CUVÂNT ÎNAINTE
Evanghelia după Ioan nu este doar o bijuterie literară a antichității, ci este adevăr
revelat despre Adevărul care a locuit un timp printre noi.
Ioan se autointitulează, “ucenicul pe care Îl iubea Iisus” arătând afecțiunea specială
pe care Domnul Iisus i-a arătat-o, cât a fost pe pământ. Tradiția creștină îl
numește pe Ioan, “Ioan teologul” datorită caracterului profund revelator al
textelor scrise de Ioan, în Noul Testament, legat de lucrarea și persoana Domnului
Iisus Hristos. Din evanghelia sa rezultă cu putere că pe Ioan îl putem numi, fără
să ezităm, “Ioan aducătorul celei mai bune vești”, sau Ioan evanghelistul. Deoarece
în finalul cărții el ne dezvăluie direct că scopul scrierii sale este să credem că
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să avem viață în Numele Său.
Aceasta este vestea cea mai bună adusă nouă, celor care trăim în umbra morții.
Viața a învins moartea!
Sunteți invitați să experimentați și să duceți mai departe această veste minunată
parcurgând cuvintele care ni-L prezintă pe Cel care este Calea, Adevărul și Viața.
Lăsați ca lumina Sa, odată venită în lume, să ajungă la cei cu care veniți în
contact. Suntem chemați ca o dată ce l-am găsit pe Domnul, să fim gata să le
spunem și altora: “noi l-am găsit pe Mesia”.
Parcurgând evanghelia, vom învăța împreună că Domnul, nu l-a iubit doar pe
Ioan, ci că, ne atrage la Sine cu o dragoste mai presus de înțelegerea noastră.
Că suntem prinși într-o legătură a vieții cu Sfânta Treime, ca într-o horă a
bucuriei, venite din trăirea în relația cu Cel care a spus: “Eu sunt!”
Citind, nădăjduim că vom realiza mai adânc, că Cel care ne vorbește prin
cuvintele așternute de Ioan, este Cel care este veșnic viu, Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat, Lumina lumii, Viața, Calea, Adevărul, Pâinea Vieții,
Mielul lui Dumnezeu, Cel care Îl face cunoscut pe Tatăl.
Ca echipă pastorală, rugăciunea noastră este ca expunerea noastră și a bisericii
la Cuvântul scris să ne aducă mai aproape de Cuvântul întrupat, iar apropierea
de El să ne transforme viețile, familiile și comunitatea. Rugăciunea noastră este
ca astfel să creștem în viața noastră de ucenicie, ca urmași demni ai Celui care
ne cheamă din întuneric la lumină.

Echipa pastorală a Bisericii Baptiste Bunavestire București
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SĂPTĂMÂNA 1
Hristos este Dumnezeu - Ioan 1

LUNI: Prologul

Ioan 1:1-18

OBSERVĂ:
Observă și notează tot ce se spune în prolog despre Cuvânt, Lumină, Iisus Hristos
și Dumnezeu. Care este relația dintre ele?

De ce crezi că a ales Ioan să-și înceapă Evanghelia cu un prolog? Ce crezi că
reprezintă prologul?

Care este tema centrală din prolog?

MEDITEAZĂ:
Frumusețea Scripturii stă în faptul că este cel mai blând și plin de har învățător.
De Scriptură se poate apropia oricine, indiferent de cultură sau educație, dar
atunci când se lasă ghidați de ea, atunci când cresc în cunoaștere, Scriptura
își dezvăluie nemărginirea. Nimeni nu poate să spună că a epuizat Cuvântul
lui Dumnezeu. Biblia este opusul lucrărilor de filosofie care par inaccesibile
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la început, dar după ce le-ai prins ideea nu mai spun nimic nou. La început
este atrăgătoare prin simplitate, iar mai târziu atrage prin profunzime. Același
sentiment îl avem când ne apropiem și de Evanghelia după Ioan. La început
poate părea o lectură simplă, dar cu cât ne adâncim în ea, cu atât mai tare îi
vedem profunzimile.
Ioan își începe Evanghelia diferit de ceilalți evangheliști care au folosit genealogii
și descrieri ale nașterii Domnului Iisus. Își începe biografia despre Iisus cu un
prolog care este ca “un foaier”1 pentru tot ceea ce va urma. Este o puternică
introducere a tuturor temelor importante pe care le va dezvolta în carte. Cuvinte
precum viață, lumină (1:4), martor (1:7), adevărat (1:9); lume (1:10); glorie și
adevăr (1:14), toate acestea reprezintă teme pe care Ioan le va dezvolta mai
târziu în Evanghelie.
Dar scopul cel mai măreț al prologului este să comunice că Dumnezeul care Este
din veșnicie, Cel care nu a fost văzut de nimeni, niciodată (v.18), a luat chip de
om ca să vină la toți cei care îl vor prin pocăință și credință.

APLICĂ:
Ia-ți câteva momente și meditează la măreția, unicitatea și gloria Lui Iisus.
Cum ar trebui să-mi trăiesc ziua, acum, dacă iau în serios că Cel care este Lumina
și Viața a venit și pentru mine personal?

1 | D. A Carson, The Gospel according to John, “THE PILLAR NEW TESTAMENT COMMENTARY”,
Apollos, 1991, pg.232
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MARȚI: Logosul și Dumnezeu

Ioan 1:1-2

OBSERVĂ:
Cu ce text din Scriptură seamănă începutul Evangheliei lui Ioan? De ce crezi că
alege Ioan să facă legătură cu acel text? Ce alte cuvinte, din versetele 4 și 5, din
Ioan capitolul 1, aduc aminte de acel text?

De câte ori apare verbul “era” în cele două versete? De ce este important? Care
este relația dintre Logos și Dumnezeu?

De ce spune Ioan că Logosul era cu Dumnezeu, dar și că era Dumnezeu?

MEDITEAZĂ:
Ioan face cât se poate de clar că înainte de a fi orice, înainte de a fi creația,
Logosul deja era. Înainte ca Dumnezeu să creeze cerurile și pământul, Logosul
exista. Dar de ce vorbește Ioan despre Logos și nu îi spune de la început Iisus
Hristos? Și grecii și iudeii care ar fi citit Evanghelia lui Ioan ar fi avut un înțeles
profund pentru “logos”. Pentru greci semnifica rațiunea care oferă ordinea în
univers (kosmos). Astfel Iisus este rațiunea pentru care există orice în lume.
Este principiul care aduce unitate și ordine. Pentru evrei creația a luat naștere
prin Cuvânt. Mai mult, evreii din vremea lui Ioan asociau adesea “cuvântul” cu
“înțelepciunea”. Tot așa cum spune Ioan că la început Logosul era cu Dumnezeu,
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ni se spune că la început Înțelepciunea era la dreapta Lui. “Eu (înțelepciunea)
eram meșterul Lui, la lucru lângă El...”(Proverbe 8:30)

APLICĂ:
Ioan Îl prezintă pe Hristos într-un limbaj cât mai clar și pentru greci, și pentru
iudei. Este preocupat să folosească cuvinte care au semnificație pentru ambele
nații. Oare nu cumva, de multe ori, îl prezentăm pe Hristos prin sloganuri și
printr-un limbaj de lemn, fără să fi făcut efortul necesar de a ne asigura că cei
de lângă noi înțeleg bine ce spunem?
Gândește-te cum ai putea să îl prezinți pe Hristos în așa fel încât să-L înțeleagă
și familia ta sau colegii tăi?

Unii comentatori susțin că sintagma “la început” are două înțelesuri. Cel de
început al istoriei, dar și de rădăcină a tuturor lucrurilor. Un început istoric,
dar și baza pentru care există toate lucrurile. La rădăcina tuturor lucrurilor
se află Hristos.
Ce este la rădăcina vieții tale? Poți spune acum despre viața ta că la rădăcina ei
se află Hristos? Dacă nu, roagă-te acum cu credință ca Domnul să fie începutul
vieții tale.
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MIERCURI: Logosul și creația

Ioan 1:3-5

OBSERVĂ:
Compară versetul 3 cu Coloseni 1:15,16. Ce observi nou?

De ce spune Ioan că toate lucrurile au fost făcute prin El și nu de către El? De ce
este important? Citește 1 Corinteni 8:6. Care este relația dintre cele două versete?
Ce spun aceste versete despre rolul persoanelor în trinitate?

MEDITEAZĂ:
Iisus spune: despărțiți de Mine nu puteți face nimic. Nu era doar o atenționare
stilistică. Ioan ne spune că Logosul are viața în sine și, astfel, toată creația își
trage viața din El. Nu este viață în afara Lui. Acesta este un adevăr pe care mulți
îl vor afla cu tristețe și stupoare la finalul istoriei. Dar Hristos nu este doar viața,
El este și lumina oamenilor. El este sursa înțelepciunii. Psalmistul spune “Căci
la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina.”(Ps.36:9) Lumina înseamnă
și sfințenie. Lumina aduce la suprafață tot ce este murdar și necurat. Lumina
biruiește tot timpul întunericul. Nu putem sta în prezența lui Iisus fără dorința
de a ne pocăi și de a îi fi mai mult pe plac. Primele cuvinte rostite de Dumnezeu
au avut de-a face cu lumina. “Să fie lumină” (Geneza 1:3), iar în prolog Ioan
ne spune că sursa luminii este Cuvântul... Toată lumina pe care o avem, fie că
mergem în ea, fie că îi întoarcem spatele, o datorăm lui Iisus.
Cel mai mare pericol în care se poate afla omul este starea de împietrire
spirituală. Starea de întuneric spiritual. Problema cu întunericul este că nu mai
există repere și din punctul acesta de vedere totul pare permis. Starea dramatică
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a celui împietrit este de orbire față de propria lui orbire. Nu știe cât de gravă este
starea lui. Rolul luminii este să arate adevărata stare și odată ce o vede, să alerge
la Cel ce poate să-i ofere salvarea.

APLICĂ:
Cât de des te pocăiești? Cât de des alergi la Dumnezeu cu lucrurile pe care El le
scoate la lumină în viața ta?

Roagă-te chiar acum ca Dumnezeu să-ți arate păcatele de care nu ești conștient
pentru a te apropia mai mult de El!

JOI: Cuvântul s-a făcut trup.

Ioan 1:9-14

OBSERVĂ:
Citește de câteva ori versetele de mai sus. Care este vestea bună și care este
tragedia din ele?

Cum identificăm Lumina bună de cea falsă?

De ce a fost necesar ca Dumnezeu să devină om?
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MEDITEAZĂ:
Multe căi și multe idei par a fi lumină. Lucifer a fost un înger îmbrăcat în
lumină. De multe ori minciuna și înșelăciunea păcatului vin îmbrăcate într-o
aură de lumină și înțelepciune. Cultura și societatea ne promit multe căi care ne
pot aduce împlinirea, dar în final ne vor aduce mai multă amărăciune și chiar
depresie. Adevărata lumină nu pune reflectoarele pe noi, ci ni-L descoperă mai
mult pe Hristos după care tânjesc în realitate sufletele noastre. Tragedia acestui
pasaj este că, deși Viața și Lumina au venit la noi, oamenii sunt orbi față de ele.
Oamenii resping adevărata Lumină. Resping tocmai ceea ce le-ar putea da viața.
Dar vestea bună este că oricine primește, adică oricine crede în El va fi mântuit.
Iar textul este revoluționar pentru că spune că mântuirea nu este condiționată
de religie, castă sau ereditate, ci mântuirea vine direct de la Dumnezeu. Oricine
crede va fi primit.

APLICĂ:
Cea mai mare dramă a umanității este să respingă tocmai ce i-ar putea da
fericirea și viața veșnică. Apostolul Pavel spune că este bine să ne cercetăm din
când în când să vedem dacă suntem pe calea mântuirii. (2Cor.13:15)
Oprește-te din tot ce faci și roagă-te ca Domnul să-ți descopere starea în care te
afli și dacă te lași călăuzit de o lumină falsă, să îți descopere adevărata Lumină
care este Hristos.

Gândește-te la cineva pentru care să te rogi chiar acum, ca prin auzirea
Evangheliei să devină copil de Dumnezeu prin Iisus Hristos.

8

Hristos este Dumnezeu |

VINERI: Iisus este mielul lui Dumnezeu
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Ioan 1:19-34

OBSERVĂ:
De ce au vrut preoții și leviții să știe cine este Ioan? De ce era importantă aflarea
identității lui?

Citiți versetul 27. Care este atitudinea lui Ioan cu privire la Iisus? Ce înseamna
în vremea de atunci să nu fi vrednic să dezlegi încălțămintea cuiva? De ce a ținut
Ioan să spună asta?

Ce ar fi trebuit să înțeleagă israelitul de rând atunci când Ioan îl numește pe
Iisus, Mielul lui Dumnezeu?

MEDITEAZĂ:
Când Ioan Botezătorul a fost întrebat despre identitatea lui de către mai marii
lui Israel, a fost preocupat să spună cât mai puține despre sine. “Sunt glasul celui
ce strigă în pustiu”. Pe lângă înțelesul profetic, este și realitatea că în comparație
cu Cel ce vine, el, Ioan botezătorul nu este important. Cât de mult suntem
noi preocupați să facem ca toate lucrurile să graviteze în jurul nostru? În altă
împrejurare Ioan le spune ucenicilor săi că el trebuie să se micșoreze, în timp
ce Iisus trebuie să crească. (Ioan 3:30) Cât de mult suntem și noi călăuziți de un
astfel de gând? Ca Hristos să crească în noi, ca El să fie slăvit și noi să scădem?
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Să nu ne mai facem singuri prizonieri ai îngrijorărilor sau ai imaginii de sine.
Într-o lume obsedată de selfie și de dezvoltare personală, cât de preocupați
suntem să uităm de noi înșine și să fim preocupați de Iisus? Cât de mult ne
dorim ca oamenii să se îndrăgostească de el, nu de noi?

APLICĂ:
Cât de important este pentru noi să ne aducem mereu aminte că mesajul și
mărturia noastră trebuie centrate în realitatea faptului că Iisus este Mielul
lui Dumnezeu?

SÂMBĂTĂ: Iisus și primii ucenici

Ioan 1:35-51

OBSERVĂ:
Cine sunt cei doi ucenici din versetul 35? Având în vedere că avem doar numele
unuia dintre cei doi, ce concluzie trebuie să tragem cu privire la celălalt ucenic?
(Amintiți-vă de modalitatea în care alege Ioan să facă referire la sine în carte.)

Ce credeți că a vrut să spună Natanael prin “Poate ieși ceva bun din Nazaret”?
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MEDITEAZĂ:
Botezul și mărturia lui Ioan despre El, l-au adus pe Iisus în atenția primilor
ucenici. Filip îi spune lui Natanael cu mult entuziasm că l-a găsit pe Mesia
despre care au scris

Moise și Proorocii (adică Scriptura evreilor). Natanael

îl contrează cu scepticism spunându-i că este improbabil ca ceva remarcabil
să iasă din Nazaret. Surprinzător este răspunsul lui Filip: “Vino și vezi”. De
multe ori când mărturisim despre Iisus suntem noi înșine tratați cu scepticism
și cinism din partea oamenilor. Sunt momente când este potrivit să dăm un
răspuns “pentru nădejdea care se află în noi” (1Pet.3:15) Dar de cele mai multe ori
este nevoie să întâmpinăm prejudecățile oamenilor cu prezența lui Iisus. Să-L
arătăm pe Iisus prin modul în care vorbim, modul în care iubim, prin modul
în care ajutăm practic. Să-i invităm pe oameni să-l vadă pe Iisus. În noi și în
comunitățile noastre.

APLICĂ:
Cât de ușor îți este să îi îndrepți pe oameni către Iisus?

De ce ne este atât de greu să fim mărturisitori la locul de muncă? Care ar fi
motivele principale? Ce trebuie să fac să nu-mi mai fie teamă?

PENTRU COPII:
Citiți capitolul 1 și alegeți 3 lucruri care vă plac la Iisus. De ce le-ați ales?
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SĂPTĂMÂNA 2
Iisus își începe lucrarea - Ioan 2

LUNI: Nunta din Cana

Ioan 2:1-11

OBSERVĂ:
Ce ne spune versetul 4 despre Iisus, ucenicii lui și lucrarea Sa?

Ce vrea să spună Iisus prin cuvintele: “nu mi-a venit încă ceasul”?

De ce credeți că Ioan a ales această minune când avea de ales din așa de multe
alte minuni?

Care a fost scopul acestei minuni?
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MEDITEAZĂ:
Iisus Hristos își începe lucrarea cu un semn care pare, la prima vedere, bizar.
Pentru că nu este însoțit de niciun discurs sau de o învățătură aparte. Poate
că ne-am fi așteptat să-l vedem făcând minuni spectaculoase, să poată să se
remarce, dar El este interesat de bunul mers al nunții. În timpul lui Iisus nunțile
erau pregătite din timp iar o situație în care nuntașii ar fi rămas fără vin ar
fi putut fi considerat un dezastru pentru petrecere. Iisus este interesat și de
aspectele de zi cu zi, nu doar de problemele “mari”. El vrea să îi cerem ajutorul
și în aspectele de la muncă, nu doar în chestiuni spirituale. Hristos trebuie să-și
arate slava peste toate aspectele vieții noastre.

