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Soției mele Rosemary,
în semn de profundă apreciere

pentru dragostea și devotamentul tău
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Primele comentarii biblice de la Tyndale aveau ca scop acordarea 
unui ajutor general cititorului obişnuit al Bibliei. Ele se concentrau 

pe înţelegerea textului, fără a intra în amănunte scolastice. De aceea 
se urmărea evitarea a două extreme: să nu fi e „nici prea tehnice – şi 
astfel, inutilizabile; dar nici prea scurte – şi astfel nesatisfăcătoare“. 
Drept urmare, majoritatea utilizatorilor acestor comentarii biblice au 
opinat că s-a reuşit într-o bună măsură atingerea scopului propus.

Dar, vremurile se schimbă. Şi aşa se face că un ciclu de comentarii 
care şi-a dovedit efi cienţa o perioadă atât de lungă s-ar putea să nu 
mai fi e astăzi la fel de relevant ca la începuturile sale. S-au adăugat 
elemente noi şi informaţii preţioase. Dezbaterile asupra unor chestiuni 
controversate s-au amplifi cat. Modul şi metodele de a citi Biblia s-au 
schimbat. În plus, cei mai mulţi utilizatori ai comentariilor biblice 
din seria Tyndale apelau la Authorised Version (Versiunea Autorizată a 
Bibliei), iar comentariile erau concepute ca atare, situaţie care acum 
s-a schimbat.

Decizia de a revizui şi actualiza întreaga serie de Comentarii 
Tyndale nu a fost uşor de luat şi nici realizată cu uşurinţă; însă, în 
cele din urmă, s-a considerat că aceasta este o necesitate pentru 
situaţia actuală. Există nevoi şi provocări noi, iar acestea vor putea fi  
întâmpinate corespunzător cu ajutorul unor scrieri noi sau printr-o 
actualizare completă a cărţilor vechi. Evident, scopul seriei iniţiale 
rămâne neschimbat. Noile comentarii nu sunt nici prea minuscule, 
dar nici exagerat de lungi. Ele sunt mai degrabă exegetice decât 
homiletice. Deşi nu dezbat toate chestiunile controversate, totuşi 
niciunul nu este scris fără a se ţine seama de anumite probleme care 
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10 IOAN

atrag atenţia cercetătorilor Noului Testament. Elementele cărora am 
considerat că este necesar să li se acorde o anumită atenţie sunt luate în 
discuţie fi e în Introducere, fi e în notele sau observaţiile suplimentare.

Însă, principala abordare a acestor comentarii nu este una de ordin 
critic. Aceste cărţi sunt scrise pentru a-l ajuta pe cititorul obişnuit 
să înţeleagă mai bine Biblia. Ele nu presupun cunoştinţe de limba 
greacă, fi indcă toate cuvintele în greacă discutate în comentariu sunt 
transliterate; însă, autorii au lucrat cu textul grecesc original în faţă. 
Pe de altă parte, deşi autorii au libertatea de a-şi alege una sau alta din 
versiunile biblice moderne, totuşi, li se cere să aibă în minte varietatea 
traducerilor afl ate în uz curent.

Noua serie a Comentariilor Tyndale face progrese, bucurându-se 
de apreciere, aşa cum s-a întâmplat cu seria anterioară, cu speranţa 
că Dumnezeu Îşi va revărsa harul şi binecuvântarea peste aceste cărţi 
pentru a-l ajuta pe cititorul obişnuit să poată înţelege cât mai profund 
şi mai clar sensul Noului Testament.

Leon Morris

Nota editurii:
Regretăm faptul că, din cauza sănătății precare, Leon Morris n-a 
putut să-și ducă la îndeplinire rolul editorial pentru acest volum și îi 
suntem recunoscători lui Andreas Köstenberger de la Southeastern 
Baptist Th eological Seminary pentru bunăvoința sa de a citi și de a 
face comentarii pe marginea manuscrisului.



În anul 1999 am lucrat la un comentariu asupra Epistolelor lui 
Ioan (seria comentariilor Pillar asupra Noului Testament), timp 

în care am avut ocazia să refl ectez la paralelele dintre aceste epistole 
și Evanghelia după Ioan. Ulterior mi-am dorit să aprofundez studiul 
Evangheliei după Ioan, așa că am primit cu multă bucurie propunerea 
editurii Inter-Varsity Press de a contribui cu un comentariu la 
seria revizuită a comentariilor Tyndale asupra Noului Testament. 
Comentariul meu va lua locul celui scris de regretatul profesor Tasker 
și sper că se va dovedi un demn succesor al studiului domniei sale. 

Mulți oameni m-au ajutat într-un fel sau altul în munca de 
pregătire a acestui comentariu și aș dori să le mulțumesc tuturor. 
Consiliul Colegiului Biblic din Victoria mi-a aprobat concediul de 
studii pentru a doua jumătate a anului 2001. Fără acest concediu nu 
aș fi  putut fi naliza comentariul la timp. Am petrecut cea mai mare 
parte a concediului la Tyndale House, Cambridge, unde m-am 
bucurat împreună cu soția mea de sprijinul și încurajările directorului 
Dr. Bruce Winter și ale soției sale, doamna Lyn Winter, precum și 
ale altor cercetători și studenți doctoranzi care au lucrat acolo în acea 
perioadă. Colegii mei de la Colegiul Biblic din Victoria, Dr. Darrell 
Paproth, Dr. Ted Woods și în special Dr. Greg Forbes au citit și și-au 
exprimat comentariile utile pe marginea unor părți din manuscris. 
Dr. Philip Duce, editorul de carte teologică din cadrul Inter-Varsity 
Press și Dr. Andreas Köstenberger mi-au oferit comentariile lor 
oportune asupra întregului manuscris.

Puțini sunt cei care scriu comentarii în zilele noastre fără a benefi cia 
de pe urma muncii altora și acest lucru este valabil și în ceea ce mă 
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privește. Am învățat mult de la mulți cercetători din diferite tradiții. 
Nu este posibil – și nici de dorit – într-un comentariu de asemenea 
dimensiuni, scris pentru publicul general, să îi menționez pe toți 
aceia de pe urma muncii cărora am benefi ciat sau să interacționez cu 
lucrările celor cu care nu sunt de acord. Cunoscătorii acestui domeniu 
vor recunoaște în multe puncte din comentariu aspectele în care m-am 
inspirat din lucrările altor cercetători. Există numeroase comentarii 
substanțiale asupra Evangheliei după Ioan și m-am folosit de o bună 
parte din ele în pregătirea comentariului de față. Nu o dată însă am 
ajuns la concluzia că lucrarea profesorului Don Carson tratează cel 
mai efi cient problemele ridicate de textul Evangheliei după Ioan, 
și din acest motiv vreau să-mi exprim aprecierea deosebită față de 
lucrările domniei sale. 

Dedic această carte cu multă afecțiune soției mele, Rosemary, în 
semn de apreciere profundă pentru dragostea și devotamentul ei de-a 
lungul anilor, dragoste și tovărășie de care sper să am parte încă mulți 
ani de acum încolo.

