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NEW-TESTAMENT BIBLICAL GROUNDS CONCERNING THE 
OFFiCiAtiON OF tHE HOLY CHuRCH sACRAMENts ANd 
BLESSINGS (14) 

Abstract: Addressing mostly priests and Religion teachers, but also any 
believer, the entire publicistic series that we commence at this point desires, 
in a straightforward, plain and clear manner (without proposing thematic bibli-
cal theology approaches, but by means of a rigurous selection of minimally 
commented texts), to bring forth again The Truth of the Holy Sacraments 
before the readers, whoever they might be or – why not? – lead the readers 
before The Truth, That „is the same for yesterday, today and forever” (Jews 
13, 8): The Lord and Our Saviour, Jesus Christ, present, alive and active in all 
undertakings of His Church
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CAPITOLUL  II

IOAN 6, 22-59: SUPREMA ÎNVĂȚĂTURĂ EUHARISTICĂ
NOUTESTAMENTARĂ  

DESPRE „PÂINEA VIEȚII” CARE „SE POGOARĂ DIN CER”

Așa după cum am afirmat cu anticipație în mai multe rânduri până acum, 
în secțiunea de mai sus, autorul Evangheliei a IV-a redă minunata cuvântare 
a Domnului Iisus Hristos despre „Pâinea care se pogoară din cer”, sau despre 
„Pâinea vieții”, oferindu-ne astfel textul cel mai bogat și mai clar cu privire 
la Sfânta Euharistie din întreg Noul Testament. 66
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Această cuvântare este precedată de o introducere (v. 22-24), având  două 
părți: prima, între v. 25–47, iar a doua între v. 48–59. 67 Prima parte constituie 
de fapt preludiul celei de-a doua. 68

Ideea centrală din partea I constă în prezentarea pe care Și-o face Iisus 
Domnul, afirmând că El este „Pâinea cea vie Care s-a pogorât din cer” și 
învățând că El Se dă pe Sine Însuși celor ce cred în El, ca mâncare duhovni-
cească, spre viața veșnică. El expune mai întâi această învățătură prin comparație 
cu mana din pustie (v. 25-40), apoi, în v. 41-47, o argumentează împotriva 
obiecțiunilor adversarilor Săi iudei.

Apoi, printr-o scurtă recapitulare (v. 48-50), face trecerea la partea a doua 
a cuvântării (v. 51-59), care cuprinde învățătura propriu-zisă despre Sfânta 
Euharistie.

Această mare cuvântare este rostită de Domnul în Capernaum, ca o 
consecință a minunii înmulțirii celor cinci pâini și doi pești (Ioan 6, 1-15), 
săvârșită în Betsaida – Iulia. Dar cum se face că ceea ce s-a început dincolo 
de lacul Ghenizaret, la N-E de vărsarea Iordanului în Marea Galileii, se încheie 
dincoace de acest lac, în Capernaum ? Iată cum !

După minunea înmulțirii celor cinci pâini și doi pești, Iisus i-a trimis pe 
Apostoli cu corabia înapoi, de cealaltă parte a lacului Ghenizaret (v. 16-21), 
iar El S-a retras singur, în munte (v. 15). Crezând că Domnul a rămas aproape 
de locul unde înmulțise pâinile, mulțimea a rămas și ea pe loc, dar a doua zi 
nu L-au mai găsit acolo. Întrucât i-au văzut pe Apostoli că s-au îndreptat spre 
Capernaum (v. 17), oamenii au bănuit că și Iisus a mers acolo, pe o cale știută 
numai de El (dar și de noi, cf. v. 16-21: minunea umblării Domnului pe apă).

Sosind atunci niște corăbioare dinspre portul orașului    Tiberias 69, „în apro-
piere de locul unde ei mâncaseră pâinea, după ce Domnul mulțumise” (v. 
23) 70, o parte din mulțime s-a îmbarcat 71, îndreptându-se spre Capernaum, spre 
a-L căuta aici pe Domnul. Găsindu-L în sfârșit, Îl întreabă cu firească uimire: 
„Învățătorule, când ai venit aici ?” (v. 23b). El însă nu le răspunde la această 
întrebare, ci le reproșează interesele exclusiv materiale care i-au pornit în căutarea 
Sa: „Adevărat, adevărat zic vouă: Mă căutați, nu pentru că ați văzut minuni 
(mai corect: semne, n.n.), ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat (v. 
26). Ei însă n-au priceput semnul minunatei înmulțiri a pâinilor: anume că 
Dumnezeu vrea să le dea o hrană cerească, precum și faptul că Iisus este Cel 
Care dă și Care Se dă ca Pâinea cea adevărată. 72 Deci oamenii s-au arătat mai 
interesați de pâine, decât de Dătătorul pâinii. De aceea, Iisus le și spune că El 
este Dătătorul hranei celei adevărate: „Lucraţi nu pentru mâncarea cea pie-
ritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da 
vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu Tatăl” (v. 27).