APLICĂ:
Condiția ca minunea să aibă loc a fost ca slujitorii să facă tot ceea ce spune Iisus.
Ascult eu ce spune Iisus?
Roagă-te să poți vedea și minunile de zi cu zi pe care Domnul le îngăduie.

MARȚI: Credința noastră

Ioan 2:1-11

OBSERVĂ:
Ce sugerează faptul că Iisus, mama lui și ucenicii lui au fost invitați la
aceeași nuntă?
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De ce amintește Ioan că Iisus și-a arătat slava prin acest semn? Pentru cine a
făcut Iisus acest prim semn?

MEDITEAZĂ:
La finalul capitolului 1, Natanael face o declarație plină de uimire spunând că
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Iisus îi răspunde că va
vedea semne mai mari decât acestea. Apoi urmează semnul transformării apei
în vin. Minune care a fost mult mai semnificativă într-o cultură în care rușinea
socială era foarte pregnantă. Iisus salvează onoarea nuntașilor. Această minune
este făcută în mod special pentru ucenici. Ioan spune la finalul versetului 11 că
Iisus și-a arătat slava Sa și ucenicii au crezut în El. Scopul lui Iisus este să ne
punem toată credința în El. La finalul cărții, Ioan spune că motivul scrierii lui a
fost ca noi toți să credem. Să ne întărim în credință.

APLICĂ:
De ce suntem atât de ocupați încât nu mai avem timp să petrecem cu familia
sau prietenii? Ce ne învață participarea lui Iisus la nuntă despre El? Cum putem
aplica și în viețile noastre ce învățăm de la Iisus?

Care sunt lucrurile pe care le poți face pentru creșterea credinței în Hristos?
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MIERCURI: Curățarea templului
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Ioan 2:13-17

OBSERVĂ:
Citiți, comparați și notați diferențele din relatarea lui Ioan cu următoarele:
Matei 21:12-13; Marcu 11:15-17; Luca 19:45-46

Este vreo indicație în text că Iisus a fost violent față de oameni? Care a fost
rădăcina indignării lui Iisus?

Care era scopul Templului?

MEDITEAZĂ:
Ioan își începe Evanghelia cu o expoziție puternică despre dumnezeirea lui
Hristos. Apoi ni-L prezintă pe Hristos petrecând cu prietenii la o nuntă, fiind
sensibil față de probleme aparent mărunte și devenind mânios față de modul
în care iudeii foloseau templul. Iisus este Dumnezeu venind în lume, dar acest
Dumnezeu s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui și a devenit om complet. Om care
se bucură și om care are emoții puternice. Umanitatea lui Iisus este importantă
pentru că știm că ne apropiem de Cineva care a fost ispitit ca noi, dar fără păcat.
Râvna lui Iisus este pentru gloria Tatălui. Iisus nu se mânie atunci când oamenii
îl batjocoresc sau atunci când îl pun pe cruce. Se mânie atunci când oamenii
încearcă să-L folosească pe Dumnezeu pentru propriul lor profit.
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APLICĂ:
Care sunt lucrurile care te fac mânios? Când devine mânia ta păcătoasă?

Care sunt lucrurile care mă mânie pentru că îl mânie pe Dumnezeu?
Ce lucruri mă mânie, dar nu îl mânie pe Dumnezeu?
Ce lucruri ar trebui să mă mânie pentru că îl mânie pe Dumnezeu?

JOI: Iisus vorbește despre moartea Sa

Ioan 2:23-25

OBSERVĂ:
Care este legătura dintre Ioan 2:4 și Ioan 2:19? Despre ce vorbește Iisus?

De ce vorbește Iisus “codificat” despre moartea Sa? Credeți că iudeii au înțeles
la ce se referea Iisus?
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MEDITEAZĂ:
Iisus intră în templu plin de indignare și începe să răstoarne mesele
schimbătorilor de bani și să dea afară toate animalele folosite pentru negoț. Apoi
spune că acesta ar trebui să fie un loc de închinare și de adorare. Ce face El, este
să reamintească scopul final al templului. Templul este locul în care ne întâlnim
cu Dumnezeu. Mai apoi, întrebat de iudei care este semnul prin care face acest
lucru, Iisus le răspunde printr-o redefinire a templului. Mai întâi le aduce aminte
care ar trebui să fie scopul templului - locul de întâlnire cu Dumnezeu, dar apoi
le spune că templul este El. Că ei vor strica acest templu, dar Dumnezeu îl va
ridica pentru veșnicie. Hristos este templul prin care ne apropiem de Dumnezeu.
El este și marele nostru preot. Nu mai există intermediari, religii sau ritualuri.
Nu mai este nevoie de alte jertfe. Hristos este jertfa supremă.

APLICĂ:
Înțeleg eu că singura modalitate prin care mă pot apropia de Dumnezeu
este Hristos? Că nu prin efortul meu sau prin ceva exterior capăt acceptarea
lui Dumnezeu?

VINERI: Atotcunoașterea lui Iisus

Ioan 2:23-25

OBSERVĂ:
Cum era credința celor despre care Ioan spune că au crezut?
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Ce spune despre Iisus faptul că nu se încredea în cei care credeau în El?

MEDITEAZĂ:
Vedem astăzi învățători, pastori și predicatori care ar face orice să aibă “followers”
(admiratori). Nu este cazul lui Iisus. Iisus nu-și bazează identitatea pe ce spun
oamenii despre El. În toată lucrarea Sa era discret cu privire la minunile pe care
le făcea. Spune tuturor să tacă.
Cu altă ocazie, când mulțimile mergeau după El, a început să le vorbească despre
costul uceniciei. Despre credința adevărată, care nu se testează printr-o emoție
născută în urma unei minuni. Credința adevărată este testată în momentele de
întuneric și de secetă. Iisus nu se încredea în ei pentru că știa că credința lor era
una superficială. Și era superficială pentru că nu se baza pe cunoașterea Lui, ci
pe curiozitate și goană după minuni. Ei nu-L voiau pe Iisus ca Domn, ci pe Iisus
ca magician. Iisus cunoaște motivația inimilor noastre. Știe de ce ne apropiem
de El. Știe cum este credința noastră. Să ne apropiem de El ca să-L cunoaștem
și să ne transforme.

APLICĂ:
Cât de mult contează ce spun alții despre tine? Te lași modelat și influențat de
critica sau lauda celor din jur? Trăiești cu teama să nu dezamăgești? Oprește-te
acum și roagă-te ca Dumnezeu să fie Cel de care să te temi.
Care este motivul pentru care te încrezi în Iisus? Îți fundamentezi credința pe
tânjirea după cunoașterea Lui, sau ești dependent de minunile pe care le face în
viața ta?
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SÂMBĂTĂ: Credința adevărată
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Ioan 2:23-25

OBSERVĂ:
Ce înseamnă că Iisus îi cunoștea pe toți? (v. 24)

MEDITEAZĂ:
Când Iisus era pe cruce, preoții cei mai de seamă au spus că doar dacă s-ar coborî
de pe cruce ar crede. Dar aceea, spunea odată Nicolae Steinhardt, nu ar fi fost
credință deloc, ar fi fost certitudine. Când Iisus Hristos l-a vindecat pe Lazăr,
se spune că mulți au crezut, dar câțiva, totuși, nu au crezut. Ce alt semn mai
puternic poate fi decât învierea din morți? Și cu toate acestea nu a fost suficient.
Minunile sunt importante pentru a arăta autoritatea lui Iisus, dar ele nu
schimbă și nu transformă vieți. Ele nu pot produce credința. Credința este harul
lui Dumnezeu pentru credincioși. Cine își pune încrederea în minuni, aleargă
după senzațional, dar minunile nu sunt altceva decât indicatoare către Hristos.

APLICĂ:
Ce sentimente naște în tine realitatea faptului că Iisus știe tot ce este în tine?

Ce stă la baza întăririi credinței tale? Cum crești în cunoașterea Domnului?
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PENTRU COPII:
Dacă v-ați întâlni cu Iisus la o nuntă, ce i-ați spune?
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SĂPTĂMÂNA 3
Iisus și viața veșnică - Ioan 3

LUNI: Trebuie să vă nașteți din nou

Ioan 3:1-15

OBSERVĂ:
Observăm în pasaj că Nicodim vrea să cunoască mai multe despre Iisus. Ce putem
afla despre Nicodim din acest pasaj? De ce și-a dorit să-l viziteze pe Iisus?

De ce a vrut Nicodim să-l viziteze noaptea? Ce spune acest lucru despre el și
despre contextul religios din care vine?

De ce nu înțelege Nicodim ce înseamnă să fii născut din nou? Credeți că realizează
Nicodim că noua naștere i se aplică și lui? De ce da sau de ce nu?

Ai întâlnit pe cineva care să spună că Evanghelia nu e pentru el?
Cum i-ai răspuns?
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Ce lucruri cred de regulă oamenii că sunt necesare pentru mântuire?
Care este mesajul lui Hristos pentru ei?

MEDITEAZĂ:
Este foarte probabil că după evenimentele petrecute în templu, Iisus să fi atras
atenția unei facțiuni din Sanhedrin care era interesată de activitatea Sa. Probabil
că din acest motiv Nicodim i se adresează cu “știm că ești...” Nicodim vine totuși
noaptea, de teamă să nu fie dat pe față că se sfătuiește cu Iisus. Răspunsul lui
Iisus pare a fi o replică dată acestei “cunoașteri omenești” despre care vorbește
Nicodim: “Știm că ești un învățător venit de sus.” “Adevărat, adevărat îți spun”, îi
răspunde Iisus. Știința voastră operează diferit de știința duhovnicească. Altfel
spus, nu mă puteți cunoaște cu adevărat dacă nu sunteți născuți din nou. Naștere
din nou care nu semnifică o reproducere fizică, așa cum credea Nicodim, ci o
nouă creație spirituală. O naștere fizică nu ar fi rezolvat nimic; este nevoie de
o naștere din Duh. Nașterea pe care o cere Iisus este invizibilă ca vântul, dar
efectele trebuie să se vadă.
Este același lucru pe care îl spusese Ioan în capitolul 1 :
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuti nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui
om, ci din Dumnezeu.

APLICĂ:
Înțelegi la un nivel foarte profund că nașterea din nou este un eveniment
personal? Cum știi că ești născut din nou?
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MARȚI: Trebuie să vă nașteți din nou
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Ioan 3:1-15

OBSERVĂ:
Este vreo legătură între ultimul verset din capitolul 2 și primul din capitolul 3?
Care este aceea? De ce este importantă?

Ce îi spune Iisus despre sine în versetele 13-15? Ce vrea să spună Iisus prin “tot
așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului”? Citește și Ioan 8:28 și 12:32-34.

Citește Numeri 21:4-9.
Despre ce este vorba în această relatare din Vechiul Testament?

MEDITEAZĂ:
Atunci când înțelege că nașterea despre care vorbește Iisus nu se produce prin
voința omului, reacția lui Nicodim este similară cu cea a ucenicilor care, atunci
când au înțeles adevăratul cost al uceniciei, întreabă, cine va putea să îl urmeze
pe Iisus? “Ce este cu neputință la oameni”, le răspunde Iisus, “este cu putință la
Dumnezeu”. Altfel spus, munca de mântuire este cu totul în mâna Lui. Este
lucrarea Lui 100%. Imaginea pe care Iisus o folosește este puternică vizual, iar
Nicodim trebuie să o fi înțeles foarte bine. Mântuirea nu poate să fie realizată
decât de Cel care “S-a coborât din cer”. Și mântuirea nu poate fi realizată decât
atunci când acest Fiu al Omului va fi “înălțat” de oameni. Adică după moartea

23

S3 | Iisus și viața veșnică

Lui. Iar salvarea este pentru toți cei ce se uită la Hristos, tot așa cum iudeii din
vechime se uitau la șarpele înălțat de Moise în pustiu. Toți cei care știu că sunt
afectați de păcat. Cei care înțeleg nevoia disperată după salvare.

APLICĂ:
Înțelegi că salvarea adusă de Hristos este lucrarea completă și totală a lui
Dumnezeu? Când te gândești la jertfa Lui, ce gânduri îți vin în minte?

Roagă-te chiar acum și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru lucrarea de mântuire
pe care a făcut-o și în dreptul tău.

MIERCURI: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea | Ioan 3:16-21
APLICĂ:
Când a fost prima dată când ai auzit versetul Ioan 3:16? Îți mai aduci aminte
impresia pe care ți-a lăsat-o?

Ce este cu adevărat special la Ioan 3:16 de atât de multă lume e atrasă de
acest verset?
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Citiți versetele 17-19. La ce se referă Ioan când vorbește despre judecată?

MEDITEAZĂ:
Care este motivul pentru care Dumnezeu a făcut viața veșnică valabilă pentru
oameni? Dragostea Lui pentru toți oamenii. Acest verset este singurul din
Evanghelie în care ni se spune că Dumnezeu Tatăl iubește lumea. Vechiul
Testament este plin de declarații ale iubirii lui Dumnezeu pentru copiii Lui. (Exod.
34:6–7; Deut. 7:7–8; Osea. 11:1–4, 8–11) Mântuirea este un dar din abundența
dragostei lui Dumnezeu pentru oricine crede. Singura condiție este credința.
Nu este o cunoaștere deosebită, nu este ereditatea, nu este naționalitatea. Este
doar credința. Astfel Iisus îi spune lui Nicodim că mântuirea nu este o lucrare
omenească, este lucrarea Duhului. Ea este pusă în practică de Fiul care este
înălțat pe cruce, iar motivul este dragostea Tatălui pentru oameni. Singurul
lucru pe care trebuie să-l facă Nicodim, și pe care trebuie să-l facem și noi, este
să credem în jertfa Lui și să trăim în lumină (pocăință). Credința și pocăința sunt
singurele care ne așază în afara judecății lui Dumnezeu.

APLICĂ:
Spune împreună cu Pavel: Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului,
apoi a grecului.
Cui vei împărtăși săptămâna aceasta vestea bună a dragostei lui Dumnezeu?
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JOI: Iisus și Ioan Botezătorul

Ioan 3:22-36

OBSERVĂ:
În ce fel este mesajul inițial al lui Iisus asemănător cu cel al lui Ioan Botezătorul?

De ce este importantă mărturia lui Ioan Botezătorul? De ce alege Ioan să o pună
după relatarea cu Nicodim?

MEDITEAZĂ:
Mesajul lui Ioan este despre pocăință și pregătirea pentru acceptarea lui Hristos.
După expoziția plină de forță pe care Iisus o are în fața lui Nicodim, urmează
mărturia făcută de Ioan Botezătorul care recunoaște dumnezeirea lui Iisus. În
fața lui Iisus singurul lucru rațional pe care îl putem face este să-L recunoaștem
pe El, iar noi să ne vedem tot mai puțin.

APLICĂ:
Atragi atenția spre tine atunci când proclami cuvântul lui Dumnezeu, sau spre
Iisus? Te bucuri când oamenii vorbesc mai puțin despre tine, dar mai mult
despre Iisus?
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VINERI: Iisus și Ioan Botezătorul
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Ioan 3:22-36

OBSERVĂ:
Care este diferența dintre dragostea din Ioan 3:16 și mânia din Ioan 3:36? Este
mânia compatibilă cu dragostea?

Enumeră motivele menționate pentru care oamenii ar trebui să se încreadă în
Iisus din Nazaret ca singura lor speranță de mântuire (versetele 31-36).

MEDITEAZĂ:
Nu de puține ori am auzit predicându-se că Dumnezeu este dragoste, că ar trebui
să iubim pe toată lumea și să nu mai judecăm păcatele nimănui. Lumea iubește
un astfel de mesaj incomplet. Pentru că lumea nu-L cunoaște cu adevărat pe
Dumnezeul Scripturii. Dumnezeu este dragoste, dar dragostea Lui este una
perfectă. Eu îmi iubesc foarte mult copiii, și tocmai pentru că îi iubesc atât de
mult îi disciplinez și mă umplu de mânie atunci când văd că se lasă înșelați să
umble pe căi care știu că îi pot duce în final la moarte. Dragostea lui Dumnezeu
este la fel. Dar Dumnezeu nu este doar dragoste, El este sfânt.
Ne putem apropia de El doar umblând 100% în sfințenie și în adevăr. Dar noi
niciodată nu vom putea. Din acest motiv Dumnezeu, în dragostea Lui nespus
de mare pentru noi, a luat trup de om, S-a dezbrăcat de slava Lui și a trăit în
acest trup, în dependență de Dumnezeu și în sfințenie deplină. A murit pe cruce
moartea de care eram cu toții datori să murim și a înviat ca și noi să putem fi
aduși la viață. Mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre a căzut pe Iisus și El
a fost pedepsit pentru noi.
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Oricine crede cele de mai sus este mântuit. Pavel reușește să sumarizeze totul
atât de bine:
“Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup,
o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și S-a dat pe
Sine însuși pentru mine”.
Galateni 2:20

APLICĂ:
Cum este Evanghelia pe care o predici? Este ea modelată de Scriptură sau de
moda lumii?