Redactarea acestui comentariu a fost o experiență care mi-a 
îmbogățit viața. Am văzut din nou ceva din gloria lui Isus Cristos, 
Cuvântul întrupat, Cel plin de har și de adevăr, pe care evanghelistul 
Îl zugrăvește cu atâta măiestrie. Odată cu lansarea acestui comentariu 
rugăciunea mea este ca el să îi ajute pe cititori să înțeleagă mai bine 
Evanghelia după Ioan și astfel să Îl cunoască mai bine pe singurul 
Dumnezeu adevărat, care Și-a revelat gloria, harul și adevărul în 
persoana și în lucrarea lui Isus. A-L cunoaște pe acest Dumnezeu și 
pe Isus Cristos pe care L-a trimis El înseamnă a experimenta viața 
veșnică (Ioan 17.3).

Colin G. Kruse
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LXX Septuaginta (Traducerea în limba greacă a Vechiului 
Testament) 

NCB New Century Bible
NEB New English Bible
NIBCNT New International Biblical Commentary on the 

New Testament
NICNT New International Commentary on the New 

Testament
NIV New International Version
NRSV New Revised Standard Version
NT Noul Testament
PNTC Pillar New Testament Commentary
REB Revised English Bible
RSV Revised Standard Version
RV Revised Version
SBT Studies in Biblical Th eology
SEÅ Svensk exegetisk årsbok
SNTSMS Society for New Testament Studies Monograph 

Series
Str-B H.L. Strack și P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen 

Testament aus Talmud und Midrasch, 6 vol., Beck, 
1922-1961.

TynBul Tyndale Bulletin
VT Vechiul Testament 
WBC Word Biblical Commentary

Notă: Filon și Iosif Flaviu sunt citați din seria Loeb Classical Library, 
Iustin Martirul din Ante-Nicene Fathers, iar Mișna din traducerea lui 
Danby.



COMENTARII

Barrett, C.K., Th e Gospel according to St John, SPCK, ²1978.
Beasley-Murray, G.R., John, WBC 36, Word Books, 1987.
Brown, Raymond E., Th e Gospel according to John, 2 vol. AB 29, 29A, 

Doubleday, 1966, 1970.
Bultmann, Rudolf, Th e Gospel of John: A Commentary, Basil Blackwell, 

1971.
Carson, D.A., Th e Gospel according to John, IVP/Eerdmans, 1991.
Kruse, Colin, G., Th e Letters of John, PNTC, Eerdmans/Apollos, 2000.
Lindars, Barnabas, Th e Gospel of John, NCB, Oliphants, 1972.
Michaels, J. Ramsey, John, NIBCNT, Hendrickson, 1989.
Moloney, Francis J., Th e Gospel of John, Sacra Pagina 4, Liturgical 

Press, 1998.
Morris, Leon, Th e Gospel of John, NICNT, Eerdmans, 1971.
Schnackenburg, Rudolf, Th e Gospel according to St. John, 3 vol., 

Crossroad, 1990.
Westcott, B.F., Th e Gospel according to St John: Th e Greek Text with 

Introduction and Notes, 2 vol., Eerdmans, retip. 1967.
Whitacre, Rodney A., John, IVPNTC, IVP, 1999.
Witherington, Ben, III, John’s Wisdom: A Commentary on the Fourth 

Gospel,  Westminster/John Knox Press, 1995.

ALTE LUCRĂRI

Ashton, J., Th e Interpretation of John, SPCK, 1986.

Bibliografie



16 IOAN

Bailey, Ken, ‘Th e Shepherd Poems of John 10: Th eir Culture and 
Style’, IBS 15, 1993, p.2-7.

Barrett, C.K., Essays on John, SPCK, 1982.
Bauckham, Richard, ed., Th e Gospel for all Christians: Rethinking the 

Gospel Audiences, T. and T. Clark, 1998.
Beasley-Murray, G., Gospel of Life: Th eology in the Fourth Gospel, 

Hendrickson, 1991.
Blomberg, Craig L., Th e Historical Reliability of John’s Gospel, Apollos, 

2001.
Brown, Raymond E., Community of the Beloved Disciple, Paulist Press, 

1979.
Bultmann, Rudolf, Th eology of the New Testament, 2 vol., SCM Press, 

1955.
Burge, G., Interpreting the Gospel of John, Baker Book House, 1992.
______ Th e Anointed Community: Th e Holy Spirit in the Johannine 

Tradition, Eerdmans, 1987.
Caragounis, C.C., „Jesus, his Brothers and the Journey to the Feast 

( John 7:8-10)“, SEÅ 63, 1998, p. 177-187.
Culpepper, R. Alan, Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary 

Design, Fortress Press, 1983.
Danby, Herbert, Th e Mishnah. Translated from the Hebrew with 

Introduction and Brief Explanatory notes, Oxford University Press, 
1933.

Derickson, Gary W., „Viticulture and John 15:1-6“, BSac 153, 1996, 
p. 44-48.

Dodd, C.H., Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge 
University Press, 1963.

______ Th e Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge University 
Press, 1953.

Fortna, Robert T., Th e Fourth Gospel and its Predecessor: From Narrative 
Source to Present Gospel, T. and T. Clark, 1989.

______ Th e Gospel of Signs: A Reconstruction of the Narrative Source 
Underlying the Fourth Gospel, SNTSMS 11, Cambridge University 
Press, 1970.

Gardiner-Smith, P., St John and the Synoptics, Cambridge University 
Press, 1938.



BIBLIOGRAFIE 17

Green, J.B., McKnight, S., și Marshall, I.H., ed., Dictionary of Jesus 
and the Gospels, InterVarsity Press, 1992.

Hengel, Martin, Th e Johannine Question, SCM Press/Trinity Press 
International, 1989.

Jackson, Howard M., „Ancient Self-referential Conventions and 
their Implications for the Authorship and Integrity of the Gospel 
of John“, JTS 50.1, 1999, p. 1-34.

Josephus, Books I-VII, Loeb Classical Library, vol. 186, 203, 210, 
Harvard University Press, 1926, 1927, 1928.

Koester, Craig R., „«Th e Saviour of the World» ( John 4:42)“, JBL 
109, 1990, p. 665-680.

Köstenberger, A.J., Encountering John, Baker Book House, 1999.
Kysar, Robert, John: Th e Maverick Gospel, Westminster/John Knox 

Press, ed. rev. 1993.
Marshall, I. Howard, Last Supper and Lord’s Supper, Paternoster Press, 

1980.
_______ „Son of Man“, în Green, McKnight și Marshall, Dictionary 

of Jesus and the Gospels, InterVarsity Press, 1992, p. 775-781.
Martyn, J. Louis, History and Th eology in the Fourth Gospel, Abingdon 

Press, ²1979.
______ Th e Gospel of John in Christian History, Paulist Press, 1978.
Metzger, Bruce M., A Textual Commentary on the New Testament, 

German Bible Society, ²1994.
Morris, L.L., Studies in the Fourth Gospel, Paternoster Press, 1969.
Murphy-O’Connor, Jerome, Th e Holy Land: An Archaeological Guide 

from Earliest Times to 1700, Oxford University Press, ²1980.
Neill, Stephen, și Wright, Tom, Th e Interpretation of the New Testament 

1861-1986, Oxford University Press, ²1988.
Pryor, John W., John: Evangelist of the Covenant People. Th e Narrative 

and Th emes of the Fourth Gospel, Darton, Longman and Todd, 
1992.

Riesner, Rainer, „Bethany beyond the Jordan ( John 1:28), Topography, 
Th eology and History in the Fourth Gospel“, TynBul 38, 1987, 
p. 29-63.