Aşadar, hrana pe care mulţimea o mâncase cu o zi înainte, chiar dacă a fost 
dăruită în mod minunat de Dumnezeu, totuşi ea nu e decât o mâncare pieritoare. 
Prin urmare, nu această hrană trebuie avută în vedere ! „Mâncarea ce rămâne” 
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este cu totul altceva. Opoziţia dintre cele două „mâncări” din v. 27, corespunde 
paralelei din Ioan 4, 13-14, dintre apa pământească şi „apa vie” pe care o dă Iisus.

Titlul de „Fiul Omului” pe care Şi-l dă Iisus aici, apare în Evanghelia a 
IV-a de patru ori: 1, 51; 3, 13; 6, 27 şi 6, 62. Spre deosebire de conotaţia esha-
tologică pe care o are în mod frecvent acest titlu la sinoptici, ea nu este aceeaşi 
în cazul de faţă. Aici nu e vorba de viitorul eshatologic; viitorul „ (o) va da” 
exprimă timpul de după „preamărirea” lui Iisus (7, 39) 73 Ascultătorii nu 
înţeleg însă nici această „ofertă” şi nici cum stau lucrurile cu „pecetluirea” 
Fiului Omului şi, cu gândul că dacă El i-a îndemnat „Lucraţi!”, le va da pro-
babil noi porunci pe lângă cele moştenite de la Moise, Îl întreabă: „Ce să 
facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” (v. 28).

Legea lui Moise era prin excelenţă o lege a faptelor, iar iudeii credeau că 
îndreptarea vine „din faptele Legii”, adică prin împlinirea minuţioasă a pre-
scripţiilor mozaice. Dar Hristos, Dătătorul Legii harului, opune acestor 
„lucrări”, singura „lucrare a lui Dumnezeu” – credinţa deplină în Fiul Său: 
„Iisus a răspuns şi le-a zis: Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi 
în Acela pe Care El L-a trimis” (v. 29).

Auditoriul nu neagă – deocamdată – că Iisus ar fi trimisul lui Dumnezeu 
şi Întemeietorul – ca şi Moise – unei Legi Noi, dar îi cere să-Şi dovedească, 
precum Moise în faţa faraonului, pe loc, această calitate: „Deci I-au zis: Dar 
ce semn (minune) faci Tu, ca să vedem şi să credem în Tine ? Ce lucrezi ? 
Părinţii noştri au mâncat mană în pustie, precum este scris: „pâine din cer 
le-a dat lor să mănânce” (v. 30-31). 74 Acum I se cere şi lui Iisus să facă un 
semn, care să-I ateste calitatea de trimis al Domnului. Uitaseră că numai cu o 
zi înainte semnul s-a produs sub ochii lor, iar ei au probat – din păcate numai 
fizic – autenticitatea lui. Ce semn mai puteau dori de la Iisus, când toată acti-
vitatea Lui este plină de semne şi minuni fără pereche ? Se produce acum o 
primă separare a mulţimii de Iisus 75. El cerea o credinţă necondiţionată în 
Persoana şi lucrarea Sa, iar mulţimea, înainte de a crede, vrea să „vadă” (cf. 
Ioan 20, 29) noi semne şi minuni, din ce în ce mai multe şi mai 
senzaţionale.

În v. 31-33 Domnul contestă interpretarea pe care iudeii o dădeau manei 
(cf. Ieşirea 16, 15; Neemia 9, 15), învăţându-i că mana, nu numai că n-a fost 
dată israeliţilor de Moise, ci de Tatăl 76, iar pentru că venea din cerul – atmo-
sferă 77, ea nici nu era „pâinea din cer”, ci numai o prefigurare, sau o umbră 
a acesteia (Coloseni 2, 17; Evrei 8, 5; 10, 1).