Lumii nu îi place să vorbească despre păcat, iad și mânia lui Dumnezeu? Îți este
teamă să vorbești despre ele pentru a nu “știrbi” frumusețea Harului?

Este cineva din anturajul tău căruia vrei să-i prezinți Evanghelia săptămâna
aceasta? Roagă-te chiar acum pentru el.
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Ioan 3

OBSERVĂ:
Citește din nou tot capitolul.
Care sunt versetele care îți atrag acum cel mai mult atenția?

Ce ai învățat despre Hristos în săptămâna aceasta? Dar despre tine?

Sumarizează într-o frază esența Evangheliei, așa cum ai spune-o unui coleg.

MEDITEAZĂ:
Poate cel mai mare pericol în care se află creștinul este să se izoleze de Scriptură și
de biserică. De altfel experiența arată că exact în această ordine lucrează diavolul
în viața cuiva care ajunge să trăiască în păcat. Îl separă de Cuvânt, îl desparte
de comunitatea de credință, iar apoi îi oferă iluzia independenței și a libertății.
Săptămâna aceasta am văzut încă o dată ce multă bogăție se află în Cuvânt.
Hristos nu ne oferă un răspuns întrebărilor noastre rostite, ci gândurilor noastre
pe care nici nu știm să le exprimăm. Așa a fost și în cazul lui Nicodim. Cea mai
mare nevoie a lui era să fie născut din nou. Iar Iisus îi arată că mântuirea e
realizată doar de Dumnezeu prin moartea și învierea lui Hristos. Am văzut că în
fața unui mântuitor atât de mare, atitudinea noastră trebuie să fie de micșorare.
De uitare de sine.
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APLICĂ:
Prețuiești tu Cuvântul lui Dumnezeu? Te apropii de El știind că în El e viața?

Roagă-te ca Dumnezeu să-L descopere tot mai mult pe Iisus în viața ta și să
ajungi să-ți dorești să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. (Filip.3:10)
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SĂPTĂMÂNA 4
Hristos, Mântuitorul lumii (în Samaria și Galileea) - Ioan 4

LUNI: Dă-mi să beau (Umanitatea lui Iisus)

Ioan 4:1-8

OBSERVĂ:
De ce a părăsit Iisus Iudeea și s-a întors în Galileea?

Ce afli din text despre starea fizică și emoțională a Domnului Iisus în aceste
circumstanțe? (ceasul al șaselea este ora amiezii, adică ora 12.00)

MEDITEAZĂ:
Discutând despre dificultatea trecerii prin diferite ispite, uneori aud replica
unor credincioși cu privire la Iisus: ”Păi, El era Dumnezeu, Lui i-a fost mai
ușor decât îmi este mie”. Un adevăr trunchiat despre Iisus ne poate priva de
multă binecuvântare, mângâiere și curaj în viața de credință. Ideea că Iisus
este un exemplu de suferință în ispite nu-mi aparține, ci o avem chiar de la
apostoli. Ei au cunoscut cel mai bine divinitatea Domnului Iisus iar aceasta nu
i-a împiedicat să învețe din umanitatea Sa, ci dimpotrivă. Evanghelia după Ioan
scoate în evidență prin excelență natura divină a Logosului, cel deopotrivă (una)
cu Tatăl și totuși, în aceste versete Iisus este atât de uman.
•

Versetul 1 ne spune că Iisus a aflat că fariseii auziseră… Cum? Nu știa deja?
Nu era Dumnezeu?

•

Versetul 3 - A părăsit Iudeea. Iisus evita un pericol (nu e prima dată când
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făcea așa ceva). Evitarea unui pericol este un alt lucru foarte omenesc.
Dumnezeu nu are nevoie să evite pericolele, nimic nu-L poate amenința.
•

Versetul 6 - Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Iisus obosise
realmente, nu mima oboseala. Oare Dumnezeu nu este Atotputernic?

•

Versetul 7 - „Dă-mi să beau”, i-a zis Iisus. Iisus era însetat, ca oricare din
noi într-o astfel de situație. Oare Creatorul tuturor lucrurilor are nevoie de
apă de la o femeie?

Cât de uman, cât de real și autentic! Iisus a fost 100% Dumnezeu și 100% om. El
a purtat ambele naturi fără compromisuri. El nu a încetat niciodată să fie Cel ce
a fost dintotdeauna - Dumnezeu Atotputernic, dar nici nu și-a ușurat existența
umană folosindu-se de prerogativele divine.
17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile,
ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare
preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru
păcatele norodului.
18. Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să
vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.
Evrei 2:17-18

APLICĂ:
Te-ai simțit vreodată neînțeles? Te-ai gândit, poate, că experiența ta nu poate
fi înțeleasă decât de cine a trecut prin ea?

Amintește-ți că Iisus a experimentat pe deplin natura umană. Și oboseala, și
setea, și foamea, și respingerea, și trădarea, și disprețul și abandonul. Nu este
ispită pe care El să nu o înțeleagă. El înțelege cel mai bine setea sufletului tău.
Deschide-ți inima înaintea lui Dumnezeu. El nu doar că te cunoaște, ci te și
înțelege cum nimeni nu o poate face. Scrie o rugăciune inspirată din textul și
meditația de azi.
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MARȚI: Apa vie
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Ioan 4:9-15

OBSERVĂ:
De ce a intrat Iisus în discuție cu această femeie? Care crezi că a fost scopul
discuției cu ea?

Cum se descrie pe Sine, Iisus, în versetul 10? Ce vrea să spună?

MEDITEAZĂ:
Sufletele noastre sunt foarte însetate. Tânjim după dragoste, iertare, acceptare,
semnificație, valoare, eternitate. De multe ori nu știm încotro să ne îndreptăm
pentru împlinirea acestor nevoi. Unii caută în plăceri senzuale, alții în distracții,
alții în dobândirea puterii sau realizări profesionale…
Setea noastră sufletească nu poate fi potolită de nimeni și nimic decât de Cel
ce ne-a creat așa. Duhul Sfânt este apa vieții pe care o primim doar de la Iisus.
Trecând peste barierele culturale ale vremii, Iisus îi spune acestei femei că există
apă vie, apă care să potolească setea arzătoare a sufletului ei. Ea nu știa unde să
caute, dar a căutat-o El. Ea nu știa cine este El, dar El știa bine cine este ea și cât
de mare era setea ei. Ea știa că-i este sete dar nu știa că înseta după Dumnezeu
și apa vie pe care o dă El.
“Dacă ai fi cunoscut tu Darul lui Dumnezeu… tu singură ai fi cerut… “
Tu unde îți potolești setea sufletului tău? Chiar crezi că o poți potoli altfel decât la
Cel ce dă apă vie? Iisus a spus: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete”. Toate
celelalte surse ne vor lăsa la fel de însetați și în final din ce în ce mai dezamăgiți.
Doar darul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, primit prin credința în Hristos, va potoli
deplin setea sufletului tău.
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APLICĂ:
Care sunt lucrurile după care însetezi? Fii onest cu tine însuți.

În ce fel crezi că Iisus poate potoli această sete? Crezi că El, izvorul apelor vii,
poate fi de ajuns? Cum? Te rog ia-ți timp și meditează serios la această întrebare.

MIERCURI: Adevărații închinători ai Tatălui

Ioan 4:16-27

OBSERVĂ:
Care sunt adevărații închinători ai Tatălui? De ce etnie sunt? În ce loc se închină?

MEDITEAZĂ:
Închinarea este înscrisă în inima omului. Nu doar creștinii, ci toți oamenii se
închină cuiva. Și ateii se închină, chiar dacă o fac în fața unei ideologii sau
propriei plăceri. Omul este o ființă profund religioasă. Am fost creați să fim
închinători. Această femeie, în ciuda eșecurilor ei morale și sociale continuă să
caute adevărul despre închinare. Ea dorește să se închine lui Dumnezeu, chiar
dacă închinarea ei este învăluită de ignoranță și păcat. Iisus i se descoperă ca
Mesia, Cel ce revelează pe Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl atât pentru evrei, cât
și pentru samariteni. Mântuirea este pentru toți oamenii. Chemarea și căutarea
lui Dumnezeu este printre toate popoarele. De aceea adevărații închinători
căutați de Dumnezeu sunt cei ce se închină în Duh (simbolizat de apa pe care o
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poate da doar Iisus) și în adevăr (trăsătură fundamentală a Duhului Sfânt). Cu
alte cuvinte, ne închinăm cu adevărat doar prin Duhul Sfânt, pe care îl primim
crezând în Iisus Mesia.

APLICĂ:
Ești tu conștient de nevoia ta de închinare? Tu cum te apropii de Dumnezeu
pentru închinare?

Înțelegi de ce nu ne putem închina lui Dumnezeu cu adevărat decât prin
Iisus Hristos?

JOI: Nu cumva este acesta Hristosul?

Ioan 4:27-38

OBSERVĂ:
Ce a determinat-o pe femeia samariteancă să se ducă în cetate și să cheme
oamenii la Iisus? v. 26

Ce semnificație crezi că are detaliul că și-a lăsat găleata? v.28
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Ce chemare/trimitere găsești pentru ucenicii lui Hristos în acest text?

MEDITEAZĂ:
Discuția pe care samariteanca a avut-o cu Mântuitorul a stârnit interesul, și
preocuparea ei de a-L cunoaște pe Mesia. Ea nu are încă toate răspunsurile, dar
este destul de intrigată ca să-i cheme și pe ceilalți din cetate și să afle mai mult.
Chemarea ei a fost eficientă (v.30) tocmai pentru că oamenii știau ce făcuse
ea. Dacă nu ar fi întâlnit pe cineva cu totul special, nu ar fi avut motive să
amintească despre aceasta. Ce contrast între felul în care a mers la fântână (la
o oră care să-i permită să evite contactul cu oamenii) și felul în care s-a dus
în cetate adunând oamenii ca să-L vadă pe Iisus! Ce impact au avut cuvintele
Mântuitorului!
Iisus era flămând și însetat lângă fântână, privind mulțimea samaritenilor ce se
apropia. Ucenicii erau uimiți că Iisus vorbise cu o femeie samariteancă și acum
le spunea de o mâncare necunoscută și de bucuria secerătorilor. Cât de prețioase
sunt pentru Dumnezeu sufletele oamenilor!

APLICĂ:
Tu spui altora despre ce a făcut Iisus în viața ta? Ce ai putea face pentru a fi mai
eficient în această privință?

Ce înveți din pasiunea lui Iisus pentru mântuirea samaritenilor?
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VINERI: Hristos, Mântuitorul Lumii

S4

Ioan 4:39-42

OBSERVĂ:
Ce anume a provocat credința samaritenilor? (v. 39, 42)

Cum ți se pare faptul că Iisus a rămas două zile într-o cetate a samaritenilor?
(v.9)

MEDITEAZĂ:
Ce prețioasă poate fi mărturia unui singur păcătos care l-a întâlnit pe Iisus.
O viață schimbată va fi întotdeauna o provocare de a-L cunoaște pe Hristos.
Mărturia acestei femei a fost cheia prin care Iisus a putut să acceseze întreaga
comunitate. Acești samariteni, acești străini și-au deschis inima și au dorit
să-L asculte mai mult pe Iisus, prin urmare au crezut mult mai mulți datorită
cuvintelor Lui.
11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
Ioan 1:11-12
Uneori cei ce cred în Iisus, nu sunt cei cărora noi le-am da șansele cele mai
mari. Oameni ce par departe de Dumnezeu pot avea inima mult mai deschisă
pentru Cuvânt. O inimă deschisă, care caută să asculte pe Iisus va avea parte de
cunoașterea Lui: Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii (v. 42).
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APLICĂ:
Cum este inima ta față de cuvântul lui Iisus Hristos? Ești deschis să asculți? Îți
dorești ca Iisus să rămână la tine?

Ce faci pentru a auzi mai mult cuvintele lui Iisus?

SÂMBĂTĂ: Semne, minuni și credință

Ioan 4:43-54

OBSERVĂ:
Care este insistența slujbașului împărătesc?

Ce scop a avut întrebarea tatălui din v.52?

MEDITEAZĂ:
În Cana Galileii, slujbașul împărătesc roagă și insistă ca Iisus să vină la el, în
Capernaum, ca să îl vindece pe fiul lui, un copil ce avea febră și care era pe
moarte. Versetul 48 este o corectare a credinței tatălui, asemenea episodului
cu Toma (20:27) și femeia sirofeniciană (Marcu 7:28). Credința noastră nu
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trebuie să depindă de semne și minuni.

S4

Iisus răspunde nevoii slujbașului,

provocându-l să creadă că poate vindeca și fără să se deplaseze în Capernaum.
Tatăl micuțului crede cuvintele lui Iisus fără vreo dovadă imediată. Desigur, el
auzise de reputația lui Iisus de la Ierusalim și din Cana, lucru care îi întărea
credința. Chiar dacă nu vedea încă nimic palpabil, a crezut cuvintele lui Iisus și
a pornit la drum. Credința nu se întemeiază neapărat pe semne și minuni, dar
se întemeiază întotdeuna pe Cuvântul lui Dumnezeu. În final, însă, credința va
fi confirmată prin împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Doar slujbașul a fost
cel ce a auzit cuvintele “Du-te, fiul tău trăiește”, doar el știa ora la care au fost
spuse, totuși toată casa lui a crezut în Iisus,t pe baza mărturiei depuse.

APLICĂ:
Pe ce se bazează credința ta? Depinzi de semne și minuni? Sunt semnele o
condiție sau o confirmare a credinței tale?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Care este elementul comun al celor două relatări din acest capitol (Cea
petrecută în Samaria și cea petrecută în Cana Galileii)?

2.

Cum ați descrie atitudinea lui Iisus față de samariteni și în special față de
femeia de la fântână? Cum se aplică azi?

3.

Cum privea Mântuitorul vestirea Evangheliei (în Samaria)?

4.

De ce nu s-a dus Iisus cu slujbașul în Capernaum ca să-i vindece copilașul,
așa cum ceruse acesta? Ce putem învăța din acest lucru?
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SĂPTĂMÂNA 5
Mărturii despre Iisus - Ioan 5

LUNI: Ridică-ți patul și umblă

Ioan 5:1-9

OBSERVĂ:
Ce aștepta bolnavul de 38 de ani?

Ce aștepta bolnavul de la Iisus când a fost întrebat dacă vrea să se facă sănătos?
v. 6

MEDITEAZĂ:
Iisus este din nou printre iudeii din Ierusalim la o sărbătoare. Ni se dau detalii
despre minunea ce avea loc la Betesda din când în când. Minune, ce crea
așteptări în rândul bolnavilor ce zăceau în apropiere. Întrebarea lui Iisus: „Vrei
să te faci sănătos” este interpretată de bolnav prin prisma acestor așteptări.
Bolnavul crede că poate fi vindecat, doar dacă cineva l-ar băga în scăldătoare
la momentul oportun, dar nu are pe nimeni. Asemenea slujbașului din cap. 4,
Iisus surprinde și provoacă credința bolnavului cerându-i să se scoale, să-și ia
patul și să umble. E ușor să ne obișnuim cu un nivel de credință confortabil. Să
ne odihnim în previzibilitate. Uneori însă, Dumnezeu ne provoacă să credem
dincolo de lucrurile cu care suntem obișnuiți. Iisus nu e limitat de oportunitatea
mișcării apelor, sau de intervenția vreunui înger. El poruncește și se întâmplă,
pentru că El este Dumnezeu.
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APLICĂ:
Vrei să te faci sănătos? Care sunt ariile din viața ta în care ai nevoie de schimbare
și de intervenția lui Dumnezeu?

Care este zona de confort din care te provoacă Dumnezeu să ieși?

MARȚI: Cine este omul acela?

Ioan 5:10-18

OBSERVĂ:
Ce zi era aceea în care Iisus l-a vindecat pe bolnav?

De ce Iisus i-a spus să-și ridice patul?

MEDITEAZĂ:
Pasajul de azi începe cu mustrarea omului vindecat. Mintea încătușată în sisteme,
chiar și religioase se scandalizează la acțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu
poate fi încadrat în niciun sistem uman. El rămâne Dumnezeu suveran. Reacția
iudeilor arată deplina lor ignoranță cu privire la persoana și natura lui Iisus,
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dar și cu privire la scopul Legii, respectiv al Sabatului. Nu ne putem relaționa
corect la acțiunile lui Iisus, până nu înțelegem cine este El. Acțiunile Lui au
sens doar dacă El este Cel ce spune că este: Cel trimis de Tatăl, Cel deopotrivă
cu Tatăl. Uneori oamenii sunt foarte supărați pe ceea ce Dumnezeu permite în
viața lor, sau a altora, uitând de propriile limitări de înțelegere și mai ales de
suveranitatea lui Dumnezeu.
Ni se spune că boala acestui om, se datora păcatului. Omul era bolnav de
multă vreme. Vindecarea lui Iisus vizează atât trupul bolnavului, cât și sufletul
acestuia (“de acum să nu mai păcătuiești”). Chiar dacă nu orice boală este cauzată
de păcat, acesta rămâne o cauză frecventă (1 Cor. 11:30, Iacov 5:14-16). Tocmai
această boală este prilejul întâlnirii lui cu Hristos. Ignorarea cauzei bolii, după
vindecare, poate aduce o problemă mai gravă decât cea de care tocmai scăpase.
Oare de ce omul nu a răspuns nimic la cuvintele lui Iisus din v. 14?