Robinson, J.A.T., Redating the New Testament, SCM Press, 1976.
_______ Th e Priority of John, SCM Press, 1985.



18 IOAN

_______ Twelve New Testament Studies, SBT 34, SCM Press, 1962.
Smalley, Stephen S., John: Evangelist and Interpreter, Paternoster 

Press, 1978.
Th e Ante-Nicene Fathers. Translations of the Writings of the Fathers down 

to A.D. 325. Vol. 1: Th e Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus, 
editat de Alexander Roberts și James Donaldson, Eerdmans, retip. 
1975.



I. PREZENTARE GENERALĂ

Cea de-a patra Evanghelie reprezintă o sursă de inspirație și 
mângâiere pentru nenumărate generații de creștini, oferind în același 
timp multe provocări specialiștilor. Cei care o studiază serios culeg 
mari răsplătiri. Iată cuprinsul acestei Evanghelii:

• Un prolog (1.1-18), care descrie Cuvântul preexistent (Logos) 
care era cu Dumnezeu la început, a fost agentul creației și apoi 
S-a întrupat în Persoana lui Isus. (Începându-și Evanghelia în 
acest mod, evanghelistul se asigură că cititorii cunosc adevărata 
identitate a personajului principal.)

• O secțiune lungă care descrie lucrarea lui Isus în lume (1.19 
– 12.50) și cuprinde semnele și cuvântările extinse prin care 
El Îl revelează pe Dumnezeu Tatăl și oferă darul vieții veșnice 
tuturor celor care cred.

• O altă secțiune vastă, care relatează întoarcerea lui Isus la 
Tatăl (13.1 – 20.31). Ea cuprinde învățăturile prin care Isus Își 
pregătește ucenicii pentru viața în absența prezenței Lui fi zice, 
rugăciunea Lui pentru Sine și pentru ucenicii Săi, urmată de 
trădarea, arestarea, judecata, răstignirea și arătările Lui după 
înviere.

• Un epilog (21.1-25), care descrie încă o arătare de după înviere, 
când Isus îl trimite din nou pe Petru în lucrare, prevestește 
natura morții lui Petru și face comentarii voalate despre soarta 
ucenicului iubit.

Introducere
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II. TRĂSĂTURI DISTINCTIVE ALE CELEI
DEA PATRA EVANGHELII

Evanghelia după Ioan este unică în multe privințe. Doar ea 
vorbește despre Logosul care era cu Tatăl la început, care a coborât 
din cer și S-a întrupat în Persoana lui Isus. În această privință se 
deosebește de Evanghelia după Marcu, în care relatarea istoriei lui 
Isus începe cu lucrarea lui Ioan Botezătorul, și de Evanghelia după 
Matei și Evanghelia după Luca, unde relatările încep cu istoria 
nașterii lui Isus. În cea de-a patra Evanghelie mesajul lui Isus este 
prezentat mai ales din perspectiva învierii și a vieții veșnice, pe când 
Evangheliile sinoptice pun accentul pe propovăduirea Împărăției 
lui Dumnezeu. În cea de-a patra Evanghelie învățătura lui Isus 
este prezentată de multe ori în cadrul unor conversații, discursuri 
și dezbateri extinse, spre deosebire de Evangheliile Sinoptice, unde 
de cele mai multe ori învățăturile Lui îmbracă forma unor pilde sau 
afi rmații concise și pline de conținut. Cea de-a patra Evanghelie nu 
include relatarea botezului lui Isus de către Ioan, a ispitirii Lui, a 
exorcizărilor pe care le-a realizat, a Schimbării la față sau a instituirii 
Cinei Domnului – elemente ce apar în Evangheliile Sinoptice. 
Elementul predominant în cea de-a patra Evanghelie îl constituie 
învățătura extinsă despre Duhul Sfânt, fapt ce contrastează cu 
raritatea învățăturilor pe acest subiect în Evangheliile sinoptice. 
Acestea sunt doar câteva exemple de trăsături distinctive ale celei 
de-a patra Evanghelii.

III. CEA DEA PATRA EVANGHELIE
ȘI EPISTOLELE LUI IOAN: UN SCENARIU

Există asemănări izbitoare între limbajul celei de-a patra 
Evanghelii și Epistolele lui Ioan, așa că la prima vedere ipoteza 
aceluiași autor pentru toate cele patru documente este una întemeiată 
(problema autorului celei de-a patra Evanghelii este discutată în 
detaliu mai jos). În cele ce urmează vă oferim un posibil scenariu cu 
privire la redactarea Evangheliei și a celor trei Epistole și la relația 
de interdependență dintre ele. Acest scenariu reprezintă o posibilă 
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reconstituire ce are la bază anumite presupoziții despre unele aspecte 
istorice și literare și ca atare validitatea ei depinde de validitatea 
acestor presupoziții. Cu toate acestea, reprezintă o ipoteză de lucru 
pentru studiul celei de-a patra Evanghelii și poate fi  modifi cată dacă 
acest lucru se va dovedi necesar. 

Ucenicul iubit (identifi cat drept apostolul Ioan) a trăit în Efes 
și a fost un personaj respectat într-un grup de biserici afl ate în 
relații apropiate cu biserica din Efes. Cercetătorii contemporani 
numesc acest grup de biserici „comunitatea ioanină“. Ucenicul iubit 
a elaborat o primă schiță a celei de-a patra Evanghelii, care descria 
viața și învățătura lui Isus în primul rând pentru a arăta cititorilor că 
Isus este Cristosul și pentru a-i încuraja să creadă în El și astfel să 
experimenteze viața veșnică (20.30-31). Este posibil ca el să fi  avut 
și scopuri secundare, ca de pildă acela de a-i încuraja pe credincioșii 
evrei persecutați de către confrații lor evrei necredincioși.

La un timp după elaborarea acestei prime forme a Evangheliei, în 
biserica „mamă“ din Efes s-au iscat neînțelegeri cu privire la natura 
lui Cristos, la necesitatea jertfei Lui ispășitoare și la comportamentul 
celor care susțin că Îl cunosc pe Dumnezeu. Aceste neînțelegeri s-au 
acutizat în așa măsură încât au determinat ruperea de biserică a mai 
multor membri, care apoi au continuat să-și propage convingerile 
aberante printre cei rămași în comunitatea ioanină. Rezultatul a 
fost un profund sentiment de nesiguranță în comunitate. De aceea 
ucenicul iubit a scris 1 Ioan, ca să expună erorile separatiștilor și să-i 
asigure pe membrii rămași că sunt ucenici adevărați, că Îl cunosc 
pe Dumnezeu și că au parte de viața veșnică. Mai întâi 1 Ioan 
a fost trimisă ca o circulară în bisericile comunității ioanine. Ca 
o continuare a acestei circulare ucenicul iubit a scris 2 Ioan, care 
era adresată uneia dintre aceste biserici și membrilor ei („aleasa 
doamnă și copiii ei“) pentru a-i avertiza cu privire la misionarii 
separatiști și pentru a-i îndemna să nu le ofere ospitalitate, act ce 
ar fi  putut fi  interpretat ca aprobare a învățăturii lor eronate. Cea 
de-a treia Epistolă a lui Ioan a fost scrisă tot ca o continuare și a 
fost adresată unei singure persoane, Gaiu, care era membru al uneia 
dintre aceste biserici. Epistola îl laudă pe Gaiu pentru ospitalitatea 
arătată misionarilor credincioși care plecaseră din biserica mamă 
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și își exprimă nemulțumirea în legătură cu un anume Diotref care 
refuzase să facă acest lucru. 

