
EU sunt… Painea vietii
 
Bun-venit tuturor – celor care ne urmariti din Peterborough, Cambridge, Leicester si 
bineinteles din Londra. Bun-venit si celor care ne-au descorperit pentru prima oara 
online.

Eu sunt painea vietii – Ioan 6

Asa cum spunea Simon saptamana trecuta in introducerea acestei serii de predici, 
exploram impreuna declaratiile „Eu sunt...” ale lui Isus. Sau cu alte cuvinte, felul cum 
alege Isus sa se descrie pe sine.

‘Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine 
crede în Mine nu va înseta niciodată.’ Ioan 6:35

Daca ai un cont pe una dintre multele platforme de social media zilele astea, poate 
ai observat cum oamenii au devenit foarte creativi in izolare. De la proiecte de grad-
inarit, la renovari si paine facuta in casa. Puteti vedea pe ecran acum cateva din pai-
nile facute de cei din biserica noastra. Arata impresionant. Nu multe lucruri sunt mai 
bune decat o franzela de paine proaspata de casa.

Nu stiu la ce te gandesti tu atunci cand te gandesti la paine: ce iti aminteste mirosul 
sau poate gustul, care e imaginea pe care o ai in minte?

Haideti sa urmarim impreuna descrierea contextului in care Isus face aceasta 
declaratie despre sine cu ajutorul acestui video.

Isus tocmai hranise 10 mii de oameni – 5000 de barbati plus femei si copii – cu sigu-
ranta 10000 e o cifra conservatoare – si in mod miraculos Isus multiplica painile si 
pestii pentru a-i hrani pe toti si apoi sunt adunate 12 cosuri de resturi.

Isus face minuni si azi si El e cel care are grija de noi. Asta e natura Lui – asta e El. Si 
asta e felul in care Isus se raporteaza la tine personal azi.

Intelegi? Isus vrea ca tu sa ai tot ce ai nevoie din punct de vedere material. Si chiar 
mai important de atat, sa ai tot ce ai nevoie spiritual. Cu atat mai mult in aceste vre-
muri Domnul vrea sa aiba grija de tine.

Pentru ca El e Cel ce poarta de grija. Sunt doua categori de nevoie pe care le avem: 
materiale si spirituale. El vrea sa le implineasca pe ambele. Mai intai: 

Isus are grija de nevoile noastre materiale

JESUS IS – THE BREAD OF LIFE 
with Steve Squirrell



Painea nu e doar o tema pe care o gasim zilele aceastea pe platformele sociale, ci e 
o tema intens dezbatuta de Biblie.

In Vechiul Testament Dumnezeu a dat paine Israelitilor. In Noul Testament suntem 
invatati sa cerem painea cea de toate zilele, etc. 

Cu alte cuvinte, subiectul painii in Biblie se refera la purtare de grija. Atunci cand 
Isus se identifica ca fiind Painea Vietii primul nivel la care putem sa intelegem cine e 
El e ca Isus e Cel ce poarta de grija pentru nevoile noastre fizice. 

Cat de practica e rugaciunea „Tatal Nostru”: 

‘Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi ‘ Matei 6:11

Isus ne invata ca e indicat sa ne uitam la El pentru implinirea nevoilor noastre.

In zilele astea multi oameni experimenteaza foarte multa nesiguranta. Indiferent la 
ce nivel experimentezi asta (poate nu mai ai un loc de munca, poate esti pe puctul 
de a-ti pierde afacerea; poate astepti sa primesti bani inapoi de la companii pentru 
servicii neonorate si ei nu mai ajung) Biblia ne invata ca cel mai bun lucru pe care-l 
putem face in asa vremuri e sa ne uitam la Cel ce ne poarta de grija. De ce? Pent-
ru ca El e interesat de toate aceste lucruri. E interesat ce circumstantele in care ne 
gasim. Imi place asa mult ce spunea Bill Johnson: „Daca e important pentru tine, e 
important si pentru Dumnezeu” Bill Johnson – Pastor Senior al bisericii Bethel US.