APLICĂ:
În ce mod cunoașterea persoanei lui Iisus te ajută să înțelegi corect învățătura
și acțiunile Lui?

Crezi că Dumnezeu manifestă dragoste chiar și când îngăduie o boală de durată
în viața unui om? De ce?

A folosit Dumnezeu boala, sau vreun necaz ca să te apropie de El. Cum ai răspuns?
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MIERCURI: Cine este omul acela?

S5

Ioan 5:19-30

OBSERVĂ:
Încercuiește în text expresiile: „Adevărat, adevărat”. De câte ori apar?

Subliniază cele două expresii în care ni se spune că Fiul nu poate face nimic de
la Sine. La ce se referă ele?

MEDITEAZĂ:
Versetele 19-30 detaliază și explică afirmația din v. 17 care adăuga la acuzația
călcării sabatului și vina de a se face egal cu Dumnezeu. Iisus afirmă dincolo de
orice îndoială (Adevărat, adevărat vă spun...) că nu poate face nimic, decât ce vede
pe Tatăl făcând. Fiul este un imitator fidel al Tatălui. Două domenii amintește
Iisus, în care El are autoritate deplină și acționează întocmai ca Tatăl: viața
și judecata. Cele două sunt puse în antiteză. Fiul dă viață cui vrea, asemenea
Tatălui, în contrast cu planul iudeilor de a lua viața. El nu doar înviază morții
fizic, ci poate da viață veșnică celor ce-L ascultă. De asemenea, Fiul are puterea
să judece, întrucât este Fiu al Omului (Daniel 7:13,14). Prin însuși faptul că
cineva respinge cuvintele și mărturia lui Iisus, se judecă și se condamnă singur.
Cât de minunate și înfricoșătoare sunt cuvintele Mântuitorului! Ce promisiuni
binecuvântate pentru cei ce-L ascultă și ce atenționare fermă pentru cei Ce-L
resping! Ce orbire, ce păcat săvârșeau iudeii când se gândeau să-L omoare.
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APLICĂ:
Ai ascultat tu cuvintele lui Iisus ca să înviezi duhovnicește?
Ce te împiedică să-L asculți azi?

Cum te ajută pasajul de azi să înțelegi mai bine autoritatea cu care vorbea și
acționa Iisus inclusiv într-o zi de sabat?

JOI: Mărturii

Ioan 5:31-40

OBSERVĂ:
Câți martori enumeră Iisus?

Care este așteptarea lui Iisus de la iudei ca urmare a acestor mărturii (v. 38)?

MEDITEAZĂ:
După ce Iisus se prezintă ca trimis împuternicit al Tatălui, ca unul deopotrivă
cu Dumnezeu, El amintește de mărturiile care vin în sprijinul identității Sale,
după modelul de judecată iudaic, care cerea 2 sau 3 martori. Pe lângă mărturia
proprie, El amintește de:
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Mărturia lui Ioan Botezătorul (1:8, 27, 29-34). Motivul specific pentru care
amintește de mărturia lui este acela că Ioan avea credibilitate pentru iudei
(v.34).

2.

Mărturia lucrărilor făcute de Iisus. (miracolele săvârșite, date de Tatăl.
Mărturie mai puternică decât a lui Ioan.)

3.

Mărturia Tatălui. Aceasta este mărturia finală și hotărâtoare. Ea este
intrinsecă tuturor lucrărilor săvârșite de Iisus. Dar tocmai această mărturie
este complet ignorată de iudei (v. 37-38). Acum Tatăl vorbea prin Fiul (Evrei
1:1,2) dar cuvântul Lui nu era auzit și nu putea rămâne în ei pentru că nu
credeau în Iisus.

4.

Mărturia Scripturilor. Scripturile Vechiului Testament erau locul unde iudeii
căutau viața veșnică și tocmai ele indică spre Mesia.

Problema finală a necredinței este una de voință (v.40). Iisus nu a cerut
încredere oarbă, El a indicat spre mărturii în sprijinul adevărului. Astfel evidența
mărturiilor, implică responsabilitatea unei decizii din partea tuturor celor ce
intră în contact cu acestea. Astăzi avem aceste mărturii plus cele ale apostolilor,
în Cuvântul scris. Te simți responsabil să iei o decizie cu privire la Iisus?

APLICĂ:
Care sunt mărturiile pe care ți le-a dat Dumnezeu cu privire la Iisus?

Cu ce scop, crezi că ți-a pus Dumnezeu la dispoziție aceste mărturii?
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VINERI: Ce cauți?

Ioan 5:41-44

OBSERVĂ:
Ce

contrast

subliniază

Iisus

între

motivațiile

iudeilor

și

motivațiile

acțiunilor Sale?

Ce efecte are urmărirea slavei care vine de la oameni?

MEDITEAZĂ:
Iudeii care s-au scandalizat de călcarea sabatului, care erau orbi și surzi la
mărturiile care indicau divinitatea lui Iisus, aveau la baza acțiunilor lor o căutare
pe care, iată, Iisus o demască. Ei căutau aprobarea sau slava oamenilor. Aprobarea
oamenilor este în contrast, și chiar în opoziție, cu slava care vine de la Singurul
Dumnezeu. Cei care au dragoste pentru Dumnezeu, caută aprobarea Lui, căutând
lucrurile care-i plac Lui; cei care caută aprobarea și aprecierea oamenilor vor
călca voia lui Dumnezeu, chiar dacă pot adopta un comportament religios.
Atunci când preocuparea inimii noastre este să obțină apreciere de la oameni,
devenim orbi și surzi la a-L recunoaște pe Iisus, ca trimisul lui Dumnezeu. Nu
putem crede (v. 44), ne obstrucționăm calea spre viață (v.40). Mai mult, ne
expunem pericolului de a da crezare învățătorilor falși care, asemenea nouă,
urmăresc propria slavă (v. 43).
Cât este de important să veghem la motivațiile inimii noastre! Să alegem
întotdeauna gloria lui Dumnezeu!
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APLICĂ:
Cercetează-ți inima! Ce cauți în ultimă instanță: aprecierea oamenilor sau
plăcerea lui Dumnezeu?

Ce poți face ca inima ta să fie mai atrasă de Dumnezeu?

SÂMBĂTĂ: Martorul acuzator

Ioan 5:45-47

OBSERVĂ:
Cum se manifestă caracterul de judecător al lui Iisus în v. 45?

Ce acuzație aduce Iisus iudeilor în v. 47?

MEDITEAZĂ:
Versetul 39 prezintă Scripturile ca un martor al lui Hristos. Acum această
imagine este reluată și personalizată. Moise, autorul primelor cinci cărți ale
Vechiului Testament, cel care a scris despre Mesia (1:45), mărturisește despre
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Iisus. Respingând pe Iisus, iudeii respingeau mărturia lui Moise sau Scripturile
în care se încredeau. Astfel, martorul în favoarea lui Iisus le devenea acuzator.
Acceptând cu inimă curată mărturia Scripturii, vei ajunge să-L accepți
pe Hristos.
Mulți căutători ai adevărului au ajuns să-L cunoască pe Iisus ca Dumnezeu și
Mântuitor, citind Biblia. Chiar și cei mai sceptici s-au convins de adevăr. Biblia
este un martor puternic al adevărului, martor lăsat de Dumnezeu, pentru a ne
îndrepta spre Hristos.

APLICĂ:
Crezi tu Cuvântul scris al lui Dumnezeu? Câtă atenție dai cunoașterii Cuvântului
lui Dumnezeu?

Crezi că Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să cunoști mai bine Cuvântul? Ce ar
trebui să faci?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Care credeți că este tema principală a acestui capitol?

2.

Ce anume a iscat intriga dintre iudei și Iisus?

3.

Cuvintele lui Iisus „ridică-ți patul” au fost doar un detaliu neimportant sau
aveau un scop? Ce scop avea Iisus?

4.

În ce fel argumentele aduse de Iisus ne ajută pe noi să credem în
dumnezeirea Lui?

5.
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SĂPTĂMÂNA 6
Iisus, Pâinea Vieții - Ioan 6

LUNI: Mântuitor, nu marionetă

Ioan 6:1-15

OBSERVĂ:
Ce s-a schimbat în atitudinea mulțimii pe parcursul acestui pasaj?

Care a fost rolul ucenicilor în săvârșirea acestei minuni?

MEDITEAZĂ:
Din nou se schimbă cadrul geografic, Iisus nu mai este în Ierusalim, ci a traversat
Marea Galileii (Marea Tiberiadei). Minunea înmulțirii pâinilor a fost ceva
premeditat, ca și suspansul provocat de întrebarea lui Iisus din v. 5. Pe lângă
mulțimea, care primea astfel mărturie că Iisus este Hristosul și era pregătită
pentru mesajul despre pâinea vieții, mai erau vizați de această minune și cei
doisprezece ucenici. De fapt, ei sunt printre principalii protagoniști. Minunea
era și pentru ei în egală măsură. Înmulțirea pâinilor, în Evanghelia după Ioan,
este prima minune săvârșită cu mâinile Mântuitorului. Celelalte amintite au fost
săvârșite, oarecum, la distanță. Detaliile despre mulțimea adunată, cinci pâini
și doi pești, numărul de coșuri pline cu firimituri, indică magnitudinea acesteia.
Miracolul a convins mulțimea că Iisus este profetul cel așteptat de lume, titlu
recunoscut și de samariteancă în capitolul 4. Totuși, planurile mulțimii nu
reflectau respectul cuvenit, ci mai degrabă intenția de a se folosi de El, prin a-L
face rege cu forța. Evident, Iisus, așa cum a făcut-o și în alte situații, S-a retras
dintre ei.
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Ne putem bucura de binecuvântările lui Dumnezeu, putem chiar asista la
minunile Lui, dar nu ne putem folosi de Dumnezeu. El nu poate fi o marionetă
pentru scopurile noastre egoiste.

APLICĂ:
Ce lecție poți desprinde din această minune? Ce înveți despre satisfacerea
nevoilor tale materiale și nu numai?

Cum crezi că ar fi trebuit să răspundă mulțimea la această minune? De ce nu a
făcut-o? Cum ar trebui să răspundem noi la binecuvântările lui Dumnezeu?

MARȚI: Imprevizibil

Ioan 6:16-21

OBSERVĂ:
Ce sentimente crezi că experimentau ucenicii vâslind în vânt, valuri și întuneric?

Cum crezi că s-au simțit după ce au auzit cuvintele din versetul 20?
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MEDITEAZĂ:
Ucenicii încep să traverseze lacul spre Capernaum, în timp ce Iisus era singur
la munte (v.15). Se întunecase, sufla un vânt puternic și erau valuri mari.
După aproximativ 5 km parcurși, îl văd pe Iisus umblând pe apele lacului și
apropiindu-Se de corabie. Pe cât de simplu prezintă Ioan acțiunea lui Iisus,
pe atât de mare este surpriza și frica ce i-a cuprins pe ucenici. Este evident
și implicit în această relatare că Iisus este Domn peste toată creația: materie,
mare, vânt, gravitație. Relatarea, însă, pare să se concentreze pe elementul
surpriză: ucenicii nu anticipau o astfel de întâlnire pe lac, iar norodul (v. 22-25)
nu pricepea cum a ajuns Iisus pe celălalt mal (Ioan 3:8).
Iisus este Domn și nu poate fi pus în „cutiuța” așteptărilor noastre, El este
imprevizibil, chiar dacă întotdeauna dedicat glorificării Sale și formării chipului
lui Hristos în noi (deci pentru binele nostru cel mai mare). Acțiunile Lui pot
genera frică și uimire, mai ales dacă nu-L cunoaștem suficient. Dar prezența Lui
este întotdeauna aducătoare de pace pentru cei ce-L așteaptă și-L iubesc (v.20).

APLICĂ:
Cum te face să te simți această realitate, aceea că Dumnezeu te poate surprinde,
că este imprevizibil?

Ce decizii crezi că ai putea să iei pentru a nu acționa greșit, atunci când ești
înfricoșat și nedumerit de ceea ce face Dumnezeu în viața ta?
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MIERCURI: Motivații

Ioan 6:22-40

OBSERVĂ:
Cum ți se pare răspunsul lui Iisus la întrebarea mulțimii din v. 25? Ce comunică
această abordare despre importanța celor ce urmează?

MEDITEAZĂ:
Iisus, ucenicii și mulțimea sunt în Capernaum unde Iisus confruntă motivațiile
ascunse ale mulțimii (v. 26-27). Ca și azi, și atunci, mulți se adunau în jurul Lui
pentru un interes pământesc, pieritor. Iisus nu neagă că are ceva de oferit, pentru
care oamenii ar trebuie să-L caute. El îi îndeamnă să-L caute pentru ”mâncarea
care rămâne pentru viața veșnică”. Mâncarea aceasta este El însuși, care avea să
se aducă pe Sine jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Modul în care
beneficiem de darul lui Iisus, este credința în El (v. 29). Atât de mulți nu ajung
niciodată să primească darul vieții veșnice, pentru că tot timpul caută altceva...
Aceștia ignoră „semnele” (v. 26) care i-ar putea conduce spre Mântuitorul și se
mulțumesc cu plăcerea de a mânca pâinile, care le umplu temporar pântecele.
Ce tragedie: ei sunt foarte aproape de Iisus, îl văd, dat tot nu cred (v. 36) pentru
că inima le este focalizată pe altceva.

APLICĂ:
Pentru ce îl urmezi pe Iisus? Care sunt motivațiile tale?

Ce înseamnă să crezi în Iisus? (v. 29)
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Ioan 6:41-46

OBSERVĂ:
Ce promisiune este repetată în versetele 40, 44 și 54? Ce semnifică și ce spune
această promisiune despre Iisus?

Ce anume din afirmația lui Iisus, din v.41, i-a scandalizat pe iudei?

MEDITEAZĂ:
Declarațiile lui Iisus despre Sine i-au scandalizat întotdeauna pe cei ce refuzau
să creadă. Și în acest context, originea Lui cerească provoacă murmur între
iudei. Informațiile despre originea Sa pământească îi împiedică să recunoască
originea Sa cerească. Uneori cunoașterea superficială poate deveni un obstacol
pentru o cunoaștere mai amplă a adevărului. Cineva a spus: Prima înghițitură
din paharul științei te poate face ateu, dar dacă îl vei bea până la capăt, îl poți
descoperi pe Dumnezeu.
Iisus răspunde, spunându-le că la El vin doar cei ce sunt atrași (imaginea unei
plase cu pești trasă de un pescar) de Dumnezeu Tatăl. Adică, cei ce ascultă
și primesc învățătura lui Dumnezeu (Isaia 54:13). A veni la Iisus înseamnă a
asculta de Tatăl. A asculta de Tatăl, înseamnă a asculta de Iisus, prin care Tatăl
vorbește acum. Iisus este singurul care a văzut (adică cunoaște în mod absolut
pe Tatăl), fapt care explică pe deplin declarațiile Sale de mai sus.
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APLICĂ:
Există informații pe care le cunoști și care te împiedică să crezi în Iisus? Ce crezi
că ignori atunci când te focalizezi doar pe acele informații?

Ce poți face ca să-L cunoști mai bine pe Iisus?

VINERI: Pâinea Vieții

Ioan 6:47-59

OBSERVĂ:
Paragraful de astăzi încheie discursul început de Iisus încă din v. 26. Care crezi
că este expresia/ ideea cea mai des repetată?
Citește de la versetul 26 pentru a observa mai ușor și pentru a nu pierde imaginea
de ansamblu a mesajului lui Iisus.

MEDITEAZĂ:
Versetul 47 sumarizează esența mesajului lui Iisus, dar și esența evangheliei
după Ioan (Ioan 20:31). Acesta este mesajul central: Iisus oferă viață veșnică celor
ce cred în El. Idee pe care Evanghelia după Ioan o readuce înaintea cititorului în
multe rânduri și în multe moduri. Există 13 referiri la viața veșnică pe care o dă
Iisus, doar în pasajul de azi. „Pâinea Vieții” este metafora pe care o alege Iisus, în
contextul în care oamenii își doreau pâine pentru hrana trupului.

