
Lecția 8 

 
Isus – Pâinea vieții 

 Ioan 6:1–71 

 

Singurii care vor avea viața sunt cei dispuși să „mănânce trupul Domnului” și să „bea 
sângele Lui”, adică să facă, prin credință, lucrarea Lui. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 6:1–21 ― Un Prooroc ca Moise 

1. De ce mergea gloata după Isus? Ce anume din text îți spune că Isus era conștient de motivația 
acestor oameni (vezi și Ioan 2:23–25)? 

2. În acest pasaj, observăm că Isus voia să-i învețe o lecție și pe ucenici. Ce ar fi trebuit ei să 
înțeleagă? 

Întrebări de aprofundare: 

3. Crezi că afirmația pe care o fac oamenii care au asistat la minunea făcută de Isus – „Cu adevărat, 
acesta este proorocul cel așteptat în lume” (6:14) – dovedește că aceștia au crezut în Isus? Cum 
îți argumentezi răspunsul? 

4. De ce, în urma acestei minuni, noroadele L-au identificat pe Isus cu „proorocul așteptat”? Cum 
crezi că se leagă minunile pe care le face Isus de profeția lui Moise din Deuteronom 18:15–22? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 6:22–40 ― Isus este adevărata Pâine 

5. Care este motivul pentru care L-au căutat noroadele pe Isus? 

6. Care este lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la oameni? 

7. În versetul 34, iudeii din Capernaum fac o afirmație asemănătoare cu cea a femeii samaritence 
(4:15). Totuși, cele două afirmații au la bază atitudini diferite față de Isus. Care sunt aceste 
atitudini? 

Întrebare de aprofundare: 

8. Cum poți să argumentezi din acest text faptul că Isus este Pâinea coborâtă din cer? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 6:41–59 ― Trupul și sângele lui Isus 

9. În ce constă nedumerirea iudeilor? 

10. În ce mod argumentează Isus faptul că nu mana, ci El Însuși este adevărata Pâine și că doar prin 
El putem avea viața? 

11. Cum putem „mânca” trupul lui Isus și „bea” sângele Său? În ce măsură te ajută versetele din 
Ioan 3:16; 5:24 și 6:28–29, 40 să înțelegi semnificația cuvintelor lui Isus din 6:54? 

Întrebare de aprofundare: 

12. Ce semnificație are observația lui Ioan – „Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape” (6:4) – 
pentru înțelegerea semnificației expresiei: „Cine mănâncă trupul Meu și cine bea sângele 
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Meu…” (6:54). Ce paralelă am putea face între Sărbătoarea Paștelui și cuvintele lui Isus? (text 
ajutător: Exod 12) 

Ziua 4 ― Citește Ioan 6:60–71 ― Două atitudini posibile față de Isus 

13. Așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în Evanghelia după Ioan, și în acest pasaj avem de-a 
face cu două atitudini față de Isus. Care sunt acestea? 

14. Ce trebuie să se întâmple în viața ta pentru ca să nu fii dintre aceia care, la un moment dat, 
pleacă de lângă Isus? 

Întrebare de aprofundare: 

15. Ce înseamnă pentru tine personal, să „mănânci trupul Domnului” și „să bei sângele Său”? Doar 
un simplu ritual? O realitate de zi cu zi? 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 6:1–71 

Pornind de la premisa că întreaga evanghelie a fost scrisă în așa fel încât să clădească spre scopul 
afirmat în 20:31, este firesc să ne întrebăm ce contribuție aduce fiecare segment de text la realizarea 
scopului propus. Prin urmare, pornind de la ceea ce ai studiat în această lecție, încearcă să răspunzi 
la următoarele întrebări: 

▪ Ce ai învățat despre Domnul Isus în acest segment de text? 

▪ În ce fel s-a întărit în tine credința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? 

▪ Ce ai înțeles despre Viața pe care a venit Isus s-o ofere? 

▪ Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață? 

Provocare 

Ce trebuie să faci pentru a fi un ucenic al lui Isus? Oare faptul că faci parte dintr-o biserică este de 
ajuns? Este de ajuns să te rogi, să cânți sau să predici? În nici un caz! Isus a afirmat clar și răspicat: 
doar cei care fac lucrările lui Dumnezeu pot fi ucenicii Lui. Faptul că aparții unui grup care „merge 
după Isus” nu este suficient. Faptul că știi să spui „cuvintele potrivite”, că știi „teoria”, nu este 
suficient. După cum pâinea și vinul se contopesc cu ființa noastră și o pătrund în toate ungherele ei, 
tot așa trebuie să se întâmple și cu Hristosul din noi. A crede în Isus înseamnă a te lăsa pătruns de 
El în toate ungherele ființei tale și a trăi pentru El cu tot ce ești. El nu Se mulțumește cu jumătăți de 
măsură. Trăiești pentru El cu toată ființa ta? Nu te lăsa amăgit de ritualurile din viața ta, El îți cere 
ascultare și dedicare totală! Nu te mulțumi cu mai puțin! 

Cuvinte pentru suflet – Plătești prețul? 

Isus continua să umble prin cetățile Iudeii și să facă semne, în speranța că iudeii Îl vor recunoaște ca 
Mesia, Singurul care poate să le dea Viața. La prima vedere, Isus a avut succes, pentru că o mare gloată 
mergea după El. Dar Isus, știa ce este în om și de aceea nu se încredea în ei. El știa că mulțimea Îl 
urmează doar pentru că le putea oferi pâine fără bani, nu pentru că El le putea oferi Viața. În momentul 
în care Isus începea să le vorbească despre lucruri care contraveneau cu teologia lor, se întorceau 
împotriva Lui și căutau să-L omoare. Ei nu erau dispuși să plătească prețul ascultării de cuvintele lui 
Isus Hristos. Nu erau dispuși să Îl recunoască ca Mielul de Paște pe care trebuiau să Îl „mănânce” ca 
să poată fi scoși din robia păcatului. De aceea „credința lor stearpă” a fost spre pieirea lor. 

Au existat însă și din aceia care au crezut în Isus, nu pentru ceea ce le putea oferi pe acest pământ, 
ci pentru ceea ce era El, pentru Viața care se găsea în El. Aceștia au fost dispuși să își lase toate 
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Verset cheie 

Ioan 6:54 – „Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică; și Eu îl voi 
învia în ziua de apoi”. 

bunurile pământești și să Îl urmeze până la capăt; au preferat să moară, decât să renunțe la Isus. 
Credința acestora i-a dus la Viață! 

Dar credința ta? 

 

 
 
 
 
 


