
Viața înaintea credinței – Ioan 5.24-25 

Deși este destul a spune că este logic și natural ca datorită vieții omul poate acționa, așa cum datorită vieții spirituale 

omul poate crede, totuși găsim că oamenilor le este greu să accepte această realitate și, de aceea, ne îndreptăm către 

Cuvântul lui Dumnezeu care ne oferă explicații amănunțite cu privire la acest aspect.  

Foarte mulți oameni vor să pună factorul decisiv al mântuirii în mâinile omului. Ei sunt gata să accepte că Dumnezeu 

face 99,99% din lucrarea mântuirii dar că fără 0.1% al omului tot ce a făcut Dumnezeu este, în mod final, zadarnic. 

Această doctrină pune gloria factorului decisiv pe umerii omului și nu pe seama lui Dumnezeu. Cine se laudă se va 

lăuda în decizia Lui și nu doar în Domnul.  

Ioan 5.24 este un text biblic care ne prezintă cronologia logică a acțiunilor în actul mântuirii omului. Este destul de 

evident și de clar, în acest text, dacă regenerarea (sau învierea spirituală) precede credința sau dacă este ulterioară ei: 

„Cine aude (PREZENT) Cuvântul Meu  și crede (PREZENT) În Cel care M-a trimis are (PREZENT) viața eternă și nu vine la 

judecată (PREZENT) ci a trecut (TRECUT) din moarte la viață.”  

Dacă scriem acest verset în ordinea cronologică a verbelor atunci ajungem la următoarea concluzie: (i) cine a trecut 

din moarte la viață (ii) nu vine la judecată ci (iii) are viață eternă (iv) aude Cuvântul lui Hristos și (v) crede în Cel care L-

a trimis.  

Singurul verb la trecut este „a trecut” (gr. μεταβέβηκεν). Așadar, această „trecere din moarte la viață”, această 

naștere din nou sau regenerare este temelia tuturor celorlalte acțiuni. Cu alte cuvinte, toate celelalte verbe sunt 

efecte sau rezultate sau dovezi ale trecerii de la moarte la viață, a învierii spirituale. Le vom enumera pe rând. 

i. Cine a fost înviat spiritual nu vine la judecată. Opusul acestei afirmații este că cine nu a fost înviat spiritual vine la 

judecată. 

ii. Cine a fost înviat spiritual are viață eternă. Opusul acestei afirmaii este că cine nu a fost înviat spiritual nu are viață 

eternă ci are moarte eternă. La fel cum un om mort fizic nu poate avea viață veșnică fizică la fel un om mort spiritual 

nu poate avea viață veșnică spirituală. 

iii. Cine a fost înviat spiritual aude Cuvântul lui Hristos. Opusul acestei afirmații este că cine nu a fost înviat spiritual nu 

aude Cuvântul lui Hristos. Acest text nu se referă la auzirea fizică ci la auzirea spirituală. La fel cum un om mort fizic nu 

poate auzi un sunet la fel un om mort spiritual nu poate auzi glasul lui Isus. 

iv. Cine a fost înviat spiritual crede în Cel care L-a trimis pe Hristos. Opusul acestei afirmații este că cine nu a fost înviat 

spiritual nu poate și nu crede în Cel care L-a trimis pe Hristos. Cu alte cuvinte, credința este un rezultat, o dovadă, o 

consecință sau un efect al învierii spirituale și niciodată invers. 

Următorul verset explică cum are loc această înviere spirituală: „adevărat, adevărat vă spun că vine un ceas, și acum 

este, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei care vor auzi vor trăi.” Ioan 5.25. Motivul pentru care 

auzirea glasului lui Hristos dă viață este pentru că „după cum Tatăl are viață în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață 

în Sine” (v.26). 

Textul arată foarte clar că a „trăi” depinde de a „auzi” iar a auzi depinde de „glasul Fiului lui Dumnezeu”. Dacă punem 

într-un mod cronologic aceste acțiuni ajungem la această concluzie: Fiul lui Dumnezeu rostește, oamenii aud iar cei 

care aud trăiesc. Acum le vom analiza fiecare dintre aceste afirmații. 

i. Glasul Fiului lui Dumnezeu. Nu există viață fără glasul Fiului lui Dumnezeu deoarece viața El o deține. Textul nu lasă 

loc de interpretare că lucrurile ar sta exact așa: „când cei morți vor auzi … vor trăi”. Dacă ei nu vor auzi nu vor trăi. 

Dacă Fiul nu rostește cuvânt de viață atunci nu va exista viață. Cu alte cuvinte, cei care nu trăiesc este pentru că 

Hristos nu a rostit Cuvântul vieții. Unii vor spune că cei care nu trăiesc este pentru că nu vor să audă însă textul nu lasă 

loc de asemenea interpretări. 



ii. Cei morți vor auzi glasul Fiului. Omul mort nu poate alege să audă glasul Fiului. Textul nu detaliază însă în rostirea lui 

Hristos există o putere creatoare de auz. Cu alte cuvinte, când Hristos rostește el oferă facultatea auzului spiritual prin 

care viața intră în sufletul omului și alungă moartea spirituală. 

iii. Cei care aud vor trăi. Pentru că Hristos rostește cuvântul Său, pentru că acest cuvânt crează capacitatea auzului și 

omul aude – el înviază și trăiește. Condițiile necesare vieții spirituale sunt: glasul Fiului omului și auzirea glasului Său. 

Dacă vom face o analiză succintă a acestor două versete ajungem la următoarea concluzie logică, necesară și biblică: 

i. Fiul vorbește și crează capacitatea de a auzi 

ii. Omul aude glasul Fiului lui Dumnezeu 

iii. Omul care aude glasul înviază  

iv. Cel care a înviat aude Cuvântul Fiului 

v. Cel care aude Cuvântul Fiului crede în Tatăl Lui 

vi. Cel care crede are viață eternă 

vii. Cel care are viață eternă nu vine la judecată  
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