Se pare că ucenicul iubit a murit după scrierea acestor trei epistole 
și alții i-au editat Evanghelia, incluzând în ea și mărturia lor cu privire 
la veridicitatea lucrării lui Ioan (vezi 21.20-24). Această versiune 
editată a Evangheliei a fost inclusă în canonul Noului Testament.

IV. REDACTAREA CELEI DEA PATRA EVANGHELII

Autorii Evangheliei după Matei, respectiv Luca au folosit probabil 
Evanghelia după Marcu și o altă sursă, pe care cercetătorii o numesc 
Q, precum și alte materiale cunoscute doar de ei. Întrebarea care se 
ridică în mod fi resc este dacă autorul celei de-a patra Evanghelii 
s-a folosit și el de surse. El cunoștea Evangheliile sinoptice (vezi 
comentariul la 3.24; 11.2) însă nu le-a folosit foarte mult. Doar 8% 
din materialul sinoptic are paralele în cea de-a patra Evanghelie, și 
nici aceste paralele nu sunt foarte apropiate. Textul celei de-a patra 
Evanghelii prezintă unele indicii că autorul ar fi  folosit alte surse. 
Există o serie de treceri abrupte (numite aporias) în Evanghelie, care 
s-ar putea să reprezinte punctele de îmbinare a materialului provenit 
din surse diferite. De exemplu: (1) Prologul (1.1-18) are un stil poetic 
propriu și distinctiv; dacă ar fi  fost omis, istoria lui Isus ar fi  început 
cu lucrarea lui Ioan Botezătorul, la fel ca în Evanghelia după Marcu; 
(2) capitolul 5 descrie o dezbatere și anumite evenimente care au avut 
loc pe când Isus Se afl a în Ierusalim, iar apoi, fără să se menționeze 
că Isus S-ar fi  întors de la Ierusalim în Galileea, ni se spune brusc în 
6.1 că „Isus S-a dus dincolo de marea Galileii“; (3) în 11.2 Maria este 
descrisă ca „aceea care a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele 
cu părul ei“, însă relatarea acestui act de devotament nu apare până 
la capitolul 12; și (4) în 14.31, după prima parte a cuvântării de 
rămas bun, Isus spune ucenicilor Săi: „Sculați-vă, haidem să plecăm 
de aici!“, dar în următoarele versete nu există niciun indiciu că ar fi  
plecat; acest lucru intervine abia în 18.1. Aceste aporias sugerează că 
evanghelistul ar fi  folosit anumite surse în scrierea Evangheliei sale. 
S-a emis ipoteza că o asemenea sursă ar fi  fost Evanghelia semnelor 
(vezi p. 39 de mai jos).
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V. SCOPUL ȘI DESTINATARII

Scopul scrierii celei de-a patra Evanghelii este declarat în 20.30-31: 
„Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt 
scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca 
voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, 
să aveți viața în Numele Lui.“ Cei care aveau nevoie să se convingă 
că Isus este Cristosul erau iudeii necredincioși; natura mesianică a 
lui Isus nu reprezenta o problemă pentru neamuri. Având în vedere 
că probabil Evanghelia a fost scrisă inițial în limba greacă, am putea 
spune că destinatarii ei erau în primul rând iudeii necredincioși 
vorbitori de limbă greacă.

Există versiuni semnifi cativ diferite ale textului din 20.31, unde se 
găsește verbul „a crede“. Una din versiuni folosește subjonctivul aorist 
(pisteusēte), pe când într-o alta apare subjonctivul prezent (pisteuēte). 
S-a afi rmat că subjonctivul aorist denotă credință inițială, pe când 
subjonctivul prezent denotă credință continuă. Dacă acceptăm 
această distincție, adoptarea subjonctivului aorist ar sprijini ideea 
unui scop evanghelistic al cărții (să producă credință inițială), pe când 
folosirea subjonctivului prezent ar indica drept scop al Evangheliei 
zidirea (să îi îndemne pe oameni să continue să creadă). Abordarea 
este însă discutabilă, pentru că folosirea propriu-zisă a timpurilor în 
limba greacă nu sprijină acest gen de distincție. Și în cea de-a patra 
Evanghelie întâlnim texte în care timpul aorist al verbului „a crede“ 
este folosit pentru a denota atât credința inițială, cât și credința 
continuă (cf. de ex. 1.7; 7.39), iar timpul prezent este folosit, la fel, 
ca să denote atât credința inițială cât și credința continuă (cf. de ex. 
6.35; 1.12).

Comparând Ioan 20.31 cu 1 Ioan 5.13, mai ales dacă au același 
autor, am putea trage concluzia că Evanghelia a fost scrisă cu scopul 
de a evangheliza, în timp ce epistola are scopul de a zidi:

Ioan 20.31:  „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să 
credeți să Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; și 
crezând, să aveți viața în Numele Lui.“

1 Ioan 5.13: „V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți 
în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.“
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Dacă autorul ar fi  vrut ca Evanghelia lui să fi e în primul rând un 
instrument de zidire, ar fi  putut să-și exprime mult mai clar intenția 
alegând o formulare apropiată de cea din 1 Ioan 5.13.

Accentul pe care îl pune cea de-a patra Evanghelie pe nevoia de 
a crede în Isus și relatările despre oamenii care au făcut acest lucru 
sugerează mai mult decât orice altceva că scopul ei principal este 
acela de a evangheliza. Ioan Botezătorul a mărturisit despre lumină 
„pentru ca toți să creadă prin el (1.7; cf. 10.40-42). Evanghelistul 
spune că Isus a dat tuturor celor care cred în El (1.12) dreptul de a 
deveni copii ai lui Dumnezeu și subliniază că cei ce cred primesc viața 
veșnică (3.15-16, 36) și nu vor fi  condamnați (3.18). Isus a promis 
viață veșnică celor care cred în El (5.24; 6.40, 47) și S-a rugat pentru 
cei care aveau să creadă prin propovăduirea ucenicilor Săi (17.20).

Sunt multe exemple de oameni care L-au întâlnit pe Isus, au 
auzit cuvântul Său și au crezut în El: Natanael L-a salutat ca Fiul 
lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel (1.47-51), samaritenii L-au 
recunoscut ca Mântuitorul lumii (4.29, 39-42), ucenicii Săi (6.69; 
16.30-31), omul orb din naștere (9.35-38) și Marta (11.27) – toți 
și-au pus credința în El; iar Toma L-a declarat „Domnul meu și 
Dumnezeul meu“ (20.28), după care Isus a rostit o binecuvântare 
peste cei care, spre deosebire de Toma, nu vor vedea dar totuși vor 
crede (20.29).

Există la fel de multe exemple de oameni care au crezut în Isus când 
au văzut minunile pe care le-a săvârșit: ucenicii au crezut când L-au 
văzut că a schimbat apa în vin la Cana (2.11), slujbașul împărătesc a 
crezut când a văzut că fi ul său a fost vindecat prin cuvântul lui Isus 
(4.53), mulțimile din Ierusalim au crezut când au văzut semnele pe 
care le-a făcut Isus acolo (7.31), mulți iudei au crezut când au văzut 
sau au auzit că Isus l-a readus pe Lazăr la viață (11.45; 12.11) și mulți 
fruntași ai evreilor au crezut în secret când au văzut minunile Lui 
(12.37-43).