Adevărata Pâine pe care Tatăl a dat-o din cer şi Care dă viaţă lumii este 
„Cel ce Se pogoară din cer”, Hristos, Fiul Omului. În evanghelia a IV-a, El 
este „Cel ce dă viaţă lumii”, El este „naşterea de sus”; „apa”; „viţa” şi 
„Pâinea cea adevărată” ş.a.m.d.

Imediat, mulţimea Îi şi cere: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta!” 
(v. 34). Ca şi samarineanca (4, 15) şi ei doreau numai ceea ce înţelegeau: o 
pâine materială mai multă şi mai bună, pe care Iisus o putea obţine – în 
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imaginaţia lor - de undeva, din cer, poate chiar de la Dumnezeu. Dar Domnul 
îi corectează din nou: „Eu sunt 78 Pâinea vieţii...” 79 (v. 35).

Acum n-a mai zis „Pâinea din cer”, pentru ca nu cumva mulţimea să înţe-
leagă iarăşi greşit o altă „pâine – mană”. Iisus Domnul Se prezintă pe Sine 
drept „Pâine a vieţii”, Care Se dă tuturor, odată şi pentru totdeauna. Însă din 
nou ascultătorii Lui s-au dovedit a fi „tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la 
inimă şi la urechi...” (Fapte 7, 51), pentru că refuză să recunoască în El pe 
Fiul lui Dumnezeu pogorât din cer. Încep din nou murmurele: „Au nu Acesta 
este Iisus, Fiul lui Iosif şi nu ştim noi pe tatăl Lui şi pe mama Sa ? Cum 
spune El acum: M-am coborât din cer ?” (v. 42); Domnul le răspunde (v. 
41-48), dar în răspunsul Său, El nu-Şi neagă omenitatea şi nici divinitatea, 
însă repetă clar şi răspicat: „Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat 
mană în pustie şi au murit. Pâinea care Se coboară din cer este aceea din 
care, dacă mănâncă cineva nu moare” (v. 48-50). Cu această nouă revelaţie, 
Iisus a deschis perspectiva celei de-a doua părţi a cuvântării Sale, având drept 
temă Sfânta Euharistie. 80

În Ioan 6, 51 avem trei afirmaţii (sentinţe) care, pe de o parte, fac legătura 
cu partea precedentă, iar pe de altă parte anunţă dezvoltarea următoare. 81

a). În prima afirmaţie: - este rezumată prima parte a cuvântării: „Eu sunt 
Pâinea cea vie care s-a pogorât din cer.” Expresia „Pâinea cea vie” este 
sinonimă cu expresia „Pâinea vieţii”, din v. 35 şi 48 82.

b). A doua afirmaţie: - repetă în mod pozitiv ideea din v. 50 („ ...din care, 
dacă mănâncă cineva, nu moare”): „Cine mănâncă din Pâinea aceasta viu 
va fi în veci”

c). Afirmaţia (sentinţa) a treia: - reprezintă punctul culminant al revelaţiei 
despre Hristos = Pâinea: „Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii 
este Trupul Meu.” Aici este vorba despre moartea Domnului Iisus Hristos 
pentru mântuirea lumii (cf. Ioan 3, 15-18), ca o jertfă benevolă, de maximă 
iubire, atât din partea Tatălui, cât şi a Fiului. Dacă în v. 32 Tatăl „dă” (acum, 
în prezent) Pâinea cea adevărată, în v. 51, Fiul zice: „Eu o voi da”, ceea ce 
înseamnă că Jertfa Lui, sângeroasă şi unică 83, va fi dată de El după Înviere, 
dar în mod nesângeros şi perpetuu, oamenilor, ca hrană nepieritoare, adică 
Sfânta Euharistie. Deci Trupul şi Sângele Domnului din Sfânta Euharistie, 
nu este cel de dinainte de Patimi şi moarte, ci numai cel îndumnezeit prin 
Jertfă şi Înviere.

De reţinut că pentru exprimarea Trupului lui Hristos din Sfânta Euharistie 
84, atât sinopticii, cât şi Sfântul Apostol Pavel, folosesc substantivul „sóma” 
(trup, corp), însă Sfântul Evanghelist Ioan întrebuinţează termenul „sarx” 
(carne), preluat apoi şi de Sfântul Ignatie Teoforul 85, pentru a reda cuvântul 
aramaic „bassar”, folosit de Iisus. 86

Dar semnificaţia sacrificială şi euharistică a v. 51, reiese nu numai din 
utilizarea expresiilor: „a da”; „carne” şi „pentru viaţa”, ci şi din paralelismul 
lor cu cuvintele de instituire a Sfintei Euharistii: „Acesta este trupul Meu 
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care se dă pentru voi...” (Luca 22, 19b) şi „Acesta este trupul Meu care se 
frânge pentru voi....” (I Corinteni 11, 24).

