pentru că Domnul Isus nu vorbise astfel, dar asta nu mi se pare deloc întemeiat. Cred 
mai degrabă că evreii aveau în vedere unul și același lucru, exprimat în două moduri: 
a gusta moartea și a vedea moartea: adică a muri. Ei sunt însă falși interpreți, prin 
aceea că transferă învățătura duhovnicească a lui Hristos la trup. Niciun credincios 

1 Grigore cel Mare, Homiliarum in Evangelia, cartea I, omilia 18, 2.
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nu va vedea moartea; pentru că credincioșii, fiind născuți din nou dintr-o sămânță 
nepieritoare, trăiesc chiar când mor, căci, fiind uniți cu căpetenia lor, Isus Hristos, nu 
pot fi distruși prin moarte. Moartea reprezintă pentru ei o trecere către Împărăția 
cerească, pentru că Duhul Sfânt, care locuiește în ei, e viață pentru neprihănire, 
până ce înghite ceea ce rămâne din moarte. Dar aceștia, întrucât sunt carnali, nu pot 
accepta niciun fel de eliberare de moarte, dacă ea nu se arată în mod evident în trup. 
Iar această boală e prea obișnuită în lume, încât mulți nu apreciază aproape deloc 
harul Domnului nostru Isus, căci nu-L prețuiesc decât potrivit priceperii lor carnale. 
Ca să nu ni se întâmple și nouă ceva asemănător, trebuie deci să ținem treze mințile 
noastre, pentru ca ele să discearnă viața duhovnicească în mijlocul morții.

53. Ești Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Prorocii de 
asemenea au murit. Cine crezi că ești Tu Însuți? Un alt viciu e acela că ei se străduiesc 
să întunece și să acopere slava lui Hristos, cu splendoarea lui Avraam și a sfinților. 
Totuși, după cum splendoarea soarelui șterge strălucirea stelelor, tot astfel, lumina lui 
Hristos e atât de puternică și atât de incomparabilă, încât trebuie ca toată slava care se 
găsește în sfinți să dispară în spatele ei. De aceea, aceștia procedează pe nedrept și în 
răspăr când îi opun pe slujitori Domnului; iar în plus, sunt nedrepți față de Avraam și 
proroci, când folosesc în mod abuziv numele lor, împotriva lui Hristos.

Însă această răutate a avut trecere aproape în toate timpurile și o vedem încă 
și astăzi circulând: necredincioșii, distrugând lucrările lui Dumnezeu, I se opun Lui 
Însuși. Dumnezeu a preamărit Numele Său prin apostoli și martiri; papiștii își făuresc 
idoli din apostoli și martiri, pe care îi pun să-I țină locul lui Dumnezeu. În acest fel 
nu creează ei instrumente din înseși darurile lui Dumnezeu, pentru a-I doborî pute-
rea? Căci ce le va rămâne lui Dumnezeu sau lui Hristos, dacă sfinții au ceea ce le dau 
astfel papiștii din belșug? Trebuie să știm, de aceea, că toată ordinea Împărăției lui 
Dumnezeu e distrusă, dacă prorocii, apostolii, martirii și oricât de mulți sfinți vor fi 
nu sunt așezați mult sub Domnul Isus, pentru ca El singur să fie eminent. Și, de fapt, 
nu putem vorbi în mod mai onorabil de sfinți decât atunci când îi așezăm sub Fiul 
lui Dumnezeu. Papiștii însă, oricât de mult i-ar păcăli pe nepricepuți, prin aceea că se 
laudă că sunt slujitori credincioși ai sfinților, jignesc totuși și fac mare nedreptate lui 
Dumnezeu și sfinților; căci, dându-le un loc înalt, Îl așază pe Hristos în rând cu alții. 
Iar ei păcătuiesc aici îndoit: mai întâi, pentru că în învățătură îi preferă pe sfinți lui 
Hristos, apoi, pentru că îmbrăcându-i cu hainele Domnului Isus, Îi iau aproape toată 
puterea.