Cum stim, insa, ca acest principiu se aplica vremurilor pe care noi le traim? E inte-
resant sa ne amintim ca evreii care Il ascultau pe Isus in Ioan 6 traiau vremuri de 
nesiguranta precum noi azi. Ei erau sub ocupatie Romana si traiau intr-o economie 
agrara. Securitatea lor fizica depinde de recolta, de vreme, de pretul granelor, de 
rodnicia pamantului. Painea era principala lor hrana. De fapt, un muncitor palestinian 
mediu din primul secol cheltuia 85% din tot ceea ce castiga pe hrana (in principal 
paine).

Chiar faptul ca Isus ii hranea gratis ii facea pe multi dintre ei sa Il urmeze. 

Atunci cand a spus „Eu sunt Painea Vietii”, ca evrei trebuie sa se fi gandit imediat 
la mana din desert. In istoria poporului evreu, cu multe generatii in urma, cand stra-
mosii lor au avut nevoie de hrana in desert, Domnul Insusi le-a daruit paine din cer in 
fiecare zi sub forma manei. Ca buni evrei nu aveau cum sa nu isi aminteasca asta. Cu 
alte cuvinte, in vremurile tulburi in care se gaseasu Isus le aminteste de credinciosia 
lui Dumnezeu in trecut fata de ei.

Mie si sotiei mele Isabel ne face mare placere sa ne amintim cum Dumnezeu a avut 
grija de noi cu o casa chiar la momentul potrivit, cum am primit banii de care aveam 
nevoie chiar cand nu mai era niciun leu in casa, cum Domnul e credincios, e Tatal 
nostru, ne iubeste si ne poarta de grija.

A ne uita inapoi face parte din procesul recunostintei. Uite ce te incurajez sa faci 
saptamana asta – atunci cand nesiguranta financiara sau fizica incepe sa se infiripe 
in inima ta (asa cum e si natural sa se intample) – uita-te inapoi si vezi cum Dumn-
ezeu ti-a purtat de grija tie si celor din jur.



In acest fel cultivam o inima implinita.

O doamna din congregatia noastra din Londra a dezvoltat un nou obicei de la in-
ceputul acestui an. Ea isi noteaza la finalul fiecarei zile 5 lucruri pentru care e re-
cunoscatoare. Acest obicei a avut un impact major in viata ei. Atunci cand practi-
cam multumirea, cultivam implinire, focusandu-ne pe credinciosia lui Dumnezeu si 
ne amintim ca El e un Tata bun care ne poarta de grija.

Important de notat, insa, la acest punct importanta supunerii. In Ianuarie am 
cunoscut pe cineva care a primit o amenda de parcare. Acel cineva a fost foarte 
frustrat cu amenda primita si cu Dumnezeu care a lasat ca acest lucru sa se intam-
ple. Insa, Dumnezeu nu e un bancomat. Pentru ca scopul lui final nu e doar sa aiba 
grija de nevoile noastre materiale, ci sa aiba o relatie autentica cu noi.

Asta ma aduce la al doilea punct al predicii de azi.

Isus are grija de implinirea noastra spirituala

‘Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine 
crede în Mine nu va înseta niciodată. ‘ Ioan 6:35

Isus ofera o paine care ne satura/implineste pentru totdeauna.

Idiferent cat de bune au fost painile pe care le-am vazut mai devreme in imaginile 
prezentate, cei care le-au mancat vor trebui sa faca altele pentru ca le va fi foame 
iar. Asta e principiul hranei aici pe pamant, indiferent cat de buna e, nu dureaza de-
cat pana la urmatoarea masa.

Aminteste-ti ultima masa pe care ai avut-o. Nu-i asa ca nu dupa mult timp ti-a fost 
foame iar? Problema cu pranzul e ca are loc in timpul pranzului iar pe cand vine 
vremea cinei avem nevoie de cina. Aceeasi experienta au avut-o si cei care Il as-
cultau pe Isus. Poate dintre ei au participat si la multiplicarea initiala si acum prime-
au a doua oara paine din mainile lui Isus.