Cu v. 52, apar însă alte obecţiuni la adresa lui Iisus, dar mai ales a cuvintelor 
Lui: „deci iudeii 87 se certau între ei, zicând: Cum poate Acesta să ne dea 
Trupul Lui   să-L mâncăm ?” 88

Învăţătura euharistică a fost întotdeauna o piatră de poticnire pentru cei necre-
dincioşi (cf. Ioan 3, 4). Limbajului violent al acestor obiecţiuni, Domnul îi opune 
un rspuns ferm, repetând întâi negativ (v. 53), apoi pozitiv (v. 54) temele enunţate 
deja: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca Trupul Fiului 
Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă 
Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua 
cea de apoi.” Şi tot El mai adaugă: „Trupul Meu este adevărată mâncare 
şi Sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea 
Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru El” (v. 55-56).

În ceea ce priveşte afirmaţia despre Trupul Fiului Omului a Cărui imagine 
imperială şi atotputernică o avem încă din Daniel 7, 13-14) 89, trebuie să 
observăm şi să reţinem că de patru ori, consecutiv (v. 53, 54, 55 şi 56), este 
adăugată şi cea despre Sângele Său: „Acest lucru indică în mod negreşit 
Euharistia... Sângele este menţionat spre a sugera Euharistia şi spre a sublinia 
faptul că întreaga viaţă întrupată (adică „încarnată”, potrivit expresiei ebraice 
uzuale: „bassar u-dema = carne şi sânge) a Fiului lui Dumnezeu făcut Om, 
este hrana cea dătătoare de viaţă.” 90 Deci Sfânta Euharistie nu este în niciun 
caz un simplu simbol 91, ci Însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos Cel prea-
mărit. El ne uneşte prin Sfânta Euharistie cu Însăşi umanitatea Sa îndumnezeită, 
sădind în fiinţa noastră viaţa Lui dumnezeiască. Sfânta Euharistie este  „viaţa 
în noi” (v. 53b), chezăşia şi germenul vieţii veşnice pe care Domnul ne-o va 
dărui desăvârşit prin învierea din ziua cea de apoi (v. 54). 

Dar, bineînţeles că împărtăşirea nu operează în mod magic mântuirea cuiva, 
ci este neapărată nevoie de conlucrarea (vrednicia) omului cu harul lui Hristos 
(cf. I Corinteni 11, 27, 29).

În v. 55 ni se explică de ce are viaţă veşnică cel ce se împărtăşeşte cu Sfânta 
Euharistie: „Trupul Meu este adevărata mâncare şi Sângele Meu adevărata 
băutură”, adică: „Trupul Meu şi Sângele Meu sunt cu adevărat ceea ce trebuie 
să fie mâncarea şi băutura; ele împlinesc funcţia ideală, arhetipală, a mâncării 
şi băuturii, aceea de a da celor ce le primesc viaţa veşnică.” 92 Prin Sfânta 
Euharistie se realizează cea mai intimă şi mai deplină unire între Hristos şi 
credinciosul care se împărtăşeşte: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea 
Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” (v. 56). În Evanghelia după 
Ioan, verbul „a rămâne” (ménein) are o importanţă şi o pondere deosebită: 
Tatăl rămâne în Fiul (14, 10; cf. 10, 38: „Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl”); 
Duhul Sfânt rămâne asupra lui Iisus (1, 32-33); credincioşii rămân în Hristos 
şi El în ei (6, 56; 15, 4) ş.a.m.d.
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Mijlocind o autentică şi intimă comuniune cu Hristos, Sfânta Euharistie 
mai este numită şi „Împărtăşanie”, sau „Cuminecătură”, iar „a (se) împărtăşi 
este sinonim cu a (se) cumineca”, ambii termeni redând în româneşte substan-
tivul grecesc „koinonia” (literal: comuniune), întrebuinţat de Sfântul Apostol 
Pavel pentru Sfânta Euharistie: „Paharul binecuvântării pe care-l binecu-
vântăm, nu este, oare, împărtăşirea (koinonia) cu Sângele lui Hristos ? 
Pâinea pe care o frângem  nu este, oare, împărtăşirea (koinonia) cu trupul 
lui Hristos ? Deoarece, este o singură Pâine, un trup suntem noi, cei mulţi; 
căci toţi ne împărtăşim din unica pâine” (I Corinteni 10, 16-17).