54. Isus răspunse: Dacă Mă slăvesc pe Mine Însumi, slava Mea nu înseamnă nimic. 
Tatăl Meu e Cel ce Mă slăvește. Înainte de a merge mai departe și de a răspunde 
acestei comparații nedrepte, El spune că nu caută slava Sa proprie; iar prin asta, vine 
în întâmpinarea defăimărilor lor. Dacă cineva vrea să obiecteze aici că și Hristos S-a 
slăvit pe Sine Însuși, asta e ușor de rezolvat: El nu S-a slăvit într-un mod omenesc, 
ci prin îndrumarea și puterea lui Dumnezeu. Căci El Se desparte aici de Dumnezeu 
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de dragul unei concesii; așa cum o face și în multe alte pasaje. Însumând, El afirmă 
că nu dorește nicio slavă, decât cea care I-a fost dată de către Tatăl Său. Or, suntem 
învățați prin aceste cuvinte că, având în vedere că Dumnezeu Îl slăvește pe Fiul Său, 
El nu va îndura să rămână nepedepsit faptul că lumea Îl ține în ură și dispreț. Totuși 
aceste voci, care răsună din cer: „Toți îngerii să-L adore și să I se închine“ (Ps. 97:7; 
Ev. 1:6); „Dați sărutare Fiului“ (Ps. 2:12); „Dați ascultare Lui“ (Mat. 17:5 ș.u.); „Toți 
oamenii să-L caute“ (Is. 45:22; Fapte 15:17); „Orice genunchi să se plece înaintea Lui“ 
(Fil. 2:10); „Toată firea să fie zdrobită și umilită“, trebuie să dea mult curaj tuturor 
credincioșilor pentru a-I aduce cinstire și slavă Domnului nostru Isus. În plus, prin 
aceste cuvinte suntem admonestați că toată slava pe care oamenii o iau de la ei înșiși 
e lucru frivol și de nimic. Cât de oarbă e ambiția, având în vedere că ne străduim 
cu atâta încordare pentru nimic! Să avem deci fără încetare înaintea ochilor această 
afirmație a Sf. Pavel: „Nu cel ce se laudă pe el însuși e încuviințat, ci cel care e lăudat 
de Dumnezeu“ (2 Cor. 10:18). Pe deasupra, pentru că toți suntem lipsiți de slava lui 
Dumnezeu, să învățăm a ne slăvi numai cu Domnul Isus, în măsura în care ne face 
părtași slavei Sale, prin har.

Despre care voi spuneți că e Dumnezeul vostru. El le smulge din pumni această 
falsă acoperire a Numelui lui Dumnezeu, pe care obișnuiau să-l țină strâns. Știu bine, 
spune El, cu câtă îndrăzneală vă lăudați că sunteți poporul lui Dumnezeu; dar acest ti-
tlu e fals, căci nu-L cunoașteți deloc pe Dumnezeu. De asemenea, învățăm de aici care 
e adevărata și legitima profesiune de credință: și anume, e cea care provine dintr-o 
cunoaștere adevărată. Și de unde vine această cunoaștere, dacă nu din Cuvânt? Toți 
cei ce se laudă cu Numele lui Dumnezeu, fără Cuvântul Său, nu fac deci decât să min-
tă. În acest timp, Domnul nostru Isus opune siguranța conștiinței Sale mândriei lor. Și 
așa trebuie să fie dispuși în inimile lor toți slujitorii lui Dumnezeu: să se mulțumească 
doar cu faptul că Dumnezeu e de partea lor, chiar și atunci când lumea întreagă s-ar 
ridica împotriva Lui. Astfel, odinioară prorocii și apostolii au avut un curaj de o invin-
cibilă generozitate împotriva asalturilor groaznice ale întregii lumi; căci știau bine de 
cine erau trimiși; dar, atunci când cunoașterea fermă a lui Dumnezeu lipsește, nimic 
nu ne mai susține.