Insa, ce spune Isus aici e ca El vrea sa le ofere mult mai mult decat paine de care au 
nevoie de fiecare data cand le e foame: paine ce o sa ii implineasca pe vecie.

Suntem atat de obisnuiti cu lucruri care trebuie umplute iar si iar. Traim vieti care au 
nevoie constanta sa fie actualizate, cosmetizate, intretinute. Insa Isus, in contextul 
evreilor de atunci si al nostru azi, spune ca vrea sa ne ofere ceva atat de semnificativ 
incat experienta primirii acelui cadou ne va schimba pentru totdeauna.

Isus vorbeste despre implinirea noastra spirituala prin primirea unei noi vieti – unde 
indiferent ca avem sau nu – vom fi impliniti. Cuvantul folosit pentru a descrie aceas-
ta viata in pasajul de fata este „Zoe”. Acest cuvant apare de 135 de ori in Biblie si e 
un cuvant pe care Ioan il foloseste cu prisosinta.

Acest cuvant inseamna „viata eterna – viata din plin”. Isus vrea sa ne implineasca nu 
doar prin a avea grija de nevoile noastre materiale in viata de aici. Ci, cu mult mai 
mult, vrea sa aiba grija ca fiecare dintre noi sa primim o noua viata.



Daca auzi acest lucru pentru prima data, s-ar putea sa sune bizar. Asta nu inseamna 
reincarnare sau ca dintr-o data aparem intr-o alta forma. Viata noastra externa si cir-
cumstantele cu care ne confruntam nu se schimba – insa suntem schimbati radical 
in interior.

Cum poti primi aceasta viata? Isus spune:

‘Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și 
cine crede în Mine nu va înseta niciodată. Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere 
Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” Ioan 6:29,35

Atunci cand credem in Isus intram in noua viata. CS Lewis, faimosul scriitor si ac-
ademic, atunci cand a devenit crestin, a spus: „Am devenit eu abia cand m-am 
daruit”. 

Daca nu ai experimentat niciodata ce inseamna sa „te daruiesti” lui Isus, o sa ai 
sansa sa faci acest lucru in cateva momente.

Dar daca esti urmas al lui Isus, atunci vreau sa te intreb cu ce te hranesti in aceste 
zile? Eu trebuie sa recunosc ca mananc mai multe deserturi decat de obicei de cand 
a inceput izolarea. La modul serios insa, cu ce te hranesti? Stiri, retele sociale, plat-
forme de filme, seriale si emisiuni... care e mancare noastra de baza? Adevarul e, 
chiar si atunci cand am experimentat viata „zoe”, putem sa ne alimentam din surse 
care nu ne satisfac daca nu ramanem conectati cu singura sursa de „viata din plin”.

Poate ar fi de ajutor sa consideram impreuna cateva idei. 
Cat timp petrecem in partasie in rugaciune cu Domnul? Cat timp petrecem in in-
chinare? Cat timp petrecem in comuniune cu ceilalti urmasi ai lui Isus? Cat timp 
petrecem citind Biblia, cartea prin care Domnul i-a hranit pe copiii Lui inca de la 
inceputul bisericii.

Daca ai deja un plan de citire a Bibliei, superb si bravo tie. Am insa un prieten pas-
tor care iubeste Biblia in mod deosebit. Desi si eu am un plan de citire a Bibliei, de 
fiecare data cand ma intalnesc cu el ma simt provocat. Odata mi-a spus asa: „Steve, 
stii cum spunem noi ca iubim Biblia? Acum, imagineaza-ti ca ai intalni pe cineva care 
iti spune ca iubeste romanele lui John Grisham. Ce ai crede data ti-ar spune ca le 
iubesc atat de mult incat ultima carte care a aparut au cumparat-o deja si abia as-
teapta sa o citeasca. De fapt au si dezvoltat un plan prin care o sa citeasca in fiecare 
zi doua pagini in fiecare zi timp de un an de zile (cu speranta ca nu o sa piarda nicio 
zi), pentru ca pana la finalul anului sa termine romanul? Care ar fi raspunul tau? Nu 
i-ai spune acelui om ca a iubi o carte inseamna sa te bucuri de ea cat poti de mult sa 
o devorezi! 