În sfârșit, editorii care au redactat Evanghelia, dându-i forma 
fi nală, au adăugat comentariile lor în sprijinul veridicității Evangheliei 
pentru a-i încuraja pe cititori să-și pună credința în Isus (19.35; 21.24). 
Toate aceste lucruri sugerează că scopul principal al Evangheliei este 
unul evanghelistic: să aducă oamenii la credința în Isus.
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Însă deși acesta pare să fi e scopul principal al celei de-a patra 
Evanghelii, nu este singurul. Pot fi  – și au fost – sugerate multe 
scopuri secundare. Cel mai important este acela de a-i încuraja și 
zidi pe cei care deja cred. Un scop special al evanghelistului pare să 
fi  fost acela de a-i întări pe credincioșii evrei care erau persecutați 
de confrații lor necredincioși, arătându-le că Însuși Isus suferise o 
persecuție asemănătoare și îi avertizase pe ucenicii Săi că aveau să 
experimenteze același lucru. Nicăieri nu este mai evident acest scop 
de a-și încuraja cititorii decât în cuvântarea de rămas bun a lui Isus 
din capitolele 13 – 16. Aici Isus Își pregătește ucenicii pentru o viață 
lipsită de prezența Sa fi zică după ce El Se va întoarce la Tatăl. El 
îi îndeamnă să se slujească unii pe alții în smerenie și jertfă și să se 
iubească unii pe alții așa cum i-a iubit El. Le spune să rămână în El 
și în dragostea Lui păzindu-I poruncile. Le promite că un alt Sfetnic, 
Duhul Sfânt, va veni să fi e cu ei, să-i învețe, să-i călăuzească și să-L 
mărturisească înaintea lumii împreună cu ei. Îi avertizează că lumea 
îi va privi cu ostilitate după ce El Se va întoarce la Tatăl, după care le 
lasă pacea Sa.

Au fost sugerate și alte scopuri secundare, unele mai probabile decât 
altele. Iată câteva dintre aceste sugestii: (1) să completeze (probabil) 
sau să înlocuiască (improbabil) Evangheliile sinoptice; (2) ca lucrare 
polemică împotriva ucenicilor lui Ioan Botezătorul (improbabil) – 
deși în repetate rânduri se spune despre Ioan că este mai prejos de 
Isus, imaginea lui generală este una pozitivă, fi ind descris ca martor 
credincios; (3) să-i încurajeze pe membrii comunității ioanine în 
confruntările lor cu sinagoga (posibil) – însă Evanghelia pare să fi  
fost scrisă pentru un public mai larg decât comunitatea ioanină; 
(4) ca lucrare polemică împotriva „iudeilor“1 (improbabil) – eventual 
ar putea să fi e vorba doar despre acei iudei care erau împotriva lui 
Isus și în niciun caz nu este valabil pentru toți iudeii de atunci sau de 
acum; (5) să combată gnosticismul (improbabil) – deși accentul pus 
pe întruparea lui Isus și pe natura Lui umană reală ar putea fi  folosit 
pentru a combate gnosticismul, acele pasaje care fac referire la natura 
umană reală a lui Isus nu par să aibă un caracter voit polemic precum 

1 Vezi „Iudeii“ în cea de-a patra Evanghelie, p. 54-55
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pasajele corespunzătoare din Epistolele lui Ioan (1 Ioan 4.2; 2 Ioan 7); 
(6) să rezolve problema ridicată de o parusie întârziată (improbabil) 
– unii văd în promisiunea Mângâietorului un răspuns la parusia 
întârziată, însă o interpretare mai potrivită a acestei promisiuni este 
aceea de pregătire a ucenicilor pentru o viață lipsită de prezența fi zică 
a lui Isus, iar nădejdea celei de-a doua veniri a lui Isus este păstrată; 
(7) să corecteze atitudinea față de sacramente, asigurând o bază în 
tradiția Evangheliei pentru practicile de mai târziu ale Bisericii, sau 
să combată abuzul ori folosirea exagerată a sacramentelor în Biserică 
(improbabil) – deși creștinii de mai târziu ar putea detecta ceea ce s-ar 
putea interpreta drept aluzii sacramentale, este greu de demonstrat 
că intenția evanghelistului a fost sacramentală în pasajele respective 
(spre exemplu 3.5; 6.51-58).

VI. AUTORUL

În scenariul de mai sus am pornit de la supoziția că ucenicul iubit, 
identifi cat drept apostolul Ioan, este răspunzător pentru redactarea 
celei de-a patra Evanghelii în forma sa inițială. Această concepție 
nu este universal acceptată și drept urmare trebuie examinată în 
lumina mărturiei părinților Bisericii primare (dovezile externe) și 
a informațiilor ce pot fi  culese chiar din cea de-a patra Evanghelie 
(dovezile interne).

A. Dovezi externe

Mărturia tradiției creștine primare este că apostolul Ioan și-a 
petrecut ultimii anii din viață la Efes, capitala provinciei romane Asia. 
Acolo a scris și a pus în circulație cea de-a patra Evanghelie, pe care 
a trimis-o bisericilor din Asia. Ioan a murit și a fost îngropat la Efes. 
Această tradiție se sprijină pe diferite mărturii ale părinților Bisericii 
primare prezentate mai jos în ordine (aproximativ) cronologică.

În primul rând avem mărturia lui Papias (cca 60-140 d.Cr.), 
episcop de Hierapolis în provincia romană Asia. Scrierile originale 
ale lui Papias se păstrează doar în fragmente citate în lucrările lui 
Irineu și Eusebiu. Irineu († 202 d.Cr.), episcop de Lyon și originar 
din provincia romană Asia, îl descrie pe Papias ca „ascultător al lui 
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Ioan și tovarăș al lui Policarp“ (Împotriva ereziilor v.33.4). Prologul 
anti-marcionit la cea de-a patra Evanghelie, care se regăsește în 
aproape patruzeci de manuscrise ale Vulgatei, și despre care se crede 
că a fost scris în cea de-a doua jumătate a secolului al II-lea d.Cr., îl 
descrie pe Papias într-un mod asemănător, ca „ucenicul drag al lui 
Ioan“, și îi atribuie apostolului Ioan calitatea de autor al celei de-a 
patra Evanghelii. 

În al doilea rând, Clement (cca 150-215 d.Cr.), care a ajuns 
conducătorul școlii catehetice din Alexandria în 190 d.Cr., 
consemnează tradiția care îl asociază pe apostolul Ioan cu Efesul, 
spunând că el s-a întors din insula Patmos în cetatea respectivă după 
moartea tiranului (identifi cat de obicei drept împăratul Domițian 
[81-96 d.Cr.]) (Cel bogat se va mântui 42). Clement atribuie scrierea 
celei de-a patra Evanghelii apostolului Ioan în mult citatele cuvinte 
care sugerează că apostolul cunoștea Evangheliile sinoptice, dar a 
ales să compună o „Evanghelie spirituală“ care să completeze datele 
concrete pe care ele le făcuseră deja cunoscute (citat de Eusebiu, 
Istoria ecleziastică vi.14.7).

