John 6
„Eu sunt Pâinea vieții” 6:35
Isus este Pâinea care ne împlinește toate nevoile
…cele fizice, cele emoționale și cele spirituale.
I. Contextul.
A. Popularitatea lui Isus a fost la maxim.
B. Mulțimile Îl căutau pe Isus … ca să le împlinească dorințele politice și fizice. (6:2)
C. Dar Isus căuta ucenici. (6:3)
II. Isus ne împlinește nevoile fizice (6:5-16).
A. Isus i-a testat pe ucenici: Cum să hrănim gloata aceasta? (6:5-9)
1. Ucenicii: Trimite-i acasă.
„Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele de primprejur,
ca să-şi cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.” (Marcu 6:36)
2. Filip: Să strângem banii pentru mâncare. (6:7)
3. Andrei: A găsit un băiețel cu o gustare în și l-a adus la Isus. (6:8-9)
4. Băiețelul: El a predat tot ce a avut lui Isus și a crezut în El.
B. Isus a lucrat o minune și a hrănit mulțimea. (6:10-15)
Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre,
după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.„ (Fil 4:19)
III.Isus ne împlinește toate nevoile emoționale. (16-21)
A. Ucenicii au plecat spre Capernaum cu corabia.
1. Starea mării: întuneric (16a, 17b); un vânt puternic, marea întărâtată. (18)
2. Starea ucenicilor: fără putere, în nesiguranță, cu teamă.
B. Isus a venit la ei în mod miraculos că să-i liniștească.
„Eu sunt, nu vă temeţi!” (20)
„Pacea nu este lipsa problemelor ci prezența lui Dumnezeu.”
(J.O. Sanders, Spiritual Discipleship, 118)
IV.Isus ne împlinește nevoile spirituale. (6:22-)
A. Caracteristicile Pâinii vieții:
1. O Persoană. (6:35)
2. Vie și dătătoare de viață: Pâinea vieții. (6:35)
3. Cerească. (6:32-33)
4. De la Tată. (6:32-33)
5. Adevărată. (6:32)
6. Distribuită suveran. (6:37, 39, 44, 65)
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7. Primită liber.
B. Răspunsul necesar ca să primim Pâinea vieții este să credem în El, (sau în alți termeni,
să venim la El, să mâncăm din El).
1. „Lucrarea” (6:27) nu e nici o faptă ci credința (6:29, 35, 40, 47, 64).
a) „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a
trimes El.” (29)
b) „Eu sînt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede
în Mine, nu va înseta niciodată.” (35)
c) „Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa
vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (40)
d) „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa vecinică.” (47)
e) „Dar sunt unii din voi cari nu cred….” (64)
2. Mulți ucenici superficiali au renunțat la El și au plecat: (6:66)
„Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s'au întors înapoi,
şi nu mai umblau cu El.”
3. Dar Petru a înțeles, a crezut și a mărturisit credința (6-68-69):
„Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii vecinice. Şi noi am
crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui D-zeu.”
C. Rezultatele, când Îl primim pe Cel care este Pâinea vieții, sunt:
1. Viața veșnică (6:47-51, 54): viața din belșug cu Hristos care durează în veci.
2. Siguranța de viața veșnică:
 de la Tatăl care ne dă Fiului Său;
 de la Fiul care ne înviază.
3. Eliberarea de toate celelalte căutări după împlinire.
 „Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată;
şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.” (6:35)
 Domnul singur ne împlinește.
V. Concluzii:
A. Două opțiuni:


„…M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri
crăpate, cari nu ţin apă.” (Jer 2:13)



„Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi
cupăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! De
ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte (pentru ce nu este
pâine)? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură?
Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta
cu bucate gustoase.” (Isa 55:1-2)
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„Există un vid în inima fiecărui om care nu poate fi umplut de nimic în afară
de D-zeul Creator prin Isus Hr. Fiul Lui.” (Blaise Pascal)
B. Ilus. Cei 4 leproșii din Samaria care a refuzat să moară de foame în Samaria ci au trecut
la tabera Sirienilor:
„Leproşii, ajungând la intrarea taberii, au pătruns într-un cort, au mâncat şi au
băut, au luat din el argint, aur şi haine, şi s-au dus şi le-au ascuns. S-au întors
iarăş, au pătruns într-un alt cort şi au luat şi de acolo lucruri pe cari s-au dus şi
le-au ascuns. Apoi, şi-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi
de veste bună. Dacă vom tăcea şi dacă vom aştepta până la lumina zilei de
mâine, vom fie pedepsiţi. Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei
împăratului.” (2Ki 7:8-9)


Ce să facem cu Pâinea vieții care ne împlinește toate nevoile?
o Să ne încredem în Ea și să ne bucurăm de Ea.
o S-O dăm mai departe.

pentru Reflectare:
1. În Ioan 6 vedem că Îi pasă lui Isus de toate problemele noastre—cele fizice, cele
emoționale și cele spirituale. Cu care ești tu mai preocupat? De ce?
2. Promisiunea lui Isus din Ioan 6:35 este: „Cine vine la Mine, nu va flămânzi
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.” Ce înseamnă? O crezi? O
experimentezi?
3. Gândește-te la o situație în care Domnul ți-a împlinit nevoile în mod concret în
fiecare din domeniile acestea. Împărtașește una cu ceilalți din BiC.
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