55. Cu toate acestea, voi nu‑L cunoașteți; Eu însă Îl cunosc. Iar dacă spun că nu‑L 
cunosc, voi fi mincinos ca și voi; însă Îl cunosc și păzesc Cuvântul Său. Hristos 
dovedește prin aceasta că necesitatea lucrării Sale Îl constrânge să vorbească; căci, 
tăcând, ar trăda în mod infam adevărul. Iată o frumoasă afirmație: Dumnezeu ni Se 
arată, ca să mărturisim înaintea oamenilor, când e nevoie, credința pe care o avem în 
inimă. Căci trebuie să fim foarte speriați de faptul că cei ce se prefac pentru a dobândi 
favoarea oamenilor și neagă adevărul lui Dumnezeu sau îl desfigurează prin explicații 
răutăcioase, nu sunt doar dojeniți ușor, ci sunt îndepărtați împreună cu odraslele 
diavolului.
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56. Tatăl vostru Avraam a tresărit de dorința de a vedea această zi a Mea; și a văzut‑o 
și s‑a bucurat de ea.

57. Evreii Îi ziseră deci: Tu n‑ai încă cincizeci de ani, și l‑ai văzut pe Avraam?
58. Isus zise lor: Adevărat, adevărat vă zic vouă, înainte să fie Avraam, Eu sunt.
59. Atunci, ei luară pietre ca să le arunce asupra Lui: Isus Se ascunse însă și ieși afară 

din Templu.

56. Tatăl vostru Avraam a tresărit de dorința de a vedea această zi a Mea; și a văzut‑o 
și s‑a bucurat de ea. El le acordă doar în cuvinte ceea ce le-a luat mai înainte: faptul că 
Avraam e tatăl lor. El arată totuși cât de neîntemeiată era această obiecție bazată pe 
numele lui Avraam. Acesta, spune El, n-a avut alt scop, de-a lungul vieții sale, decât 
să vadă înflorind Împărăția Mea. Acesta M-a dorit pe când eram absent; iar voi, voi 
Mă disprețuiți, prezent fiind. Ceea ce Domnul nostru Isus spune aici numai despre 
Avraam se potrivește tuturor sfinților. Această învățătură are însă mai multă greutate 
în persoana lui Avraam, pentru că el e tatăl întregii Biserici. Oricine vrea deci să fie 
considerat dintre credincioși, să se bucure, după cum se și cuvine, de prezența Fiului 
lui Dumnezeu, pentru care Avraam ardea de dorință. Căci, prin verbul a tresări, El 
exprimă o râvnă puternică și o dorință arzătoare. Trebuie să adăugăm acum antiteza 
sau opoziția. Când cunoașterea lui Hristos era încă neclară, Avraam a fost totuși 
cuprins de o râvnă și de o dorință atât de mari față de acesta, că a preferat bucuria Lui 
oricăror soiuri de bine. Cât de nelegiuită e deci nerecunoștința celor ce-L disprețuiesc, 
adică Îl resping, când le-a fost oferit în mod evident!