În al treilea rând, în lucrările lui Eusebiu (Istoria Ecleziastică iii.31.1-3) 
s-a păstrat un fragment dintr-o scrisoare redactată aproximativ în anul 
190 d.Cr. de Policrat, episcop al Efesului, în care se face referire la 
locul în care este îngropat Ioan în Efes. Mărturia lui Policrat prezintă 
câteva probleme (ca de pildă afi rmații din care reiese că apostolul Filip 
este confundat cu evanghelistul Filip); însă declarația lui că Ioan a fost 
îngropat la Efes este coroborată de Eusebiu, care afi rmă că relatarea cu 
privire la existența a două morminte pentru două persoane cu numele 
de Ioan în Efes este adevărată (Istoria ecleziastică iii.39.6).

În al patrulea rând, Canonul Muratorian, scris cu aproximație 
între 180-200 d.Cr. și asociat cu cetatea Romei, afi rmă că apostolul 
Ioan este autorul celei de-a patra Evanghelii: 

Cea de-a patra dintre Evanghelii, cea a lui Ioan, (unul) 

dintre ucenici. Atunci când confrații săi ucenici și episcopi 

l-au îndemnat, el a spus: Postiți cu mine de astăzi timp de 

trei zile, și ceea ce va fi  descoperit fi ecăruia să ne relatăm unii 

altora. În aceeași noapte i-a fost descoperit lui Andrei, unul 
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dintre apostoli, că deși cu toții aveau să citească cele scrise, 

Ioan trebuie să scrie totul în propriul său nume.

În al cincilea rând, cea mai clară afi rmație cu privire la scrierea 
celei de-a patra Evanghelii de către apostolul Ioan vine de la Irineu. 
Într-un pasaj în care afi rmă că l-a cunoscut pe Policarp, care la rândul 
său l-a cunoscut pe apostolul Ioan, el declară că acesta din urmă a trăit 
printre credincioșii din Efes până în vremea lui Traian (98-117 d.Cr.) 
(Împotriva ereziilor iii.3.4). În continuare el spune: „Ioan, ucenicul 
Domnului, care se rezemase de pieptul Lui, el însuși a publicat o 
Evanghelie în timpul șederii lui la Efes, în Asia“ (Împotriva ereziilor 
iii.1.1). Într-un alt loc el spune:

Așadar Evanghelia n-a cunoscut niciun alt Fiu al Omului 

decât pe Cel născut din Maria, care a suferit; și niciun Cristos 

care să se fi  îndepărtat de Isus înaintea patimilor; ci pe Cel 

născut l-a cunoscut ca Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, și a 

cunoscut că acesta a suferit și a înviat, așa cum Ioan, ucenicul 

Domnului, confi rmă, spunând: „Dar lucrurile acestea au fost 

scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul 

lui Dumnezeu; și crezând să aveți viața în Numele Lui.“ 

(Împotriva ereziilor iii.16.5)

În al șaselea rând, Dionisie, episcop de Alexandria († cca 265 d.Cr.), 
o persoană deosebit de independentă în chestiuni legate de Biblie, 
deși a negat că cea de-a patra Evanghelie și Apocalipsa ar avea același 
autor, a afi rmat că Evanghelia a fost scrisă de apostolul Ioan: 

Prin urmare, nu neg faptul că el [autorul Apocalipsei] se 

numea Ioan și că aceasta este lucrarea unui oarecare Ioan, 

și de asemenea sunt de acord că este opera unui om sfânt 

și inspirat. Dar nu pot să mă declar la fel de ușor de acord 

că acesta era apostolul, fi ul lui Zebedei, fratele lui Iacov, 

care este autorul Evangheliei și al Epistolei generale care îi 

poartă numele. (Citat în Eusebiu, Istoria ecleziastică vii.25.6 

și urm.)
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Aceste citate din scrierile părinților Bisericii primare ne arată clar 
că apostolul Ioan era considerat autorul celei de-a patra Evanghelii. 
Încă de timpuriu au existat îndoieli cu privire la autorul Apocalipsei, 
dar niciun fel de îndoială cu privire la faptul că cea de-a patra 
Evanghelie a fost scrisă de apostolul Ioan. Există însă anumite aspecte 
problematice care ne avertizează să nu acceptăm cu prea mare ușurință 
aceste tradiții: (1) Noul Testament nu spune nicăieri că Ioan ar fi  
locuit la Efes; (2) Ignațiu, care a scris bisericii din Efes la începutul 
secolului al II-lea, nu îl menționează nici măcar odată pe Ioan, deși 
face referire la legătura bisericii cu Pavel (Ignațiu, Epistola către 
efeseni xii.2); (3) Marcu 10.39 ar putea fi  interpretat ca o profeție ce 
afi rmă că atât Ioan cât și Iacov vor fi  martirizați și există martirologii 
antice care declară că ambii apostoli au fost martirizați, în același 
timp. Însă tăcerea lui Ignațiu și mărturia discutabilă a martirologiilor 
este contrabalansată de mărturiile solide din scrierile lui Irineu și 
Eusebiu, care sprijină tradiția că apostolul Ioan este autorul celei 
de-a patra Evanghelii.

B. Dovezi interne

Textul celei de-a patra Evanghelii nu dezvăluie numele autorului 
ei. Din acest punct de vedere se afl ă într-o situație similară cu celelalte 
trei Evanghelii canonice (titlurile care apar în Noul Testament 
așa cum îl cunoaștem astăzi, au fost adăugate de primii editori ai 
canonului nou-testamentar). Dar găsim în cea de-a patra Evanghelie 
următoarea declarație: „Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste 
lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată“ (21.24). 
Această declarație se găsește în epilog și conține mărturia altora cu 
privire la veridicitatea lucrurilor scrise de ucenicul iubit. Ucenicul iubit 
este menționat de cinci ori în Evanghelie (13.23; 19.26; 20.2; 21.7, 
20). De asemenea, în câteva locuri este menționat „celălalt ucenic“ 
sau „un alt ucenic“ (18.15, 16; 20.2, 3, 4, 8), care este identifi cat drept 
ucenicul iubit în 20.2. Se putea oare ca ucenicul iubit să fi e identifi cat 
mai explicit?

Cea de-a patra Evanghelie îi menționează pe cei doisprezece 
(cei doisprezece ucenici pe care i-a ales Isus) de patru ori (6.67, 70, 
71; 20.24). Am putea deduce că ucenicul iubit era unul dintre cei 
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doisprezece, întrucât a fost prezent la Cina cea de Taină și celelalte 
Evanghelii arată că la această cină au participat alături de Isus cei 
doisprezece și – se pare – numai cei doisprezece (Mt. 26.20; Mc. 
14.17). Cea de-a patra Evanghelie îi menționează pe cinci din cei 
doisprezece pe nume: Simon Petru (1.40-42, 44; 6.8, 68; 13.6, 8-9, 
24, 36-37; 18.10-11, 15-18, 25-27; 20.2-4, 6; 21.2-3, 7, 11, 15-17, 
20-21), Andrei (1.40, 44; 6.8; 12.22), Filip (1.43-46, 48; 6.5, 7; 
12.21-22; 14.8-9), Toma (11.16; 14.5; 20.24, 26-28; 21.2) și Iuda 
Iscarioteanul (6.71; 12.4; 13.2, 26, 29; 18.2-3, 5). Se face referire și 
la „fi ii lui Zebedei“ (21.2) fără a li se menționa numele (numele lor 
erau, desigur, Iacov și Ioan: Mt. 4.21; 10.2; Mc. 1.19; 3.17; 10.35; 
Lc. 5.10). Faptul că apostolul Ioan nu este menționat pe nume în cea 
de-a patra Evanghelie lasă loc posibilității – dar nu dovedește – că el 
era ucenicul iubit și prin urmare autorul anonim al Evangheliei.