54

Iisus, Pâinea Vieții |

S6

Din nou, cuvintele lui Iisus scandalizează, pentru că nu sunt înțelese. Doar
dacă îl vezi pe Iisus ca Dumnezeu întrupat, ca Mesia care își va da trupul
ca jertfă de ispășire pentru lume, poți înțelege cum El dă viață și de ce este
nevoie să „mănânci” trupul Lui (în sensul de a crede și astfel a beneficia de
jertfa Sa răscumpărătoare). Din păcate, iudeii vedeau în El doar un învățător cu
doctrine controversate.
Oamenii cereau atât de puțin, doar să-și sature foamea trupului. Iisus oferea
viața veșnică. Ei doreau doar pâine. El se oferea pe Sine. Orice ai oferi sufletului
tău, el nu va putea fi săturat decât cu viața care vine din Dumnezeu și această
viață este în Iisus Hristos (v. 55,56).

APLICĂ:
Ești în fața celui mai mare dar pe care-l poți avea: viața veșnică prin credința
în Iisus Hristos. Ești sigur că l-ai primit? Cum se vede acest lucru în viața ta, ce
schimbări a adus?

În ce măsură și în ce fel, faptul că Iisus rămâne în tine și tu în El, împlinește
nevoia ta de dragoste, siguranță, sens?
Nu te grăbi, ci meditează înainte să răspunzi.
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SÂMBĂTĂ: La cine să ne ducem?

Ioan 6:60-71

OBSERVĂ:
Încercuiește cuvântul „știa” în versetele 61 și 64. Recitește Ioan 1:1, 2.
Când a fost acest ”de la început”?

Care crezi că era atmosfera din mulțime, dar între ucenici?

MEDITEAZĂ:
După murmurul iudeilor, ni se spune că și ucenicii (unii din afara cercului celor
12) murmurau și ei, spunând că aceste cuvinte ale lui Iisus „sunt prea de tot...”.
Nimeni nu poate rămâne lângă Iisus dacă nu are o credință autentică. Din păcate,
astăzi, ca și atunci, nu toți cei din preajma lui Iisus cred cu adevărat (v. 64). În
mod inevitabil vine un moment al testului, care va da la iveală profunzimea
și autenticitatea credinței. Presiunea opiniei publice, a mulțimii, discrepanța
valorilor ucenicului față de cele ale lumii, cât și perspectiva suferinței pentru
Hristos, vor duce la o dezicere definitivă de Hristos, dacă credința nu este
autentică. Credința superficială este demascată astfel, iar falșii ucenici îl
părăsesc pe Mântuitor (v. 66). Cine nu umblă cu Mântuitorul, în lumină, umblă
fără El, în întuneric (Ioan 12:35). Nu însă și ucenicii autentici. Ei rămân lângă
Iisus, nu pentru că au înțeles întotdeauna tot ce a spus El, nici pentru că sunt
feriți de presiunile societății care îl respinge pe Mântuitorul, nici pentru că nu
vor avea de suferit, ci pentru că au crezut și au cunoscut Cine este Iisus (v.69)
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APLICĂ:
Cât ai fi dispus să pierzi pentru urmarea lui Hristos?
Cât crezi că merită relația ta cu El?

PENTRU COPII:
Ce rol a avut acel băiețel în minunea săvârșită de Iisus (v. 9)? Oare cum s-a
simțit el când a aflat că Iisus vrea pâinile lui? Ai fi dispus să pui la dispoziția lui
Dumnezeu ceea ce ai?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Oare de ce nu a acceptat Iisus să fie rege, din moment ce avea atâta suport
din partea mulțimii?

2.

În ce fel crezi că sunt tentați, astăzi, oamenii, inclusiv cei din biserică, să se
folosească de Dumnezeu?

3.

Cum se împacă imprevizibilitatea lui Dumnezeu cu pacea adusă de
prezența Sa?

4.

Cum ne putem da seama de motivațiile noastre în ce privește urmarea
lui Hristos?

5.

Ce piedici credeți că poate întâmpina cineva în cunoașterea și urmarea lui
Hristos? Care sunt piedicile sau greutățile cu care te-ai confruntat sau te
confrunți tu?
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SĂPTĂMÂNA 7
Eu n-am venit de la Mine Însumi… - Ioan 7

LUNI: Vremea Mea n-a sosit încă

Ioan 7:1-15

OBSERVĂ:
Cum rezumă Iisus motivul pentru care era urât de lume?

Încercuiește expresiile “vorbeau”, “ziceau” (v. 11-13). Ce afli despre atmosfera de
la Ierusalim? Care era așteptarea celor de acolo?

MEDITEAZĂ:
Iisus evita Ierusalimul pentru că acolo era căutat pentru a fi prins și omorât.
Totuși, apropiindu-se Sărbătoarea Corturilor, un moment în care toți iudeii
evlavioși erau așteptați la Ierusalim, El trebuia să ajungă acolo. Frații Lui,
care văzuseră minunea de la nunta din Cana, dar încă nu credeau în El (v. 5),
L-au îndemnat să folosească această ocazie pentru a se arăta lumii și a se face
cunoscut. Iisus se pare că evită să meargă la Ierusalim împreună cu frații Săi
și alege un mod mai discret, după plecarea acestora (v. 10). Sigur, Iisus trebuia
să se facă cunoscut și să fie crezut, dar agenda Lui nu era stabilită de alții, nici
măcar de frații Săi, ci doar de Dumnezeu Tatăl. El nu este condus nici de valurile
sau oportunitățile populiste, dar nici de frica de oameni.
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APLICĂ:
Cât de mult contează călăuzirea lui Dumnezeu în deciziile tale? Cum poți evita
pericolele populismului sau fricii de oameni în viața ta?

MARȚI: Dacă vrea cineva să facă voia Lui...

Ioan 7:14-24

OBSERVĂ:
Care sunt argumentele expuse de Iisus ca răspuns la întrebarea iudeilor
din v. 15?

MEDITEAZĂ:
Pe la mijlocul sărbătorii, Iisus s-a suit la Templu și învăța poporul. Nu ni se spune
ce anume învăța, dar vedem mirarea iudeilor cu privire la originea învățăturii
Sale (v. 15). Din nou, ca și în capitolul anterior, când spunea că pâinea pe care o
dă El este de la Tatăl, și aici, Iisus afirmă că învățătura Sa este de la Dumnezeu.
Dar de ce nu puteau să recunoască unii acest lucru? Răspunsul este pentru că nu
doreau să facă voia lui Dumnezeu (v. 17). Nu-L credeau pe Iisus pentru că nu-l
credeau nici pe Moise (5:46,47)
Iisus nu este recunoscut (v.25) decât atunci când se descoperă pe Sine. Voia lui
Dumnezeu la care se referă Iisus este trăirea conform legământului Vechiului
Testament (Legea), conform evlaviei cunoscută de toți iudeii. Faptul că în ascuns
căutau să-L omoare reprezenta încălcarea flagrantă a Legii.
Păcatul tolerat în viața noastră ne orbește la a-L cunoaște pe Hristos. Identitatea
și învățătura Sa devin clare pentru noi când dorim din toată inima să facem voia
lui Dumnezeu și pășim în ascultare.
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APLICĂ:
Cunoașterea lui Hristos depinde mult de dorința noastră de a asculta de voia lui
Dumnezeu. Cât de ascultător ești tu? Cum este evlavia ta?

MIERCURI: Eu n-am venit de la Mine Însumi

Ioan 7:25-36

OBSERVĂ:
Subliniază verbul “a cunoaște” în versetele 25-29. Ce observi cu privire la
cunoașterea poporului? Dar a lui Iisus?

MEDITEAZĂ:
Iisus este recunoscut de niște locuitori din Ierusalim, care știau de planul criminal
al iudeilor. Aceștia sunt uimiți că iudeii nu acționează, uimire care iarăși ridică
problema dacă nu cumva Iisus este Hristosul. Din nou, cunoașterea superficială
primează și o împiedică pe cea profundă și reală (v. 27). Răspunsul lui Iisus din
v.28 lansează o ironie și o acuzație foarte gravă pentru iudei. El îi acuză că nu-L
cunosc pe El și mai ales că nu-L cunosc pe Tatăl. Iisus este Cel ce-L cunoaște și
este trimis de Tatăl. Această acuzație a stârnit și mai mult dorința de a-L prinde,
dar n-au pus mâna pe El pentru că nu-i sosise ceasul. Faptul că mulți din popor
crezuseră în Iisus (v. 31) a determinat trimiterea aprozilor pentru a-L aresta (v.
32). E greu de evaluat ce anume au crezut acei oameni din norod, în contextul în
care afirmă că Mesia va face mai multe semne.
De la versetul 33, Iisus îi anunță că se apropie momentul întoarcerii Sale la
Tatăl, iar ei, care îl resping acum și care ignoră originea Sa divină, vor rămâne
ignoranți și cu privire la destinația Sa (Ioan 3:8).

60

Eu n-am venit de la Mine Însumi… |

S7

“Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi
fii ai luminii.” Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a
ascuns de ei.
Ioan 12:36

APLICĂ:
Fiecare, în final, ajunge să cunoască ceea ce este interesat să cunoască. Cei cu
inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu, cei ce urmăresc lucrurile lumii acesteia
(1 Ioan 2:15-17) vor rămâne în întuneric. Să căutăm pe Dumnezeu câtă vreme se
poate găsi.
Folosește fiecare zi pentru a te apropia de Dumnezeu, pentru a-L cunoaște
pe Hristos. Vine o vreme când cei ce l-au ignorat nu-L mai pot găsi, chiar
dacă îl caută.

JOI: Dacă însetează cineva...

Ioan 7:37-39

OBSERVĂ:
Cum descrie Ioan momentul în care Iisus a făcut această invitație? Ce transmit
aceste detalii?

Ce sugerează acel ”dacă„ din versetul 37?
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MEDITEAZĂ:
În ultima și cea mai mare zi a Sărbătorii Corturilor, care dura 7 zile, Iisus, face
o invitație directă pentru cei însetați (cel mai probabil referindu-se la obiceiul
scoaterii apei din scăldătoarea Siloamului, care era dusă într-o procesiune de
sărbătoare, la poarta Templului). Iisus este Cel ce poate potoli setea oferind
Duhul Sfânt celor ce cred în El (Ioan 4:14). Pe parcursul sărbătorii, Mântuitorul a
adresat cuvinte de învățătură, atenționare și chiar mustrare; dar acum, la final,
are o invitație directă pentru cei însetați. Invitația Lui nu poate fi decât acceptată
sau respinsă. Cei însetați sunt cei atrași de Tatăl, aceștia vor veni să bea. A bea,
înseamnă a crede în Iisus, primind, astfel, Duhul Sfânt. Ce mare har că avem
unde să venim cu setea sufletului nostru. Ce mare har că avem în Hristos izvorul
apelor vii (Ieremia 2:13).

APLICĂ:
Ai venit și tu la Hristos să-ți potolești setea?

Când spui altora despre Hristos, îi inviți să vină la El? Îi inviți să ia o decizie?
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Ioan 7:40-44

OBSERVĂ:
Care a fost efectul cuvintelor lui Iisus asupra mulțimii (vezi și v. 37-38)?

Care a fost intenția unora v. 44? De ce nu au făcut ce doreau să facă v.30?

MEDITEAZĂ:
Chemarea lui Iisus din versetele 37, 38 a accentuat diferențele de opinie din
popor. Astfel, unii îl recunosc ca Prorocul trimis de Dumnezeu, alții ca Mesia, dar
rămâne o categorie (majoritatea, cel mai probabil), care, invocând cunoașterea
originilor Sale, găsesc un argument pentru a infirma mesianitatea lui Iisus
(presupusul fapt că Iisus nu este din Betleem). Această ignoranță evidentă ar
fi scuzabilă dacă Iisus n-ar fi afirmat direct originea Sa de la Tatăl și dacă n-ar
fi făcut minunile care să ateste identitatea Sa divină și mesianică. Din păcate,
într-o lume căzută, adevărul va produce dezbinare, întotdeauna vor fi oameni
care vor iubi lumina și oameni care vor iubi întunericul. Este uimitor, cât de
mult ne putem apropia de lumină fără să o vedem, cum putem face pretext din
orice, pentru a ignora adevărul.
Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei
ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
II Corinteni 4:3-4
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APLICĂ:
Mulțumește lui Dumnezeu că ți-a luminat inima, ca să cunoști și să crezi în
Evanghelia lui Iisus Hristos.

Invitarea directă a oamenilor la a-L urma pe Hristos poate scandaliza și scinda
ascultătorii, poate fi chiar periculoasă uneori. Totuși, Iisus folosește această
abordare cu consecvență. Unde crezi că e timpul să o folosești tu?

SÂMBĂTĂ: Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta

Ioan 7:45-53

MEDITEAZĂ:
Aprozii trimiși de preoți și farisei să-L aresteze pe Iisus, se întorc; dar în loc să-L
aducă pe Iisus arestat, aduc o mărturie cutremurătoare: „Niciodată n-a vorbit un
om ca omul acesta”. Răspunsul acuzator al fariseilor sugerează că tot poporul este
ignorant cu privire la interpretarea Legii și doar părerea elitei religioase este cea
care contează și care ar putea confirma sau infirma adevărul despre Iisus. La fel
și astăzi, ni se insinuează că adevărul este adevărat doar dacă vine din direcția
elitelor religioase, politice sau ale științei. Acest lucru nu e întotdeauna așa.
Aprozii și poporul aveau vederea mai clară decât preoții și fariseii.
În ceasul acela, Iisus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis:
„Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns
aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.
Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu. “
Luca 10:21
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Dar iată că Nicodim (despre care știm că era un fruntaș al iudeilor, unul dintre
farisei), pune la îndoială verdictul osândirii dat de preoți și farisei. Nicodim
scoate la iveală o omisiune importantă care subminează aplicarea adevărului
și dreptății în cazul condamnării lui Iisus (v. 51). Imediat ce se prăbușește un
argument fals, din cenușa lui se ridică altul, la fel de fals. De data aceasta cu
tentă discriminatorie și atac la persoană.

APLICĂ:
Cum verifici autenticitatea adevărului? Te duci la sursă, la Scripturi sau aștepți
confirmarea elitelor? Este credința ta condiționată de credința elitelor sau poți
recunoaște adevărul chiar și când alții îl neagă.

Nicodim a arătat credință și curaj în a înfrunta poziția celorlalți farisei? Ești
dispus să faci aceasta pentru Hristos, pentru adevăr?

PENTRU COPII:
Cum era atitudinea lui Iisus față de frații Săi, știind că ei încă nu credeau în El?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Cum cauți, cum urmărești călăuzirea lui Dumnezeu în viața ta?

2.

Cum putem veghea ca inima noastră să fie întotdeauna curată și sinceră în
a face voia lui Dumnezeu?

3.

Cui ați vestit evanghelia în ultima perioadă? Ați ajuns să faceți o invitație la
a-L urma pe Hristos? Când credeți că este momentul potrivit?

4.

Ați avut vreo situație în care a trebuit să apărați adevărul sau pe Hristos în
pofida presiunii grupului?
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SĂPTĂMÂNA 8
Iisus, Lumina Lumii - Ioan 8

LUNI: Nici Eu nu te osândesc

Ioan 8:1-11

OBSERVĂ:
Cum crezi că s-a simțit femeia când a fost adusă în Templu, înconjurată de iudei
cu pietre în mână? (v. 2,3)

Ce i-a făcut pe iudei să renunțe la execuție? În ce ordine au plecat? De ce? (v. 9)

MEDITEAZĂ:
Acest paragraf aduce o variație: episodul ce descrie învățătura și confruntarea
lui Iisus cu iudeii. Avem de a face cu o capcană întinsă Mântuitorului, în aceeași
locație, în Templu. Femeia a fost prinsă în flagrantul preacurviei. Motivul
expunerii femeii și a întregii manifestații, nu era nici femeia, nici curăția morală
a poporului, nici măcar pasiunea pentru ținerea Legii, ci unul mult mai simplu,
ocazia de a-l învinui pe Iisus. Orice răspuns convențional al lui Iisus ar fi fost
o capcană. Ar fi putut fi acuzat fie de încălcarea Legii, fie de cruzime față de
femeie. Iisus întârzie să răspundă, dar iudeii insistă să primească un răspuns.
În final răspunsul lui Iisus mută accentul de pe fapta femei, sau asprimea Legii,
pe starea inimii judecătorilor cu piatra în mână. Judecata se mută de pe femeie
pe cei gata să condamne.
Este suspect felul în care iudeii au putut surprinde un astfel de păcat în flagrant,
și după ce l-au surprins, mai e suspect și faptul că nu au adus și bărbatul care
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era vrednic de aceeași pedeapsă (Levitic 20:10). E posibil ca incidentul să fi
fost planificat.
Iertarea lui Iisus nu este o trecere cu vederea, o ignorare sau minimalizare a vinei
acestei femei. El avea să plătească cu viața pentru vina păcatelor ei, împlinind
astfel cerința Legii.

APLICĂ:
Ce înveți despre har din această întâmplare? Pentru cine este? Cum se aplică?
Cât costă?

Cum se leagă ultima propoziție din versetul 11, cu conceptul de Har? Cum se
aplică în viața ta?