Comuniunea euharistică cu Hristos este explicată în continuare, prin ana-
logie cu comuniunea de viaţă dintre Tatăl şi Fiul: „Precum M-a trimis pe 
Mine Tatăl Cel viu şi Eu viez prin Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine 
va trăi prin Mine.” (v. 57). Deci, aşa precum Tatăl este sursa vieţii Fiului, tot 
aşa, cel ce se împărtăşeşte cu Sfânta Euharistie, participă la viaţa divină, 
comună Tatălui şi Fiului, având acces şi la taina Întrupării 93, sau cum spune 
Iisus: „va trăi prin Mine”. Adică nu există viaţă religioasă care să nu fie total 
dependentă de Hristos.94

V. 58 încheie cuvântarea reafirmând că Sfânta Euharistie este adevărata 
„Pâine din cer”, în contrast cu mana din pustie şi că numai prin ea se poate 
dobândi viaţa veşnică: „Aceasta este Pâinea care s-a pogorât din cer, nu 
precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce mănâncă 
această Pâine va trăi în veac.”

Desigur, cuvântarea Domnului nu putea avea, în încheiere, cuvinte mai 
potrivite decât acestea, dar... chiar dacă ea s-a încheiat, nu s-a încheiat încă 
învăţătura despre Sfânta Euharistie !

Astfel, v. 60 indică un moment decisiv pentru mulţi dintre ucenicii Domnului 
(cei 72), care nu erau convinşi asupra chemării lor lăuntrice de a-L urma pe 
Iisus. Precaritatea credinţei lor iese acum la iveală, detaşându-i definitiv de 
ceilalţi confraţi, precum şi de Învăţătorul lor, Hristos: „Deci mulţi dintre 
ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! 95 Cine poate să-l 
asculte ?”

Această atitudine ne aminteşte de ignoranţa păgânilor, care – aşa cum ştim 
– asimilau Sfânta Euharistie cu canibalismul. Evident că nu e vorba de trup şi 
sânge în forma lor materială, ci de Trupul lui Hristos devenit duh: „Duh este 
Dumnezeu...” (Ioan 4, 24); „Domnul este Duh...” (II Corinteni 3, 17).

Răspunsul lui Iisus la remarca ucenicilor necredincioşi nu e redat foarte clar: 
„Vă sminteşte 96 aceasta ? Dar dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-Se 
acolo unde era mai înainte ?” (v. 61b – 62). Nu ştim precis dacă Domnul va 
fi vrând să spună că după Înălţarea Sa la cer sminteala va fi şi mai mare, sau că 
ea va înceta (El mustrând acum pretenţia acestor ucenici de a crede în El numai 
după ce-L vor vedea suindu-Se la cer). Amândouă ipoteze sunt posibile.

În Evanghelia a IV-a, „Înălţarea” Fiului Omului implică deopotrivă şi 
Patimile şi preamărirea Lui. 97 Desigur că El Se va întoarce „unde era mai 
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înainte” (cf. 1, 1; 3, 13, 31) 98, dar numai prin suirea (înălţarea) mai întâi pe 
Cruce (cf. 3, 13-15; 12, 32-33). Întoarcerea la Tatăl înclude neapărat Crucea şi 
misiunea Jertfei, aşa cum a fost proorocit din vechime (cf. Isaia 55, 11). Numai 
o  astfel întoarcere la Tatăl face posibilă dăruirea Duhului Sfânt. (cf. 7, 39).

Însă „cheia” înţelegerii tuturor afirmaţiilor Domnului, precum şi a cuvântării 
Sale întregi despre „Pâinea vieţii”, apare în v. 63: „Duhul este Cel ce dă viaţă; 
trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-a spus sunt duh şi sunt 
viaţă.” Aşadar, „Cel ce dă viaţă” este Duhul; în I Corinteni 15, 45, Adam Cel 
de pe urmă (Hristos) este „Duh dătător de viaţă”. În ambele texte este folosit 
acelaşi participiu: „zoopoioún” (cf. şi II Corinteni 3, 6). Deci, în Sfânta 
Euharistie ni se împărtăşeşte, prin Duhul Sfânt, viaţa dumnezeiască a lui Hristos 
Cel ce „Însuşi S-a făcut şi în umanitatea Sa „duh dătător de viaţă”, prin 
preamărirea Sa la Tatăl.