Teoretic însă autorul ar putea fi  oricare dintre cei doisprezece 
care nu este menționat pe nume în cea de-a patra Evanghelie, cu 
excepția – desigur – lui Iuda Iscarioteanul. Dar există alți factori care 
limitează opțiunile. Faptul că ucenicul care a scris aceste lucruri a 
ajuns să fi e cunoscut ca ucenicul iubit și a fost cel care s-a sprijinit 
de pieptul lui Isus la Cina cea de Taină sugerează că se bucura de o 
anumită intimitate cu El. Evangheliile sinoptice ne arată că dintre 
cei doisprezece Isus a ales trei – Petru, Iacov și Ioan – care să fi e 
prezenți la învierea fi icei lui Iair (Mc. 5.37; Lc. 8.51), să fi e martori 
ai Schimbării la Față (Mt. 17.1; Mc. 9.2; Lc. 9.28) și să fi e alături 
de El în timpul agoniei din Ghetsimani (Mc. 14.33). Tot Petru, 
Iacov și Ioan au fost cei care I-au cerut lui Isus o explicație cu 
privire la momentul împlinirii profeției Lui referitoare la distrugerea 
Templului (Mc. 13.3). Este foarte probabil ca unul dintre acești trei 
apropiați ai lui Isus să fi e cel care a ajuns cunoscut drept ucenicul 
iubit. Este improbabil să fi  fost Petru, având în vedere că el este 
frecvent menționat pe nume în cea de-a patra Evanghelie. Ar putea 
fi  oricare dintre fi ii lui Zebedei, fi indcă niciunul dintre acești ucenici 
nu este menționat pe nume. Însă este improbabil să fi  fost Iacov, 
întrucât a fost martirizat foarte devreme (Fapte 12.1-2). Așadar, la 
prima vedere, putem spune că avem sufi ciente argumente pentru a-l 
identifi ca pe ucenicul iubit drept celălalt fi ul al lui Zebedei, apostolul 
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Ioan. Din moment ce aceasta este și mărturia consecventă a scrierilor 
părinților Bisericii primare, concluzia este greu de ignorat, în pofi da 
reticenței de care dau dovadă mulți dintre cercetătorii moderni– dar 
în niciun caz nu toți.

A-l recunoaște pe apostolul Ioan ca autorul celei de-a patra 
Evanghelii nu înseamnă a crede că Evanghelia sa – în forma pe care o 
avem astăzi – a fost scrisă în întregime de mâna lui. Epilogul conține 
mărturia altora cu privire la veridicitatea celor scrise de ucenicul iubit 
(21.24), o mărturie care pare să fi  fost adăugată de alții după moartea 
apostolului Ioan. Acest lucru este dedus din incidentul relatat în 
21.20-23:

Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul 

pe care-l iubea Isus...Petru s-a uitat la el și I-a zis lui Isus: 

„Doamne, dar cu acesta ce va fi ?“ Isus i-a răspuns: „Dacă 

vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție? Tu vino 

după Mine!“ Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că 

ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru 

că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi 

veni Eu, ce-ți pasă ție?“ 

Cuvintele pe care Isus i le adresează lui Petru cu referire la ucenicul 
iubit au dat naștere în Biserica primară zvonului că acest ucenic nu 
va muri înainte de revenirea Domnului. Nevoia înăbușirii acestui 
zvon ar fi  devenit presantă dacă ar fi  murit ucenicul iubit și credința 
oamenilor ar fi  fost tulburată văzând că – aparent – cuvântul lui Isus 
nu s-a împlinit. De aceea epilogul subliniază: „Isus nu zisese lui Petru 
că nu va muri deloc, ci: «Dacă vreau ca el să rămână până voi veni 
Eu, ce-ți pasă ție?»“ Acest lucru sugerează că epilogul a fost scris de 
alții după moartea ucenicului iubit. De asemenea este posibil ca ei să 
fi  făcut și alte adăugiri editoriale la Evanghelie, inclusiv mărturia cu 
privire la veridicitatea spuselor ucenicului iubit din 19.35. Probabil 
referirile anonime la sine făcute de autor și care se regăsesc în forma 
inițială a Evangheliei, în expresii precum „celălalt ucenic“ sau „un alt 
ucenic“ (18.15, 16; 20.2, 3, 4, 8), au fost explicate (sau completate) 
ca referiri la ucenicul iubit de cei care au editat ulterior Evanghelia. 
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Dacă acesta a fost cazul, referirile la ucenicul iubit nu trebuie să fi e 
interpretate drept semne de egocentrism din partea autorului original, 
ci mai degrabă ele refl ectă atitudinea unei generații ulterioare de 
creștini față de el și de relația lui specială cu Isus.

C. Motive pentru respingerea tradiiei autorului apostolic

În pofi da faptului că există argumente rezonabile în favoarea ideii 
că apostolul Ioan este autorul celei de-a patra Evanghelii (în forma 
ei inițială) – atât pe baza dovezilor externe cât și a dovezilor interne 
– mulți resping această concluzie din alte motive. Iată câteva dintre 
acestea, alături de câteva scurte comentarii asupra viabilității lor:

1. Mare parte din materialul Evangheliilor sinoptice lipsește din 
cea de-a patra Evanghelie, ceea ce infi rmă faptul că autorul ei ar fi  
fost unul dintre cei doisprezece – dar Ioan a avut probabil motivele 
lui în alegerea materialului pe care l-a inclus în Evanghelia sa.

2. Fiind un simplu pescar galileean, Ioan se presupune că era 
needucat, poate chiar analfabet și insufi cient de sofi sticat pentru a 
scrie această Evanghelie – dar în mod normal băieții evrei învățau 
să citească și să scrie, iar greaca era folosită pe scară largă în lumea 
lui Isus. De asemenea, după ani mulți de lucrare în diferite părți ale 
imperiului, Ioan ar fi  putut ajunge să stăpânească bine limba. Un fapt 
remarcabil este că greaca celei de-a patra Evanghelii este cea mai 
simplă din Noul Testament, ceea nu este surprinzător dacă limba 
maternă a autorului era aramaica.

3. Un pescar galileean n-ar fi  fost sufi cient de cunoscut în Ierusalim 
și în familia marelui preot pentru a avea acces în curtea acestuia și 
pentru a se simți în siguranță acolo când Isus a fost judecat (18.15-16). 
Această obiecție este mai temeinică, dar trebuie să ținem seama de 
faptul că tatăl lui Ioan, Zebedei, nu era un pescar sărac ci unul care 
avea propria corabie și o afacere sufi cient de extinsă pentru a necesita 
ajutorul angajaților pe lângă cel oferit de fi i săi. Este rezonabil să 
credem că o asemenea familie ar fi  avut legături cu familia marelui 
preot din Ierusalim.
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4. Evangheliile sinoptice spun că toți ucenicii L-au părăsit pe Isus 
și au fugit atunci când a fost arestat, însă cea de-a patra Evanghelie 
spune că ucenicul iubit, identifi cat drept Ioan, L-a urmat în Curtea 
marelui preot și mai târziu a stat alături de El la cruce. Problema 
aceasta nu este insurmontabilă. Este posibil ca reacția inițială a lui 
Ioan, ca și a celorlalți ucenici, să fi  fost aceea de a fugi când Isus a fost 
arestat, dar apoi să-și fi  revenit și să-L fi  urmat în casa marelui preot, 
iar mai târziu la cruce.