Cui ar trebui să-i arăți har astăzi?
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MARȚI: Eu sunt Lumina lumii

Ioan 8:12-20

OBSERVĂ:
Încercuiește expresiile „a ști”, „a cunoaște”. Ce se spune despre farisei prin
aceste expresii?

Care este motivul, amintit din nou, pentru care nu a fost arestat Iisus (v. 20)?

MEDITEAZĂ:
În continuare, în Templu (v. 20), Iisus continuă cu al doilea „Eu sunt” urmat de
o promisiune. Nu e prima și nici ultima oară când Ioan aduce înaintea cititorului
Lumina și întunericul (1:4,5; 9:5; 12:35,36). Umblarea în lumină reprezintă
umblarea în voia lui Dumnezeu și implicit, în adevărul care duce la viață. Iisus
este Lumina lumii și ne invită să-L urmăm.
Fariseii acuză lipsa de mărturii în susținerea afirmațiilor lui Iisus despre Sine.
Acuzație pe care Evanghelia după Ioan a demontat-o încă din primul capitol.
Iisus nu înșiruie toate mărturiile în favoarea Sa, ci aduce un alt fel de argument.
El afirmă că mărturia Lui este adevărată chiar dacă ar mărturisi singur și aceasta
datorită faptului că știe de unde vine și unde se duce. El, asemenea Tatălui,
cunoaște adevărul și nu are nevoie de martori care să confirme; lucru pe care
fariseii nu-l cunosc.
Un al doilea argument, cu tentă ironică, este adus în versetele 17-18. Dacă doi
oameni sunt suficienți pentru a mărturisi într-un proces de judecată, conform
Legii, în acest caz mărturisesc Iisus și Tatăl. Ca răspuns la întrebarea fariseilor
din v. 19, Iisus le spune din nou că ei nu L-au cunoscut nici pe El și nici pe Tatăl.
Iisus a vindecat orbi din naștere și i-a făcut să vadă lumina, însă aici avem
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oameni care refuză să vadă Lumina lumii. Aceștia nu pot fi vindecați; ei rămân
în întuneric pentru că așa aleg.

APLICĂ:
Ai părăsit tu întunericul? Urmezi pe Cel ce este Lumina lumii? Este umblarea ta
în lumină?

Ce înveți din felul în care Iisus răspunde acestei acuzații? Ce observi în atitudinea
lui Iisus, în felul în care își alege argumentele?

MIERCURI: Un avertisment sever

Ioan 8:21-29

OBSERVĂ:
Subliniază expresia „veți muri”. De ce crezi că Iisus repetă acest avertisment?
La ce fel de moarte crezi că se referă Mântuitorul?

Care este soluția pentru a evita moartea în propriile păcate (v. 24)?
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MEDITEAZĂ:
Iisus continuă discursul Său cu un alt avertisment foarte serios (v. 21), pe care
de fapt l-a mai spus în capitolul 7:33-34. Fariseii și cei ce resping oportunitatea
de a crede în Iisus riscă să piardă șansa salvării și astfel să moară în păcatele
lor (3:36). La comentariile confuze ale fariseilor (v. 22), Iisus le spune că, spre
deosebire de ei, El este de sus, nu din lumea aceasta, (18:36). Versetul 24 repetă
avertismentul încă de două ori, inserând însă și soluția: credința că „Eu sunt”
(o aluzie la Numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament). Prinzând indicația
lui Iisus, fariseii întreabă: „Cine ești Tu?”, dar cuvintele lui Iisus (mai greu de
tradus) nu oferă un răspuns direct. Poate pentru că le răspunsese deja de atâtea
ori, sau poate pentru că de mult ar fi trebuit ca ei să fi înțeles. Doar cu puțin
timp în urmă le-a spus că este Pâinea vieții, Apa vieții, Lumina lumii, că vine de
la Tatăl și că nu este din lumea aceasta. La înălțarea (răstignirea) Fiului Omului,
aveau să primească o nouă mărturie, prin moartea și învierea lui Iisus.

APLICĂ:
De ce crezi că fariseii erau în pericolul de a muri în păcatele lor? Ce ar fi trebuit
să facă?

Versetul 21 sugerează că vine un timp când și cei ce îl resping pe Iisus vor
suporta consecințele propriilor decizii. Ce decizii ai de luat azi, ca să nu le
regreți vreodată?
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Ce înveți din abținerea lui Iisus de la a spune și a condamna ceea ce era de
condamnat la farisei în acel moment (v. 26)? Crezi că și noi suntem chemați să
vorbim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu?

JOI: Libertate autentică

Ioan 8:30-36

OBSERVĂ:
Recitește Ioan 2:23-24 și 7:31,32. Ce fel de credință crezi că aveau cei menționați
în textul de azi, ca și în celelalte texte menționate?

Despre ce fel de eliberare vorbește Iisus (v. 32, 34)?

MEDITEAZĂ:
Mulți din cei ce-L ascultau pe Iisus au crezut în El. Mântuitorul li se adresează
pentru a-i provoca să rămână în învățătura Sa. Rămânerea, perseverarea
în învățătura lui Iisus este semnul adevăratei ucenicii. Rămânerea înseamnă
perseverarea în ascultarea de cuvintele lui Iisus și conduce la înțelegere,
cunoaștere spirituală a adevărului. Cunoașterea adevărului ne eliberează. Iudeii
s-au simțit lezați în sentimentele lor naționaliste și au răspuns cu un neadevăr,
acela că nu au fost niciodată robii nimănui (Istoria Vechiului Testament indică
un lung șir de robii ale poporului Israel). Eliberarea promisă de Iisus, prin
perseverarea în cuvântul Său și astfel prin cunoașterea adevărului, se referă la
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învingerea puterii păcatului.
Ne-am fi așteptat ca dialogul cu niște iudei care au crezut să decurgă altfel.
Cuvintele lor nu par a fi ale unor credincioși autentici. Chiar dacă au cochetat cu
acceptarea învățăturilor lui Iisus, ei nu le acceptă în totalitate (6:60) și dovedesc,
astfel, că încă sunt robi ai păcatului. Iar robul, le amintește Iisus, nu rămâne
pururea în casă, adică nu este moștenitor. (Un alt fel de a spune că vor muri în
păcatele lor.)

APLICĂ:
Cum se vede în viața ta perseverarea în învățătura lui Iisus?

Trăiești libertatea promisă de Iisus sau mai ești rob al păcatului?

VINERI: Cine este tatăl tău?

Ioan 8:37-47

OBSERVĂ:
Subliniază orice referire la „tată”. Câți tați sunt menționați? Ce observi?

Încercuiește orice referire la „cuvânt”, „cuvinte”. Ce afli?
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MEDITEAZĂ:
Dialogul lui Iisus cu iudeii care crezuseră continuă și se acutizează. Iisus le
spune că în pofida faptului că sunt sămânța lui Avraam (un element de mândrie
națională și spirituală), ei nu sunt fii ai lui Avraam (v. 39, Vezi și Luca 3:7-8).
Fiu, în acest context, înseamnă cel ce face faptele tatălui (v. 39, 40). Faptele lor
(intenția de a-L omorî pe Iisus, perseverarea în minciună) indică spre un alt
tată - Diavolul. Originea biologică sau națională este de mai mică importanță în
ce privește destinul etern. Faptele spun mai mult decât genele, despre cine ne
este tatăl spiritual.
Felul în care cineva se raportează la învățătura lui Iisus Hristos, indică dacă are
sau nu pe Dumnezeu ca Tată. Iisus spune doar ce a auzit de la Tatăl (v.40) și totuși
Cuvântul Lui nu pătrunde în ei (v. 37), nu este înțeles și este greu de tolerat (v.
43). Cuvântul lui Iisus nu este crezut chiar dacă nu poate fi demonstrat ca fiind
fals (v. 45). Explicația finală (v. 47) este că ei nu sunt din Dumnezeu (1:12,13).

APLICĂ:
Realitatea spirituală din inima unui om se vede în acțiunile în care el perseverează.
Ce vede Iisus în viața ta? Spre ce tată spiritual indică faptele tale?

Cum se vede dragostea ta pentru Iisus (v. 42, 47)?
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SÂMBĂTĂ: Cine crezi Tu că ești?

Ioan 8:48-59

OBSERVĂ:
Recitește Ioan 6:20; 35, 8:12, 24,28, 13:19. Acestea sunt doar o mică parte din
aparițiile expresiei „Eu sunt” în Evanghelia după Ioan. Ce îți sugerează repetiția
acestei expresii? Care crezi că este semnificația ei?

MEDITEAZĂ:
Paragraful de azi încheie confruntarea cu fariseii din Templu. Aceștia atacă la
persoană cu argumente naționaliste și false deopotrivă. Iisus continuă să se
descopere pe Sine, spunând că Tatăl îl slăvește și Tatăl judecă. Apoi amintește
din nou că acei ce păzesc Cuvântul Lui (echivalentul credinței) în veac nu vor
vedea moartea. Acest element scandalizează din nou, pentru că fariseii înțeleg
clar că o astfel de promisiune îl plasează pe Iisus mai presus de Avraam și de
toți proorocii.
Astfel, ajunge să fie formulată din nou (8:25) întrebarea centrală: „Cine te crezi Tu
că ești?” (v. 53). La această întrebare Iisus le indică să ia în considerare mărturia
Tatălui care îl Slăvește și mărturia lui Avraam care a văzut ziua învierii Lui și
s-a bucurat. La replica fariseilor legată de vârstă, Iisus face afirmația finală
care reprezintă climaxul confruntării din Templu (v. 58). Expresia „Adevărat,
adevărat”, ca și mai înainte, introduce un adevăr esențial. Iisus declară că îl
precede pe Avraam, dar mai mult, El folosește pentru Sine o expresie specifică
prezentării lui Dumnezeu în Vechiul Testament. (Isaia 43:10-11; 45:22). Chiar
dacă aici nu ni se specifică ce i-a determinat pe farisei să ia pietre pentru a
arunca în El, aflăm mai târziu acest lucru în mod explicit. (10:33). Se pare că
fariseii au înțeles, mai repede decât ucenicii, pretenția de divinitate a lui Iisus.
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APLICĂ:
În versetul 55, Iisus îi acuză pe farisei de minciună și că nu-L cunosc pe Tatăl.
Ce crezi că îi împiedica să-L cunoască pe Tatăl?

Ia-ți un timp de meditație și rugăciune. Mulțumește dacă îl ai pe Iisus, pentru
că în veac nu vei vedea moartea. Dacă nu îl ai pe Iisus Hristos ca Mântuitor și
Domn, cheamă-L acum în viața ta! Scrie o rugăciune mai jos.

PENTRU COPII:
Cum poate cineva să aibă lumina și astfel să nu mai umble în întuneric? Explicați.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Ați trăit vreo experiență prin care ați înțeles mai bine ce înseamnă harul,
iertarea? Împărtășiți-o și cu ceilalți.

2.

În ce fel credeți că adevărul ne face liberi? Aveți vreo experiență care să
ilustreze acest lucru?

3.

Care este rolul faptelor în viața creștină? Ce indică ele?

4.

Ai întâlnit oameni care s-au declarat creștini, poate chiar s-au botezat, dar
apoi au întors spatele lui Hristos? Cum te ajută acest capitol să înțelegi mai
bine realitatea spirituală?
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SĂPTĂMÂNA 9
Judecata Luminii - Ioan 9

LUNI: Cât este ziuă...

Ioan 9:1-7

OBSERVĂ:
În textul de azi, încercuiește cuvintele care indică timpul. Scrie ce ai observat.

MEDITEAZĂ:
Iisus este tot în Ierusalim, dar cadrul se schimbă: apar ucenicii și este o zi de
Sabat (v. 14). Iisus vede un orb din naștere iar ucenicii pun o întrebare care
conține o aserțiune falsă. Ei consideră că cineva trebuie să fi păcătuit, din
moment ce omul s-a născut orb. Iisus le explică că aici scopul bolii nu este
pedepsirea păcatului, ci împlinirea planului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu
era ca Iisus să-l vindece. Boala acestui orb nu era o pedeapsă, ci o oportunitate.
Dumnezeu, în suveranitatea Sa, poate îngădui boala și suferința; și tot El o poate
preschimba în cel mai mare bine al nostru. În original, cuvântul „lucrez” din
v. 4 este la plural; ceea ce este un posibil indiciu despre colaborarea orbului.
Anticipând cârtirea fariseilor stârnită de vindecarea unui om în ziua de Sabat,
Iisus afirmă că există un anumit timp, o perioadă “cât este ziuă”, în care cineva
are oportunitatea să lucreze. Iar ceea ce face El sunt lucrările Tatălui. Cât este în
lume, trebuie să fie Lumina lumii. Imediat după aceasta unge ochii orbului cu
noroi (acțiune considerată muncă în ziua de Sabat, dar care pare să amintească
de actul creației) și-l trimite să se spele la scăldătoarea Siloamului (Siloam
înseamnă „trimis”). Orbul se întoarce vindecat. Ce binecuvântare este să crezi și
să asculți de Iisus! Chiar dacă uneori, la început îți provoacă „usturime în ochi”
(ca noroiul pus pe ochii orbului), ascultarea de El aduce vindecare, claritate și
multă bucurie.
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APLICĂ:
Ești conștient că și în viața ta este o perioadă în care poți să faci lucrările lui
Dumnezeu? Ocaziile de mântuire sau slujire nu sunt fără sfârșit. Vine și o noapte
când nimeni nu mai poate să lucreze. Ce ocazii crezi că nu ar trebui să pierzi?

Chiar și o pedeapsă care ne ajută să ne pocăim este o oportunitate. Care sunt
lucrurile din viața ta pe care le consideri pedepse și care pot fi de fapt oportunități?

MARȚI: Unde este Omul acela?

Ioan 9:8-12

OBSERVĂ:
Observă avalanșa de întrebări ale vecinilor și cunoscuților orbului? Ți se pare că
erau creduli? Au fost ușor de convins că a avut loc un miracol?

Observă felul în care orbul relatează ce i s-a întâmplat, cum ți se pare referirea
la Iisus?

77

S9 | Judecata Luminii
MEDITEAZĂ:
Paragraful de azi descrie foarte bine atmosfera de uimire ce a cuprins mulțimea.
Sunt formulate un șir de întrebări lămuritoare: dacă cel ce acum vede este chiar
orbul cerșetor, binecunoscut? Apoi, cum a fost vindecat? De aici mai departe
(în tot restul capitolului), întrebările vizează modul de vindecare și persoana
lui Iisus.
Stabilirea identității orbului era deosebit de importantă pentru că aceasta atesta
autenticitatea vindecării, care avea să răscolească puternic așteptările mesianice
ale poporului dar și invidia fariseilor. Este remarcabilă confirmarea orbului
folosind expresia „Eu sunt” (v. 9). Această expresie chiar dacă este folosită
într-un mod foarte comun, are totuși efectul conștientizării intervenției lui
Dumnezeu în acest miracol. Imediat ce au realizat că vindecarea este autentică,
atenția poporului se mută pe găsirea lui Iisus.
Cât de puține știa orbul despre Iisus, și totuși, ce a știut a aplicat, ascultând
de cuvintele Lui. Nu volumul mare de cunoștințe contează cel mai mult, ci cât
facem cu ceea ce știm. Uneori vindecarea noastră fizică sau spirituală depinde de
un act simplu de credință și ascultare.

APLICĂ:
Vindecarea orbului a avut impact imediat printre oamenii din jur. Orbul, chiar
dacă știa foarte puține despre Iisus, a mărturisit ce știa și cum a fost vindecat.
Tu spui altora ce a făcut Domnul în viața ta? Nu aștepta până devii expert în
cunoaștere, spune ce știi și ce ai trăit.
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Ioan 9:13-17

OBSERVĂ:
Câte întrebări au tot pus fariseii și totuși unii au ajuns la concluzia că Iisus nu
este de la Dumnezeu(v. 15, 16). Ce îți spune acest lucru despre dorința lor de a
cunoaște realitatea?

Oare cu ce scop a fost pusă întrebarea din v. 17? Ce doreau să afle?

MEDITEAZĂ:
Vestea vindecării se răspândește imediat și frământarea se mută din mulțime
între farisei. Ioan ne anunță că era o zi de sabat când Iisus făcuse noroi (un
act interpretat ca fiind muncă) și deschisese ochii orbului. Fariseii pun aceeași
întrebare din v. 10 și primesc, în esență, același răspuns (v. 15). Confirmarea
vindecării (chiar dacă încă o vor mai pune la îndoială) provoacă dezbinare între
ei. Unii îl acuză că nu ține Sabatul și deci nu vine de la Dumnezeu. Alții, pornind
de la miracol, trag concluzia că Iisus nu poate fi decât de la Dumnezeu. Este
uimitor cum pot fariseii să ignore și să nege minunea pe motiv că s-a călcat
legea Sabatului.
Cuvintele și faptele lui Iisus te obligă la o decizie, nu poți rămâne neutru. Atenția
se îndreaptă din nou spre orb, care este întrebat ce părere are el. Este o ironie
în faptul că fariseii, care ar fi trebuit să aibă mai multă lumină, întreabă un fost
orb cu privire la ceea ce ei ar fi trebuit să știe. Verdictul orbului este unul foarte
simplu și direct: „Este un prooroc.” Din nou, vedem că orbul nu are o cunoaștere
foarte detaliată, dar ce știe este corect.
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APLICĂ:
Orbul a răspuns fără ezitare că Iisus este un prooroc. El a mărturisit ce știa,
chiar dacă era înconjurat de o audiență ostilă lui Iisus. Ești gata să spui adevărul
despre Iisus celor ce îl contestă sau chiar îl urăsc? Roagă-te pentru înțelepciune
și curaj.