Cuvântul zi nu înseamnă aici veșnicie, cum a crezut Sf.  Augustin, 1 ci timpul 
Împărăției lui Hristos, de când El a apărut și S-a arătat în lume, înveșmântat fiind în 
carne umană, pentru a împlini slujba de Răscumpărător. Însă aici se ridică o între-
bare: Cum a văzut Avraam, cu ochii credinței, manifestarea lui Hristos? Căci aceasta 
nu se potrivește deloc, pare-se, cu o altă afirmație a Domnului Isus Hristos: „Mulți 
regi și proroci au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și totuși nu le-au văzut“ 
(Luca 10:24) Răspund că credința își are gradele sale în ce-L privește pe Hristos. În 
acest fel, vechii proroci L-au privit de departe pe Domnul Isus, după cum le fusese 
promis, și totuși nu L-au putut vedea ca prezent, așa cum S-a făcut pe deplin vizibil 
și familiar, când a coborât din cer, aproape de oameni. Pe deasupra, prin aceste cu-
vinte suntem învățați că, așa cum n-a dezamăgit Dumnezeu dorința lui Avraam, tot 
astfel, nu va permite să aspire cineva astăzi la Hristos, fără să se aleagă cu un bun 
rod, care să corespundă sfintei Sale dorințe. Cauza pentru care nu le dă multora să 
se bucure de El este deci că oamenii sunt răi; căci puțini oameni Îl doresc. Bucuria 
lui Avraam aduce mărturie că el a prețuit cunoașterea Împărăției binecuvântate a lui 
Hristos ca pe un tezaur neasemuit. Dacă se spune că s-a bucurat că a văzut ziua sau 
vremea Împărăției lui Hristos, e pentru ca să știm că n-a prețuit nimic altceva atât de 
mult. În cele din urmă, toți credincioșii primesc acest rod al credinței lor, faptul că, 

1 Augustin, In Joannis Evangelium, trat. 43, 16.
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mulțumindu-se doar cu Domnul Isus și fiind binecuvântați în desăvârșire și plinătate 
cu El, au conștiințele lor liniștite și pline de bucurie. Iar de fapt, nimeni nu-L cunoaște 
pe Hristos cum se cuvine, dacă nu-I face cinstea de a se odihni cu totul în El. Or, unii 
interpretează aceasta într-un mod diferit: Avraam, fiind deja mort, a simțit prezența 
Domnului Isus, când S-a arătat ca om în lume. Și fac astfel ca timpul dorinței și timpul 
viziunii să difere. E cu totul adevărat că venirea lui Hristos a fost arătată duhurilor 
sfinte după moartea Sa; pentru această venire au rămas ei în așteptare întreaga lor 
viață; nu știu însă dacă o interpretare atât de subtilă se potrivește cu cuvintele lui 
Hristos.

57. Evreii Îi ziseră deci: Tu n‑ai încă cincizeci de ani, și l‑ai văzut pe Avraam? Ei 
încearcă să respingă, drept un lucru imposibil, spusa lui Hristos, prin care El Se face 
egalul lui Avraam, care totuși murise cu mai multe sute de ani înainte; și totuși El 
n-avea încă cincizeci de ani. Or, deși Hristos n-avea încă decât treizeci și patru de 
ani, totuși Îi dau mai mulți ani, ca să nu pară că-L iau prea de aproape; ca și când 
ar spune: „Nu Te vei face atât de bătrân, ca să zici c-ai avea cincizeci de ani.“ Cei ce 
consideră astfel că El avea o față mai bătrână decât o arăta vârsta Lui sau cei ce cred 
că aici nu se vorbește de anii care curg potrivit mișcării soarelui se străduiesc în zadar. 
Iar părerea lui Papias, care spune că Hristos a trăit mai mult de patruzeci de ani, nu 
trebuie nicidecum acceptată.1

58. Isus zise lor: Adevărat, adevărat vă zic vouă, înainte să fie Avraam, Eu sunt. Pentru 
că necredincioșii nu judecă decât potrivit privirii carnale, Hristos arată că are în El 
Însuși un lucru mult mai important și mai înalt decât aparența umană, care e ascuns 
simțului carnal și nu poate fi privit decât cu ochii credinței; potrivit cu această 
explicație, El a putut fi văzut de către sfinții Părinți, adică înainte să Se arate în carne.