5. Autorul acestei Evanghelii dovedește o bună cunoaștere 
a topografi ei Ierusalimului și Iudeii, un lucru la care nu ne-am 
aștepta din partea lui Ioan, care era galileean – dar evreii galileeni 
mergeau deseori în pelerinaj din Galileea prin Samaria și Iudeea 
până la Ierusalim și drept urmare cunoșteau bine topografi a Iudeii și 
Ierusalimului. De asemenea, Ioan, fi ind unul dintre cei doisprezece, 
L-a însoțit pe Isus în cele cinci călătorii ale Sale la Ierusalim, iar 
aceste călătorii i-au consolidat cunoștințele în materie de geografi e.

Acestea sunt obiecțiile mai importante,1 însă niciuna dintre ele 
și nici altele nu par sufi cient de convingătoare ca să ne determine 
să respingem dovezile furnizate de părinții Bisericii primare și 
de Evanghelia însăși în sprijinul tradiției că apostolul Ioan este 
autorul formei originale a celei de-a patra Evanghelii. Aceasta este 
poziția de la care pornim în comentariul ce urmează, dar din respect 
pentru dorința autorului de a rămâne anonim, îl vom numi simplu 
„evanghelistul“. 

VII. DATA ȘI LOCUL SCRIERII

La sfârșitul secolului al XIX-lea perspectiva dominantă în 
cercurile scolastice era că cea de-a patra Evanghelie a fost scrisă în 
ultima jumătate a secolului al II-lea d.Cr. cu scopul de a prezenta 
mesajul Evangheliei în termeni elenistici. Această poziție nu mai stă 
în picioare după descoperirea în 1920 a papirusului p52 (un fragment 

1 Acestea și alte obiecții sunt discutate mai detaliat în Blomberg, p. 31-41.
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de mici dimensiuni ce conține cinci versete din Ioan 18), datând din 
prima parte a secolului al II-lea d.Cr. și care s-ar putea să fi e cea 
mai timpurie porțiune cunoscută din Noul Testament. Acest fapt 
sugerează că cea de-a patra Evanghelie a fost scrisă cel târziu în 
ultimul deceniu al secolului I și categoric nu în ultima jumătate a 
secolului al II-lea, așa cum se afi rmase anterior.

Deși în general se recunoaște că cea mai târzie dată posibilă pentru 
scrierea celei de-a patra Evanghelii este ultimul deceniu din secolul I, 
opiniile diferă mult în ce privește data propriu-zisă a compoziției. 
Robinson a susținut că cea de-a patra Evanghelie a fost scrisă încă din 
anii ’60, înaintea distrugerii Ierusalimului în 70 d.Cr.1 El a apărat cu 
înverșunare vechimea celei de-a patra Evanghelii, susținând că a fost 
scrisă înaintea celorlalte trei Evanghelii canonice.2 Argumentele în 
favoarea acestei date timpurii sunt în mare parte argumente ale tăcerii, 
cel mai remarcabil dintre ele fi ind faptul că nicăieri în Evanghelie nu 
este menționată distrugerea Templului în 70 d.Cr. Însă dacă cea de-a 
patra Evanghelie a fost scrisă la sfârșitul anilor 80 sau 90, distrugerea 
Templului ar fi  avut loc înainte cu aproximativ 20 până la 30 de 
ani – ceea ce înseamnă că trecuse sufi cient de mult timp pentru a 
nu mai fi  nevoie de vreun comentariu. Unii susțin o dată timpurie, 
argumentând că evanghelistul nu cunoștea Evangheliile sinoptice și 
prin urmare e posibil să-și fi  scris Evanghelia înaintea lor. Există însă 
indicii că el cunoștea Sinopticele, deși a ales să includă prea puțin 
din tradiția sinoptică în Evanghelia lui, și de aceea trebuie să datăm 
scrierea celei de-a patra Evanghelii după scrierea Evangheliilor 
sinoptice și nu înainte. 

Conform tradiției Bisericii primare, apostolul Ioan a scris această 
Evanghelie pe când locuia în Efes. Clement din Alexandria spune 
că Ioan s-a întors la Efes după moartea tiranului (Domițian, care a 
domnit între 81 și 96 d.Cr.), iar Irineu spune că el a rămas acolo până 
în vremea lui Traian (care a domnit între 98 și 117 d.Cr.). Din păcate 
nu există nicio informație cu privire la momentul în care Ioan s-a 
stabilit pentru prima oară în Efes. Potrivit Canonului Muratorian 

1 Robinson, Redating New Testament, p. 310-311.
2 Robinson, Priority of John, p. 33-35.
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Ioan a colaborat cu alți ucenici ai Domnului, dintre aceștia însă doar 
apostolul Andrei este menționat pe nume. Chiar dacă această tradiție 
este demnă de încredere, nu deținem nicio informație despre prezența 
lui Andrei în Efes sau despre moartea sa, referitor la care tradiția 
spune că ar fi  survenit prin crucifi care la Ahaia.

Faptul că tradiția Bisericii primare afi rmă că Ioan a locuit în Efes 
până în vremea lui Traian (98 d.Cr.) a dus la concluzia că cea de-a 
patra Evanghelie a fost probabil scrisă foarte târziu, în anii 80 sau 
90 d.Cr. Totuși, aceste tradiții nu specifi că de fapt vremea scrierii, 
ci doar extinderea perioadei lui de rezidență la Efes. În lipsa altor 
informații, o dată a scrierii în anii 80 sau 90 d.Cr. este rezonabilă. 
Efes – ca locul scrierii – pare să fi e foarte sigur în tradițiile Bisericii 
primare.

VIII. CREDIBILITATEA ISTORICĂ

Începând din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea s-au ridicat 
probleme serioase cu privire la credibilitatea istorică a celei de-a 
patra Evanghelii. La aceasta au contribuit o serie de factori. În primul 
rând există diferențe semnifi cative între descrierea vieții și lucrării 
lui Isus în Evangheliile sinoptice și în cea de-a patra Evanghelie. 
Multe din evenimentele semnifi cative consemnate în cea de-a patra 
Evanghelie (de exemplu dialogul cu Nicodim, conversația cu femeia 
din Samaria, învierea lui Lazăr și cuvântările de rămas bun adresate 
de Isus ucenicilor Săi în capitolele 13 – 17) nu au corespondente în 
Evangheliile sinoptice. Evangheliile sinoptice consemnează o singură 
călătorie a lui Isus la Ierusalim în timpul lucrării Sale, pe când cea de-a 
patra Evanghelie consemnează cinci asemenea călătorii. Cea de-a 
patra Evanghelie plasează curățirea Templului la începutul lucrării lui 
Isus, pe când toate Evangheliile sinoptice o localizează la sfârșit. În 
Evangheliile sinoptice învățătura lui Isus este prezentată în mare parte 
în afi rmații concise și pline de conținut, folosindu-se frecvent pildele, 
însă în cea de-a patra Evanghelie ea îmbracă forma unor conversații 
lungi sau a unor cuvântări extinse. În lumina acestor diferențe s-a 
afi rmat că dacă evanghelistul cunoștea Evangheliile sinoptice (și 
există indicii că le cunoștea), atunci aceste diferențe semnifi cative față 