JOI: Nu știm. Întrebați-l pe el!

Ioan 9:18-23

OBSERVĂ:
Ce observi din modul în care sunt adresate întrebările orbului și apoi părinților
lui? Ce îți sugerează acest interogatoriu?

Recitește versetul 22. Cât de deschiși puteau fi fariseii pentru aflarea adevărului
despre Iisus, din moment ce deja luaseră o astfel de hotărâre.

MEDITEAZĂ:
Informațiile primite de la orb nu i-au satisfăcut pe farisei; ei încă sperau că el nu
a fost cu adevărat orb. Astfel, au fost chemați părinții pentru a depune mărturie.
Mărturia lor este foarte fermă în legătură cu identitatea și orbirea fiului lor, dar
evazivă în privința modului în care a fost vindecat. Ioan ne spune că motivul era
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frica de iudei, nu necunoștința. Aflăm, cu această ocazie, că exista deja o hotărâre
care incrimina pe oricine ar fi mărturisit că Iisus este Mesia. A fi dat afară din
sinagogă era o pedeapsă grea, pentru că echivala cu o excluziune socială ce avea
repercursiuni nu doar religioase, ci și sociale, relaționale și financiare. Versetul
22, în mod indirect, ne amintește miza reală a acestei minuni. Recunoașterea
vindecării obliga recunoașterea mesianității lui Iisus (Ps. 146:8; Isaia 29:18;
35:5; 42:7; Ioan 10:21).

APLICĂ:
Ești ispitit uneori să taci când știi că trebuie să spui despre Iisus? Nu lăsa frica
să te oprească.
Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va
mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine
se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea
îngerilor lui Dumnezeu.
Luca 12:8-9
Recunoașterea minunii și a mesianității lui Iisus însemna pentru farisei o
recunoaștere a greșelii lor și implicit un mare prejudiciu de imagine. Ești gata să
pierzi din imaginea ta pentru a recunoaște sau pentru a proclama adevărul? Nu
uita, doar adevărul te va face liber.
Scrie-ți gândurile sau rugăciunea pe această temă.

VINERI: Eu una știu...

Ioan 9:24-34

OBSERVĂ:
Compară concluzia fermă a fariseilor din v. 24 cu v. 16 și 29. Ce observi?
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Cum au tratat fariseii prima mărturie a fostului orb? (v. 27) Ce comunică acest
lucru despre preocuparea lor în cadrul anchetei?

MEDITEAZĂ:
Nemulțumiți de mărturia părinților orbului, fariseii își continuă ancheta cu
omul ce fusese orb. De data aceasta ei încep cu concluzia (v. 24) asupra căreia
s-au contrazis reciproc la primul interogatoriu (v. 16). Ținând cont de hotărârea
ce incrimina pe cei ce ar fi mărturisit că Iisus este Hristosul și concluzia tocmai
enunțată, putem crede că ei încercau să forțeze obținerea unui răspuns care
să submineze autenticitatea miracolului sau să-L discrediteze pe Iisus. Omul
ce fusese orb, dă dovadă de mult curaj (spre deosebire de părinții săi) în
confruntarea fariseilor. El îi contrazice, prima oară mai indirect, iar în versetul
33, o face fără ocolișuri.
Insistența fariseilor pe aceeași întrebare trădează disperarea lor și primește
chiar un răspuns ironic (v. 27), lucru care îi supără și mai tare, iar ei recurg la
insulte (v. 28). Ei se declară ucenici ai lui Moise, dar faptele lor infirmă această
pretenție (5:46-47).
Afirmând că nu știu de unde este Iisus, fariseii se contraziceau pe sine (v. 24).
Atunci când sesizează faptul că fariseii nu au argumente, și totuși neagă o
minune evidentă, cel ce fusese orb subliniază ridicolul situației (v. 30). Începutul
versetului 31 este o replică în oglindă a cuvintelor fariseilor din v. 29. Gândirea
fostului orb era simplă dar dreaptă. Astfel, versetul 33 este concluzia lui finală
foarte asemănătoare cu cea a lui Nicodim din 3:2. Fariseii, sesizând că erau
învățați de un fost orb, încheie discuția, declarându-l născut cu totul în păcat
(o aluzie la cauza orbirii (v. 2,3)) și îl izgonesc afară (cel mai probabil afară
din sinagogă).
Atunci când oamenii nu pot învinge adevărul, se întorc împotriva celor ce-l
proclamă.
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APLICĂ:
După atâtea mărturii și evidențe, inima fariseilor a rămas la fel de împietrită în
respingerea lui Hristos. Oare cum de a fost posibil? Crezi că aveau nevoie de noi
argumente? Cât de mult se împotrivește o inimă împietrită față de adevăr? E atât
de important să păstrăm o inimă curată, fără vicleșug și sinceră în a cunoaște și
a face voia lui Dumnezeu. Leapădă orice fel de minciună și cere-i lui Dumnezeu
o inimă curată, care să fie deschisă pentru cunoașterea și urmarea lui Hristos!

SÂMBĂTĂ: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?

Ioan 9:35-41

OBSERVĂ:
Cine a inițiat întâlnirea cu cel ce a fost orb?

Compară versetul 38 cu Matei 4:10 și Apocalipsa 19:10. Cum îți explici că Iisus a
acceptat închinarea?

MEDITEAZĂ:
Fariseii l-au alungat, dar Iisus (acționând ca Păstorul cel Bun) l-a căutat și l-a
găsit pe cel ce fusese orb. Întrebarea adresată lui (v. 35) venea să completeze
revelația. Omul știa deja că Iisus este de la Dumnezeu, că este un prooroc și face
voia lui Dumnezeu, iar acum află că este Fiul lui Dumnezeu (Fiul Omului, după
unele manuscrise). Dar, în același timp, întrebarea Mântuitorului este o invitație
la a crede. După ce i se confirmă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, răspunsul
omului este simplu, direct și confirmat de închinare. Cuvintele Domnului din
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v. 39 completează textul din 3:18-21. Cei orbi fizic și spiritual ajung să vadă,
iar cei ce pretind că văd spiritual ajung orbi (Isaia 12:40). Chiar dacă Iisus, aici,
nu acționează ca un Judecător, administrând pedeapsa pentru păcat, cuvintele
Lui cer o decizie din partea ascultătorilor, decizie prin care oamenii își aleg
singuri destinul.
Capitolul se încheie cu răspunsul la întrebarea fariseilor din v. 40, răspuns care
explică jocul de cuvinte din v. 39. Tocmai pretenția lor de „a vedea”, în timp
ce resping adevărul cu toate dovezile și evidențele, este motivul pentru care
păcatul lor rămâne.

APLICĂ:
Cunoașterea reală a lui Hristos conduce întotdeauna la credință și închinare.
Cum se manifestă credința și închinarea ta față de Mântuitorul?

Cât de trist a fost verdictul pentru acei farisei! Atât de aproape au fost de Cel ce
le putea da mântuirea și totuși, mândria și împietrirea inimii lor i-a făcut să
rămână în păcat.
Dragule, nu pierde ocazia să-L primești pe Iisus, care poate deschide ochii tăi și
astfel să ierte toate păcatele tale. Scrie mai jos o rugăciune a inimii tale!

PENTRU COPII:
Dacă ai fi fost în locul orbului, iar Iisus te-ar fi uns cu noroi pe ochi și te-ar fi
trimis să te speli la acea scăldătoare, cum crezi că te-ai fi simțit ? Te-ai fi dus
acolo bâjbâind?
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Care era preocuparea ucenicilor față de orbul din naștere?

2.

Care era preocuparea lui Iisus față de orb? Cu cine ne asemănăm noi mai
mult, cu Iisus sau cu ucenicii?

3.

Cum se poate ca fariseii să fie atât de orbi față de cuvintele și minunile
lui Iisus?

4.

Ce poți face pentru cei orbi, să-i ajuți să găsească Lumina?
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SĂPTĂMÂNA 10
Păstorul Cel Bun - Ioan 10

LUNI: Glasul Păstorului

Ioan 10:1-6

OBSERVĂ:
Notează contrastele pe care le observi în text. Scrie mai jos ce înveți din ele.

Cum sunt identificate oile lui Iisus? Ce trăsătură distinctivă au ele?

MEDITEAZĂ:
Parabola (pilda) Păstorului este prilejuită de excluderea fostului orb din sinagogă
(9:34). Iisus o adresează în primul rând fariseilor care se erijau în păstori ai
poporului Israel. Din nou expresia „adevărat, adevărat” ne anunță că avem
un adevăr central, accentuat de Mântuitorul. Accentul este pus pe contrastul
între Păstorul oilor care intră pe ușă, după cum este normal, și hoțul, tâlharul
care pătrunde în staul pe altă parte. Păstorul oilor intră în mod legitim și este
recunoscut de oi, spre deosebire de hoț, de care oile fug, pentru că nu-l cunosc.
Există o relație de recunoaștere și atracție reciprocă între oi și Păstorul lor.
Păstorul își cheamă oile pe nume și oile îl urmează. Orbul vindecat, ca și ceilalți
care au crezut până acum, ilustrează acest lucru. Oile se îndepărtează de orice
alt glas și se apropie doar de Păstorul lor. Orice copil al lui Dumnezeu recunoaște
glasul lui Iisus și este atras de El. Nimic nu este mai plăcut pentru un credincios,
decât să audă și să urmeze glasul Mântuitorului său.
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APLICĂ:
Cum recunoști glasul Mântuitorului? Cum îl distingi de alte voci?

Ce înseamnă să mergi după Păstor (v. 4)? De ce e important să auzi glasul
Păstorului în timp ce-L urmezi?

MARȚI: Ușa oilor

Ioan 10:7-10

OBSERVĂ:
Notează contrastele din textul de astăzi. Scrie mai jos ce înveți din ele.

Ce invitație și promisiune identifici în v. 9?
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MEDITEAZĂ:
Din nou ni se amintește că cei atrași de Tatăl nu au ascultat de farisei. Fariseii
sunt identificați drept hoți și tâlhari. Orice alte voci decât cea a Marelui Păstor
fac rău turmei, dar oile nu au ascultat de ele.
Parabola este dezvoltată în continuare cu noi elemente. Din nou cuvintele:
„Adevărat, adevărat” urmate de „Eu sunt Ușa oilor”. Oile erau protejate noaptea
într-un țarc ce era împrejmuit cu un gard de pietre. Țarcul avea o singură ieșire
(ușa). Păstorul oilor, de obicei, dormea la acea ieșire asigurând protecția turmei.
Astfel, imaginea ușii trimite tot spre păstor, care este garantul siguranței turmei.
Versetele 9 și 10 accentuează mântuirea primită de cei ce intră și ies (o imagine a
libertății oilor) prin Ușă. Mântuirea înseamnă viață, pășune (împlinirea nevoilor)
și libertate (8:36) pentru oi, în contrast cu răpirea, moartea și distrugerea
aduse de hoți și tâlhari (vezi purtarea fariseilor față de orbul vindecat). Scopul
Păstorului este viața din belșug a oilor (1:4; 3:16). Promisiunea lui Iisus nu este
supraviețuirea, ci abundența vieții.

APLICĂ:
Cum te simți știind că Iisus este Păstorul Tău.
Știind că El este Ușa - protectorul Tău?

Cum te ajută această parabolă să te încrezi mai mult în Domnul Iisus pentru
împlinirea nevoilor tale?
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Ioan 10:11-21

OBSERVĂ:
Încercuiește orice referire la cunoaștere (“cunosc”, “cunoaște”) în textul de azi.
Ce observi?

MEDITEAZĂ:
Rămânând în contextul parabolei Păstorului și oilor, dar într-un alt decor (de
data aceasta în afara staulului, într-un loc unde oile pot fi atacate) Iisus introduce
un nou „Eu sunt”, care vine să aducă o nouă valență, un alt accent. Păstorul cel
bun, cu sensul de autentic, este cel ce-și dă viața pentru oi, spre deosebire de
cel plătit, care nu e păstor. Dovada autenticității unui păstor este că își asumă
riscuri pentru turmă. Iisus avea să-și dea viața ca răscumpărare pentru turma
Sa, și aceasta de bună voie. Nu ca o victimă, ci ca unul care era stăpân pe situație
(am putere = autoritate), în mod asumat, în acord cu voia Tatălui. El își va da
viața, doar la ceasul hotărât de Tatăl, nu când vor iudeii.
Din nou, ni se amintește că păstorul autentic își cunoaște oile și este cunoscut
și ascultat de acestea (v. 14-16). Versetul 16 lărgește imaginea dincolo de staulul
acesta (Israelul), incluzând și alte oi (o referire la neamurile, ne-evreii care
aveau să creadă în Iisus). În final, toate oile vor fi o singură turmă (nu un singur
staul) și un singur Păstor. Ce bucurie să fim și noi invitați la a fi parte din turma
lui Iisus. Ce binecuvântare este să știi că Dumnezeu ne cunoaște și se lasă
cunoscut de noi.
Cuvintele lui Iisus, ca și altă dată, au scindat opiniile iudeilor. Unora li s-a întărit
convingerea că este îndemonizat (fără a prezenta, însă, argumente pentru
aceasta), pentru alții, dimpotrivă, aceste cuvinte s-au armonizat cu minunea
vindecării orbului.
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APLICĂ:
În imaginea Păstorului celui bun, Iisus subliniază o trăsătură fundamentală a
oricărui lider duhovnicesc: spiritul de sacrificiu. Cum se vede această, atitudine
în viața ta de familie, în grupul de ucenicie, în grupul de slujire? Cum se vede
grija pentru binele celor încredințați ție pentru a-i sluji?

În ce mod imaginile amintite în această săptămână te inspiră pentru închinare
și trăire plăcută Domnului? Scrie-ți gândurile mai jos.

JOI: Una cu Tatăl

Ioan 10:22-33

OBSERVĂ:
Ce promisiuni găsești în acest pasaj?

Care este motivul pentru care iudeii au luat din nou pietre ca să-L ucidă pe Iisus?
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MEDITEAZĂ:
Evenimentul acestui pasaj are loc la 3 luni după discursul anterior. Iisus este
la sărbătoarea Înnoirii Templului - Hanukkah (sărbătoare ce durează 7 zile,
începând cu 25 decembrie). Locația, însă, este aceeași - Templul din Ierusalim,
iar parabola oilor încă reverberează în cuvintele lui Iisus. De data aceasta, iudeii
îl înconjoară și îi cer un răspuns explicit la întrebarea dacă El este Hristosul.
Iisus le amintește că au deja un răspuns în lucrările pe care le face și care sunt
făcute în Numele Tatălui (sub autoritatea lui Dumnezeu). Le amintește însă și
de motivul pentru care ei nu văd acest lucru, și anume, pentru că nu fac parte
din oile Lui. Ascultarea de glasul lui Iisus, adică credința în El, confirmă faptul
că cineva face parte dintre oile Lui și este cunoscut de Domnul (v.27).
Ceea ce în versetul 25 este atins indirect, în versetele 28-30 este afirmat fără
echivoc. Lucrările făcute în Numele Tatălui indică ceva mai mult decât că El
este Mesia, indică faptul că Iisus dă viață veșnică (doar Dumnezeu este sursa
vieții), că mâna Lui este una cu mâna Tatălui (v. 28.29) și că, în final, El este
una cu Tatăl. Astfel, Iisus duce confruntarea cu iudeii la miezul ei, problema
nu era mesianitatea, ci divinitatea Lui. Indiferent cum interpretează unii astăzi
versetul 30, iudeii de atunci l-au interpretat (și nu pentru prima oară (5:18,
8:53)) ca pe o pretenție la divinitate (v. 33), iar Iisus nu a negat. (1:1,18)

APLICĂ:
Pe ce se bazează siguranța mântuirii tale, pe faptele tale sau pe mâna Domnului
(v. 28-29)?

Oare de ce Iisus nu a dat un răspuns evaziv, din moment ce știa că iudeii nu cred
(v. 25-26)? De ce este important să spui adevărul, chiar dacă scandalizează și nu
este crezut? Unde crezi că e nevoie să fii un martor al adevărului?
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VINERI: Credeți măcar lucrările acestea

Ioan 10:34-39

OBSERVĂ:
Iudeii erau cu pietrele în mâini, când Iisus le vorbește. Care este acuzația căreia
răspunde Iisus în textul de azi?

Care este invitația din versetul 38? Cum au răspuns iudeii (v. 39)?