În v. 65, Domnul, Care îi ştia dinainte pe cei ce nu credeau (v. 64), preci-
zează că, în mod cert, credinţa este un dar de la Dumnezeu: „de aceea am 
spus vouă că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la 
Tatăl.” În consecinţă, „mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi 98 şi nu mai 
umblau cu El” (v. 66).

Fără a încerca să-i reţină în vreun fel pe aceşti ucenici necredincioşi, Iisus 
îi interpelează pe cei ce au rămas (pe cei Doisprezece): „Nu vreţi şi voi să vă 
duceţi ?” (v. 67). El ştia ce este însufletul lor, ştia şi faptul că între ei, cei pe 
care El Însuşi i-a ales, este un „diavol”, adică Iuda vânzătorul (v. 70-71), însă 
era nevoie ca în numele tuturor, Petru să „mărturisească – din nou – cu gura 
ce crede cu inima” (Romani 10, 9) spre a fi pildă vie de credinţă, atât pentru 
mulţimea care era de faţă atunci, cât şi tuturor celor ce, în viitor, vor dori să 
se împărtăşească cu Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Domnului Iisus Hristos 
şi să-I urmeze Lui pe „cărările mântuirii”: „Doamne, la cine ne vom duce ? 
Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am văzut şi am cunoscut că Tu eşti 
Sfântul lui Dumnezeu” (v. 68-69; cf. Matei 16, 16; Marcu 6, 29; Luca 9, 20).

NOTE BIBLIOGRAFICE

66. Prot. Dr. Ioan Bude, o.c., Ed. I, p. 141 şi urm.;
67. Cf. M.-J. Lagrange, Evangile selon Saint Jean, Etudes Bibliques, Ed. a V-a, Paris, 1936, p. 169;
68. Detalii la Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Orizonturi ...(VI/2), Rev. cit., nr. 6(72), p. 3 şi 11;
69. Vezi nota 20 !
70. Verbul „euharistésantos” (mulţumise) din acest verset, constituie o referire precisă la Sfânta 

Euharistie, fapt confirmat şi de titlul de „Domnul”, atribuit Mântuitorului într-un astfel de text narativ;
71. Erau de fapt bărci pescăreşti ieşite (ca de obicei, după furtună) la pescuit. Prezenţa lor s-ar 

putea datora şi navigaţiei intense din acea vreme, de pe lacul Ghenizaret (cf. Iosif Flaviu, Războiul 
iudaic, III, X, 9). Totuşi, acele corăbioare nu aveau capacitatea de a îmbarca 5000 de oameni. Pr. 
Prof. Dr. Vasile Gheorghiu (Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum, Rev. 
„Mitropolia Banatului”, nr. 9-10/1959, p. 19) constată că în v. 2 era vorba de mulţime multă”, iar 
în v. 22 şi 24 numai de „mulţime”, de unde deduce că nu toţi cei ce se săturaseră din pâinile minunat 
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înmulţite au ajuns la Capernaum. Unii, neîncăpând în corăbioare, vor fi venit pe jos, urmând ţărmul 
nordic al lacului; alţii se vor fi împrăştiat prin satele din jurul Betsaidei şi, în fine, vor fi fost destui 
care, decepţionaţi de refuzul lui Iisus de a Se face rege (v. 15), se vor fi întors pe la casele lor.

72. Distincţia între pâinea miraculos înmulţită şi semnificaţia ei, pune din nou în lumină simbo-
lismul termenului „seméion” (semn = minune), specific vocabularului ioaneic din Evanghelia a IV-a;

73. Detalii la Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, „Fiul Omului”, după Noul Testament, în Rev. „Studii 
Teologice”, nr. 1-2/1973, p. 33-34;

74. Termenul „mană” (mána) este o redare a expresiei ebraice „man-hu” din Ieşirea 16, 15. În 
Septuaginta, expresia „man-hu” din acest text, e tradusă în greceşte prin „ti estin toúto ?” (ce este 
aceasta ?), dar mai apare şi sub forma „mána” în: Numerii 11, 6; Deuteronomul 8, 3; Iosua 5, 12; 
Neemia 9, 20; Psalmul 77, 28, ş.a.