Asta nu inseamna ca planurile de citire a Bibliei nu sunt bune. Sunt foarte bune si 
daca urmezi unul ma bucur mult iar daca nu urmezi unul de fapt vreau sa te incura-
jez sa incepi unul pentru ca e cel mai bun fel in care putem incepe sa ne hranim 
constant din Biblie.

Insa, in aceasta perioada de izolare de ce nu ti-ai permite sa ai din cand in cand cate 
un OSPAT din Scriptura. Bineinteles, continua planul tau de citire al Bibliei, insa de 
ce nu te-ai rasfata din cand in cand cu un Psalm in plus, cu un capitol din Proverbe, 



poate iti iei timp sa citesti cele patru capitole ale cartii Filipeni deodata.

Iar cand citim Biblia, haideti sa citim pentru a-L intalni pe Isus.

Daca nu ai citit nicioadata Biblia pana acum, incepe cu pasi marunti. Gaseste o tra-
ducere accesibila online si incepe sa citesti Evangheliile care descriu viata lui Isus.

Zilele astea, ma trezesc mai devreme decat de obieci si pe langa citirea Bibliei ma 
hranesc citind carti devotionale care ma ajuta sa aplic ce citesc si sa fiu pregatit 
pentru ziua ce imi sta in fata.
Intrebarea insa e asta: Cu ce ne hranim? Care e dieta noastra? Ce consumam si in ce 
proportii?

Poate esti acum in situatia in care ai nevoie ca cineva sa aiba grija de tine.

Daca deja ai primit aceasta Paine a Vietii, vreau sa te incurajez in saptamana aceasta 
sa iti dai timp in fiecare zi sa consideri bogatia la care ai acces in Cristos. Poate poti 
pune in calendar zile specifice cand vrei sa fii multumitor si pentru ce. Poti devota 
mai mult timp pentru citirea Bibliei. Iar cand teama isi face loc, luptam impotriva ei 
cu multumire si prin a ne aminti de credinciosia lui Dumnezeu.

Insa, daca ne urmaresti si nu ai experimentat noua viata prin a accepta Painea Vietii 
pentru tine personal, Isus s-a daruit pe Sine pentru tine. El nu a spus „Eu am pain-
ea vietii...”; El a spus „Eu SUNT Painea Vietii”! Iar paine, pentru a putea fi mancata, 
e nevoie sa fie franta. Isus s-a daruit pe sine pentru a fii frant pentru tine. A mers la 
cruce, pentru a muri in locul tau, pentru ca tu sa poti primi o viata noua. Si poti primi 
aceasta viata noua chiar acum.

Se poate intampla acest lucru printr-o simpla rugaciune rostita din inima. Poate vrei 
sa spui aceasta rugaciune:

„Isus, cred ca ai murit pentru mine pentru ca eu sa pot sa am o viata noua. Re-
cunosc ca am nevoie de o viata noua si nu o pot obtine decat prin Tine. Chiar acum 
aleg sa imi daruiesc viata pentru ca sa fii Domnul vietii mele si Salvatorul meu. Te 
rog ca Tu sa ai grija de mine si Tu sa ma sustii. Ma rog in numele lui Isus. Amin.

Daca ai spus aceasta rugaciune sunt atat de bucuros pentru tine. Ne-ar face mare 
placere sa te ajutam cu pasii urmatori si sa iti dam resurse care sa fie de ajutor. Pe 
ecran o sa apara un link si te incurajez sa urmezi acest link cat mai curand posibil. 
In acest fel vom stii despre decizia ta si un membru al echipei noastre o sa te con-
tacteze cat mai curand.

Va multumesc pentru atentia voastra. Haideti sa cantam un ultim cantec impreuna.