El folosește totuși alte cuvinte: înainte să fie Avraam, spune El, Eu sunt. Potrivit 
însă acestor cuvinte, El Se așază în afara mulțimii obișnuite a oamenilor și Își atri-
buie o putere mai mult decât omenească: adică cerească și divină, a cărei simțire a 
fost răspândită de la începutul lumii peste toate veacurile. Am putea totuși explica 
aceste cuvinte în două feluri: căci unii cred că aceasta se potrivește în mod simplu 
cu divinitatea veșnică a lui Hristos și Îl compară cu acest pasaj al lui Moise, în care 
spune: „Eu sunt Cel ce sunt“ (Ex. 3:14).2 Cât despre mine, extind aceasta mai departe; 
căci puterea și harul lui Hristos, în măsura în care El e Răscumpărătorul lumii, au 
fost comune tuturor vârstelor lumii. Aceasta se potrivește deci cu ceea ce spune apos-
tolul în Evrei: „Hristosul, care a fost ieri și e astăzi, e Același veșnic“ (Ev. 13:8). Căci 
pare că firul textului ne cere să spunem astfel. El a arătat mai sus că Avraam dorise 
ziua Sa cu o mare râvnă și cu o dorință arzătoare. Pentru că aceasta era cu totul de 
necrezut pentru evrei, El adaugă că El era același încă de atunci. Pe deasupra, aceasta 

1 Vezi Irineu, Contra haereses, cartea II, cap. XXII, 5.
2 Vezi Ioan Gură de Aur, Commentarius in Joannem Evangelistam, omilia 55, 2; Augustin, In Joannis 

Evangelium, trat. 43, 17; Grigore cel Mare, Homiliarum in Evangelia, omilia 18, 3.
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nu va fi o explicație suficientă a chestiunii, dacă nu înțelegem că El a fost recunoscut, 
încă de atunci, ca Mijlocitorul prin care Dumnezeu trebuia împăcat. Totuși ca harul 
Mijlocitorului să aibă putere a depins dintotdeauna de divinitatea Sa. Astfel, această 
afirmație a lui Hristos conține o excelentă mărturie a esenței Sale divine. Trebuie, de 
asemenea, să observăm forma solemnă de a face jurământ, adevărat, adevărat. Nu 
resping ceea ce spune Ioan Gură de Aur: verbul la prezent are greutate; căci nu spune 
eram sau am fost, ci sunt, având în vedere, prin aceasta, o aceeași stare, de la început 
până la sfârșit. Și nu spune defel înainte să fie Avraam, ci înainte ca el să fie făcut, 
atribuindu-i un început.1

59. Atunci, ei luară pietre ca să le arunce asupra Lui; Isus Se ascunse însă și ieși afară 
din Templu. E foarte ușor să crezi că ei au făcut aceasta, ca și când Isus trebuia 
omorât cu pietre, conform cu porunca din Lege. Ne putem da seama cât de mare și 
de dezlănțuită era furia smintită a unui zel fără măsură; căci, pe de o parte, nu există 
urechi pentru a cunoaște cauza, iar pe de altă parte, mâinile sunt înarmate în vederea 
fărădelegilor și a uciderilor. În rest, nu mă îndoiesc că Hristos S-a eliberat din mâinile 
lor nu prin puterea Sa secretă, ci totuși cu smerenie; căci El n-a vrut să-Și arate în 
mod clar divinitatea, nici să procedeze în așa fel, încât să nu lase loc infirmității 
omenești. Cât despre ceea ce citim în câteva exemplare, că Isus a trecut astfel printre 
ei, Erasmus nu procedează în mod nejustificat, când crede că această afirmație a fost 
luată din capitolul al patrulea al Sf. Luca și a fost transpusă aici. E, de asemenea, demn 
de observat că acești nenorociți preoți și cărturari, după ce L-au alungat pe Hristos, 
în care locuiește întreaga plinătate a Dumnezeirii, se mențin în posesia Templului 
exterior; dar ei greșesc în mod grav, când cred că au un templu în care Dumnezeu nu 
locuiește deloc. Iată cum procedează papa în zilele noastre, cu toți oamenii săi. După 
ce L-au alungat pe Hristos și au profanat în acest fel Biserica Sa, ei se laudă nebunește 
cu o față falsă a Bisericii.

1 Ioan Gură de Aur, Commentarius in Joannem Evangelistam, omilia 55, 2.