75. Cf. G. Zenini, o.c., p. 155;
76. Cuvintele „ou Moýses édoken” (nu Moise vi-a dat) ar putea fi înţelese în trei moduri: 1. 

„Nu Moise vi-a dat pâinea din cer” (ci Dumnezeu); 2. „Nu pâine din cer este ceea ce vi-a dat Moise” 
(ci o pâine materială); 3. Ca interogaţie: „Oare (chiar) din cer vi-a dat Moise pâine ?” (Doar Tatăl 
vă dă adevărata Pâine din cer!). Cea de-a treia interpretare este foarte puţin probabilă, însă potrivit 
primelor două variante, reiese că într-adevăr, există o anumită „Pâine” în cer şi că ea este darul lui 
Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Hristos (cf. C.K. Barrett, o.c., p. 240);

77. Cf. M.-J. Lagrange, o.c., p. 175;
78. Cf. C.K. Barrett, o.c., p. 242-243, expresia „Eu sunt” este o expresie tipic ioaneică pentru 

autorevelarea lui Iisus. În cuprinsul Evangheliei a IV-a, ea constituie un frecvent predicat nominal, 
format prin asocierea următoarelor nume predicative: „Pâinea vieţii” (6, 35, 48); „Pâinea care S-a 
pogorât din cer” (6, 41); „Pâinea cea vie” (6, 51); „Lumina lumii” (8, 12); „Uşa” (10, 9); „Uşa 
oilor” (10, 7); „Păstorul cel bun” (10, 11, 14); „Învierea şi viaţa” (11, 25); „Calea, Adevărul şi 
Viaţa” (14, 6); „Viţa cea adevărată” (15, 1); „Viţa” (15, 5). Barrett consideră că la baza acestui mod 
de exprimare ioaneic, stă materialul oferit de parabolele sinopticilor, unde „Eu” apare cel mai adesea 
estompat de formula „Împărăţia lui Dumnezeu (sau a cerurilor) se va asemăna cu....” Barrett mai 
afirmă că: „Sentinţele sau incidentele sinoptice... au fost concentrate asupra Persoanei lui Iisus, 
într-o formă de vorbire calculată să impresioneze şi să sugereze iudeilor şi grecilor deopotrivă, 
prezenţa unui Dumnezeu activ, Care Se autorevelează” (p. 243);

79. Termenul „pâine” (o ártos) este folosit în Ioan 6 atât la plural (de 6 ori), cât şi la singular 
(de 15 ori). Pluralul indică întotdeauna pâinile materiale, ca semne ale „Pâinii” celei adevărate, iar 
singularul, întotdeuna cu articol hotărât, Îl indică pe Iisus, ca „Pâinea care dă viaţă” (cf. G. Zerini, 
o.c., p. 156, nota 42);

80. Analiza detaliată a temei euharistice despre „Pâinea vieţii”, la Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, 
Orizonturi biblice... (VI/3). Cuvântarea despre pâinea vieţii, în Rev. cit. nr. 12 (78), p. 3 şi 7;

81. Ibidem, p. 3.;
82. A se vedea, comparativ, acelaşi paralelism sinonimic între „apa vie” (Ioan 4, 10-11) şi „apa 

vieţii” (Apocalipsă 21, 6; 22, 1, 17);
83. Pr. Olimp N. Căciulă, Sfânta Euharistie ca jertfă, Atena, 1932, p. 15: „Pe cerul întunecat al 

vieţii spirituale, Jertfa (lui Iisus, n.n.) a fost întocmai ca o stea unică şi strălucitoare, care a insuflat 
popoarelor încredere şi nădejde, concentrând în sine cele mai înalte dorinţe ale lor şi proiectând 
razele ei scânteiătoare departe, în istorie,  pe colina Golgotei, unde avea să se înfăptuiască pentru 
totdeuna împăcarea omului cu Dumnezeu, prin Jertfa de bunăvoie a Însuși Fiului lui Dumnezeu și 
Mântuitorul lumii – Domnul nostru Iisus Hristos.”
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84. Inspirată din„mulțumirea„ adusă de Hristos Domnul la instituirea acestei Sfinte Taine (Matei 
26, 26-28 și loc. par.), denumirea de „Euharistie” datează chiar din seara Cinei celei de Taină, cu 
aceeași conotație precisă ca și astăzi. În Didahia IX citim: „Iar cu privire la Euharistie, așa să 
mulțumiți (euharistésate): mai întâi cu privire la potir: Îți mulțumim (euharistorémen) Ție...”

85. Sfântul Ignatie, în Epistolele: Către Romani 7, 3; Către Filadelfieni 4, 1; Către Tralieni 8, 
1 și Către Sminneni 7, 1, la Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, art. cit., rev. cit., p. 3;  

86. Preferința Sfântului Ioan pentru acest termen, ar putea avea și o explicație aplogetică, 
împotriva ereticilor docheți, care susțineau că Iisus ar fi avut numai un trup aparent (cf. Ioan 4, 1-3). 
Sfântul Ioan subliniază și aici (ca și în 1, 14) realitatea întrupării și consistența materială a trupului 
omenesc al lui Hristos. Reapariția lui „sarx” în această cuvântare, ilustrează foarte clar raportul 
dintre Întruparea lui Hristos și Sfânta Euharistie. Ca om deplin, cu trup din carne și sânge, Iisus 
Domnul Se aduce jertfă pentru viața lumii și din această jertfire a Trupului Său, El îi hrănește pururea 
pe toți oamenii credincioși.

87. Sfântul Apostol Ioan, în toate scrierile lui, prin termenul „iudeii” definește de fapt iudaismul 
și pe șefii lui oficiali, adversari ai lui Iisus. El ne arată astfel că Biserica din vremea lui era deja o 
Instituție distinctă și opusă iudaismului, căruia i s-a substituit ca nou și universal popor ales al lui 
Dumnezeu (cf. și I Petru 2, 9-10; Apoc. 5, 9-10).

88. Prin „murmurele” (cârtelile) adversarilor lui Iisus, desigur că Sfântul Evanghelist Ioan nu 
înțelege numai rumoarea auditoriului din Capernaum, ci și atacurile pe care adversarii creștinismului 
– mai ales iudeii talmudiști și iudaizanții – le îndreptau împotriva Bisericii, îndeosebi înspre finalul 
veacului apostolic, când Sfântul Ioan își redacta scrierile.

89. Cf. Mitr. Jean Zizioulas, L’être ecclésial, Genève, 1981, p. 113, „Trupul lui Hristos este 
deopotrivă și trup al Fiului Omului pământesc, dar și trup al Fiului Omului ceresc; este și trup 
euharistic de jertfă, dar și trup de înviere și îndumnezeire: un Potir al sintezelor!”

90. Vezi C.K. Barrett, o.c., p. 247;
91. Wilbert F. Howard, în The Gospel According to St. John, în „The Interpreter’s Bible”, vol. 

8, Ed. 27, Nashville, 1980, p. 573, are un comentariu contemporan, neortodox, la textul ioaneic 
tratat de noi, considerând că Sfânta Euharistie, magistral argumentată în Ioan 6, nu este decât „o 
metaforă crucială” și nu reprezintă cu adevărat Trupul și Sângele Domnului. (Mare-i grădina ...!)

92. C.K. Barrett, o.c., p. 247;
93. G. Zevini, o.c., p. 162;
94. C.K. Barrett, o.c., p. 128;
95. „Greu” (skléros) nu înseamnă aici „greu de înțeles”, ci „dur”; „imposibil”; „inacceptabil” (cf. 

Facerea 21, 11; 42, 7; Iuda 15, care citează din I Enoh 1, 9). Referitor la expresia „să-l asculte”, este 
practic imposibil să discernem dacă pronumele inclus în ea Îl indică aici pe Iisus, sau cuvântul Său.

96. Verbul „skandalizo” (a scandaliza, a sminti) – uzual la sinoptici, la Sfântul Evanghelist Ioan 
apare numai aici și în cap. 16, 1.

97. Cf. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, vol. II, Harder, Freiburg – Basel – Wien, 
1971, p. 104-108, termenul „anaváino” (a (se) înălța, a (se) sui) din v. 62, semnifică – după unii 
exegeți - și Patimile și moartea lui Iisus; după alții, moartea și Învierea, iar după alții, întoarcerea 
Lui la Tatăl, dimpreună cu ansamblul întregului mister pascal (Cruce – moarte – Înviere, n.n.);  

98. Cf. C.K. Barrett, o.c., o. 252;
99. André Scrima, Comentariu integral la Evanghelia după Ioan, trad. din arabă de Monica 

Broşteanu şi din franceză, de Anca Manolescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 385;