MEDITEAZĂ:
Versetul 33 formulează acuzația cea mai gravă din partea iudeilor - hula. În
continuare Iisus răspunde acestei acuzații, negând acuzația de hulă, însă nu și
faptul că este Dumnezeu. Iisus citează din Psalmul 82:6 amintindu-le că cei ce au
primit Cuvântul trimis de Dumnezeu sunt numiți dumnezei (o referire la liderii
lui Israel care aveau Legea și care erau chemați să judece poporul cu dreptate).
Din moment ce Scriptura nu poate fi desființată (o afirmare a inspirației și
ineranței (faptul că este fără greșeală) Vechiului Testament) și aceasta numește
dumnezei pe cei cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult
El, care este (Cuvântul) sfințit și trimis de Dumnezeu, se poate numi Fiul lui
Dumnezeu. Totuși, Iisus nu rămâne la argumentul terminologic, ci revine din
nou la mărturia lucrărilor pe care le face (v. 37). Cu alte cuvinte, titlul nu este
ultima dovadă, ci lucrările care vin de la Tatăl (v. 32) confirmă cuvintele și astfel
identitatea Sa. Expresia „Tatăl este în Mine și eu sunt în Tatăl” este o întărire a
afirmației din versetul 30.
Versetul 38 reprezintă ultimele cuvinte adresate iudeilor în Evanghelia după
Ioan. Iisus încă îi cheamă să creadă, în ciuda atâtor împotriviri și acuzații.
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APLICĂ:
Ce fel de credință cerea Iisus iudeilor? Pe ce trebuia fundamentată? Crezi că
aveau motive întemeiate să creadă?

Ce înveți din perseverența invitației lui Iisus (v. 38)?
În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos
printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea
pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru
aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru
aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac
cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu,
înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.
II Corinteni 2:15-17

SÂMBĂTĂ: Mulți au crezut în El...

Ioan 10:40-42

OBSERVĂ:
Ce a contribuit la credința oamenilor din locul în care a mers Iisus?

MEDITEAZĂ:
Iisus scapă din mâinile iudeilor (pentru că nu-i sosise încă ceasul) și se duce
iarăși dincolo de Iordan. Pleacă din Iudeea în Pereea, mai exact în Betabara sau
Betania de la Est de Iordan (a nu se confunda cu cea de lângă Ierusalim), unde
lucrarea și mărturia lui Ioan Botezătorul pregătiseră terenul pentru primirea Lui
Iisus (1:29, 34, 36) și încă aveau un ecou puternic. Mulți veneau la Iisus datorită
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mărturiei lui Ioan care se adeverise în totalitate (Vezi 1:19-34 și 3:27-36).
Chiar dacă Ioan nu făcuse niciun miracol, mărturia lui Ioan era adevărată și
plină de rod.
Astăzi, unii spun că avem neapărată nevoie de semne pentru a mărturisi eficient
despre Hristos. Iată că mărturia lui Ioan a avut efect și fără semne. Desigur,
aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate face și astăzi minuni și semne după
cum voiește, dar nu e condiționat de acestea.
După atâtea capitole de împotrivire a iudeilor (A venit la ai Săi dar ai Săi nu L-au
primit (1:11)), capitolul acesta se încheie cu mărturia încurajatoare că „mulți au
crezut în El în locul acela”, împlinindu-se astfel și a doua parte a textului (Dar
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu. (1:12)). Aici, se încheie etapa lucrării de predicare
publică a Mântuitorului. De aici încolo, evenimentele vor conduce spre punctul
culminant al Evangheliei: moartea Sa răspumpărătoare și învierea.

APLICĂ:
Cum crezi că poți dovedi că ceea ce spui despre Iisus este adevărat? În ce fel
contribuie mărturia ta la credința altor oameni?

PENTRU COPII:
Cât de important este păstorul pentru oi? Ce s-ar întâmpla dacă oile ar rămâne
fără păstor? Ce înseamnă că oile merg după păstor?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Ce putem învăța despre Domnul Iisus din parabola Păstorului și a oilor? Ce
înseamnă că El este Ușa, Păstorul cel Bun? Ce relevanță au aceste lucruri
pentru viața noastră?

2.

Ce trăsături specifice au oile lui Iisus?

3.

De ce credeți că este important să credem în divinitatea lui Iisus?

4.

Ce putem face pentru ca mărturia noastră să aibă mai mult impact în
jurul nostru?
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SĂPTĂMÂNA 11
Învierea și Viața - Ioan 11

LUNI: Acela pe care-l iubești este bolnav

Ioan 11:1-4

OBSERVĂ:
Ce îți sugerează bogăția de detalii menite să-l identifice pe Lazăr și surorile lui?

Ce observi în mesajul surorilor? Cum percepeau ele relația lui Iisus cu Lazăr?
Este prima oară când ni se spune specific, în Evanghelia după Ioan, că Iisus
iubea pe cineva.

MEDITEAZĂ:
Iisus se afla încă în Betabara (sau Betania de dincolo de Iordan) unde predica
și mulți credeau în El. Plecase din Ierusalim, pentru că acolo viața Lui era în
pericol. Aici i se comunică despre Lazăr, fratele Mariei și al Martei, care erau
din Betania (de lângă Ierusalim), că acesta este bolnav. Nu știm dacă mesajul
mai conținea și alte elemente, dar Ioan subliniază un aspect care va conta și
care ne va fi reamintit și pe parcursul întâmplării, și anume că Iisus îl iubea
pe Lazăr. Răspunsul lui Iisus (probabil în auzul mesagerului) este încurajator
și chiar liniștitor, cu toate că nu a fost înțeles corect de surori, așa cum vom
vedea mai târziu. Finalitatea promisă de Iisus este slava lui Dumnezeu și mai
exact, proslăvirea Fiului lui Dumnezeu, nicidecum moartea. Va trebui să-i mai
amintească și Martei acest lucru (v. 40).
Chiar dacă Iisus era departe și era periculos să se întoarcă acolo unde i se dorea
moartea, surorile îndrăznesc să-L cheme, bazate pe dragostea lui Iisus (v. 3, 5).
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Cunoașterea dragostei lui Iisus a produs încredere, iar Domnul a onorat-o, chiar
dacă într-un mod diferit decât se așteptau surorile.

APLICĂ:
În ce fel te ajută să îndrăznești în rugăciune cunoașterea dragostei lui Dumnezeu?
Ce poți face pentru a cunoaște și experimenta mai mult din dragostea lui
Dumnezeu, prin Iisus Hristos?

MARȚI: Lazăr, prietenul nostru doarme

Ioan 11:1-4

OBSERVĂ:
Recitește și observă tensiunea din versetele 5 și 6, apoi din 14 și 15.
Ce înțelegi din această tensiune?

Pentru cine spune că se duce Iisus în Iudeea? Pentru Lazăr sau pentru surori?
(v. 11, 15) Ce înseamnă acest lucru?
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MEDITEAZĂ:
Ni se amintește, din nou, că Iisus iubea pe cele două surori și pe Lazăr. Acest
lucru creează așteptarea să fi plecat de urgență, dar, spre surprinderea noastră,
Iisus a mai zăbovit încă două zile în acel loc. Abia apoi, îi invită pe ucenici
să-L însoțească în Iudeea. Atenția se mută pe ucenicii care sunt nedumeriți de
faptul că Iisus dorește să se întoarcă în Iudeea (probabil au interpretat ca un
gest de normalitate faptul că Iisus nu plecase în Iudeea, cu două zile în urmă).
Răspunsul lui Iisus din v. 9,10 evocă același principiu, cel al sosirii ceasului. O
altă nedumerire a ucenicilor era legată de necesitatea deplasării lui Iisus pentru
a-l trezi pe Lazăr (ei înțelegând că acesta doarme, deci se simte mai bine și
astfel nu mai trebuie să meargă la el). Iisus le vorbește direct și le spune că Lazăr
a murit. Versetul 15 duce suspansul și nedumerirea la cote maxime. Bucuria lui
Iisus, chiar dacă este explicată (“pentru voi, ca să credeți”) pare greu de înțeles și
contextualizat. Doar deznodământul întâmplării va clarifica lucrurile. La fel de
greu de înțeles părea și rostul călătoriei, în contextul în care Lazăr murise deja,
iar riscul deplasării părea inutil. Îndemnul martiric al lui Toma (v. 16), coroborat
cu v. 8, reflectă riscul de care erau cu toții conștienți.

APLICĂ:
Iisus n-a ezitat nicio clipă să răspundă nevoii lui Lazăr și rugăminții surorilor,
dar acest lucru trebuia făcut la timpul potrivit. Timpul potrivit nu e întotdeauna
când ne așteptăm noi. Cum te ajută acest text să înțelegi modul de lucru a lui
Dumnezeu în viața ta?

Iisus nu s-a bucurat de moartea lui Lazăr, ci pentru că lipsa Lui de acolo urma
să contribuie la credința ucenicilor și nu numai. Cât de prețioasă trebuie să fie
credința în ochii lui Dumnezeu? Ce înveți despre valorile lui Dumnezeu? Cât preț
pui tu pe credința ta și a altora?
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MIERCURI: Eu sunt Învierea și Viața

Ioan 11:17-27

OBSERVĂ:
Notează ce afli despre cunoștințele teologice ale Martei (v. 22, 24, 27)

Ce completare esențială aduce Iisus? (v. 25)

MEDITEAZĂ:
La sosirea lui Iisus în Betania, Lazăr era în mormânt de patru zile. Marta îl
întâmpină pe Iisus și-i reproșează că n-a fost acolo mai devreme, ca să prevină
moartea lui Lazăr (v.21). Acest reproș va fi și pe buzele Mariei și pe ale iudeilor
(v. 32, 37). Dar imediat, cu o rază de speranță, Marta adaugă: „Dar și acum…” (v.
22). Chiar dacă nu e foarte clar la ce anume se referă Marta, cuvintele ei aveau
să se împlinească.
În versetele 25 și 26, Iisus declară un nou „Eu sunt” făcând conexiunea între
înviere și persoana Sa. Urmează două promisiuni: prima pentru cei morți fizic
(ca Lazăr) și alta pentru cei vii. Promisiunile sunt legate de o invitație la credință.
(v. 39) Marta răspunde afirmativ, deși vedem pe parcurs că încă nu a înțeles
până la capăt toate implicațiile. Chiar dacă recunoaște mesianitatea lui Iisus și
cunoaște corect multe lucruri, crezând inclusiv în învierea de apoi, Marta încă
nu pare să înțeleagă că învierea are legătură directă cu Iisus. Iar Iisus deja a
început să o ajute la acest aspect.
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APLICĂ:
Ce înseamnă pentru tine personal promisiunile lui Iisus din v. 25, 26? Crezi ce a
spus Iisus? Cum îți influențează viața? Reflectează mai mult la aceste promisiuni.

Crezi că sunt aspecte ale credinței tale, cu privire la care Domnul vrea să crești
în cunoaștere și înțelegere? Ce poți face pentru aceasta?

JOI: Doamne, dacă ai fi fost aici...

Ioan 11:28-32

OBSERVĂ:
Ce se întâmpla în casă? Ce au presupus iudeii când au văzut că pleacă? Care era
starea Mariei?

Cum a reacționat Maria când a aflat că este chemată de Iisus?
Ce-ți spune acest lucru?
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MEDITEAZĂ:
E posibil ca intrarea lui Iisus în Betania să fi fost mai discretă, în contextul în
care, la mică distanță era Ierusalimul, unde iudeii încercaseră de mai multe ori
să-L ucidă cu pietre. Reacția Mariei la chemarea lui Iisus (v. 29) arată nerăbdarea
cu care-L aștepta. Închinarea, indică respectul profund pe care-l avea Maria
față de Iisus. Aceleași cuvinte sunt și pe buzele Mariei „Dacă ai fi fost aici..” dar de
data acesta sunt înecate de lacrimi (v. 33).
Dragostea și închinarea noastră față de Domnul nu trebuie să înceteze, chiar
dacă răspunsul Lui nu e cel așteptat. Maria nu se îndoiește de dragostea
Mântuitorului, chiar dacă în credința ei, care urmează să crească, tot ce poate
face acum este să plângă la picioarele lui Iisus.

APLICĂ:
Și credința noastră, ca cea a surorilor, este în creștere. Vor fi momente în care nu
ne vom putea explica felul lui Dumnezeu de a acționa. Ce înveți din atitudinea
și purtarea Mariei?

VINERI: … vei vedea slava lui Dumnezeu

Ioan 11:33-46

OBSERVĂ:
Subliniază orice referire la plâns din versetele 31, 33, 35. Ce observi?
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Încercuiește orice referire la a iubi din versetele v. 3, 5, 36. Cine afirmă dragostea
lui Iisus pentru Lazăr în fiecare verset? Ce înțelegi din aceasta?

MEDITEAZĂ:
Lacrimile Mariei și ale iudeilor au provocat lacrimile lui Iisus (singurul loc în
Scriptură unde ni se spune că Iisus plângea). Plângând, Iisus este condus la
mormântul lui Lazăr. Lacrimile Lui confirmă iudeilor și cititorului, dragostea pe
care o avea Iisus pentru Lazăr și surorile lui. Alții însă au prins ocazia să-L acuze
de neimplicare (v.37). Mai târziu, cele două tabere în opoziție se vor contura și
mai mult (v. 45-46). Iisus este în fața mormântului și cere să se dea piatra la
o parte. La obiecția Martei, (v. 39) Iisus îi amintește ce a promis atunci când a
fost anunțat de boala lui Lazăr (Slava lui Dumnezeu (v.4) și promisiunile din
v. 25, 26).
Rugăciunea menționată în versetele 41 și 42 este o mulțumire pentru ceea ce
urma să se întâmple. Ea este rostită cu voce tare pentru a comunica celor din jur
că ceea ce urmează este o lucrare a Tatălui.
Învierea lui Lazăr amintește de Ioan 5:28-29 “Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru
că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi din ele…”
Învierea lui Lazăr anunță în mod simbolic învierea lui Iisus și învierea din ziua
de apoi, deși sunt diferite în esență.

APLICĂ:
Înțelegând că Iisus intenționa să-l învieze pe Lazăr, încă de la început, cum ți
se pare scopul Său? În ce mod s-a văzut dragostea Lui pentru Lazăr și surori?
Ce scop crezi că urmărește cu privire la credința ta? Cum te ajută acest lucru să
înțelegi modul de lucru al lui Dumnezeu cu tine și cu alții? Împărtășește și cu cei
din grup răspunsurile tale.
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SÂMBĂTĂ: Dacă-L lăsăm așa, toți vor crede în El

Ioan 11:47-57

OBSERVĂ:
Ce recunoaște, fără echivoc, soborul (v. 47)?

Ce hotărâre a luat soborul? Cum au început să o pună în practică? Ce măsuri de
protecție a luat Iisus?

MEDITEAZĂ:
Învierea lui Lazăr umple „paharul răbdării” preoților și fariseilor. Aceștia adună
soborul (Sanhedrinul - consiliul iudaic, cu cea mai mare autoritate decizională
în Ierusalimul, de sub Romani) și decid oficial că Iisus trebuie să moară.
Motivația este aceea că, “dacă e lăsat așa, toți vor crede în El” iar acest lucru ar
putea conduce la rebeliune față de Romani și implicit la distrugerea neamului
(argument nefondat). Marele preot Caiafa, fără să realizeze, profețește moartea
răscumpărătoare a lui Iisus pentru Israel. Ioan îi lărgește spectrul adăugând:
„și nu numai pentru neamul acesta...„ anticipând, astfel, includerea neamurilor în
biserică (v. 52).
Dacă la vindecarea orbului din naștere, unii farisei se mai îndoiau de autenticitatea
minunii, acum, acest aspect nu se mai pune în discuție. Minunea este evidentă,
totuși verdictul uciderii lui Iisus este întărit.
Cu cât lumina strălucește mai puternic, cu atât oamenii sunt siliți să ia decizii:
fie să se apropie de ea, crezând, fie să o respingă, îndreptându-se spre întuneric.
Nu există neutralitate. Încă o dată se împlinește Ioan 3:19-20.
De aici încolo vor fi tot mai multe referiri la moartea răscumpărătoare a
Mântuitorului, care reprezintă punctul culminant al Evangheliei.
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APLICĂ:
Cum înțelegi motivațiile elitelor religioase de atunci? Cât de mult îi preocupa
adevărul și așteptarea lui Mesia? Cum crezi că au putut nega adevărul atât de
evident, că Iisus era Cel ce spunea că este? Ce înveți pentru tine din experiența
lor amară?

PENTRU COPII:
De ce Iisus nu s-a grăbit să-l vindece pe Lazăr, când a fost anunțat?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Moartea fizică este o realitate inevitabilă pentru fiecare dintre noi (Exceptând
situația în care vine Domnul înainte să murim). Ce impact are acest capitol
asupra perspectivei asupra morții?

2.
3.

Ce înseamnă și ce valoare au pentru noi promisiunile lui Iisus din v. 25, 26?
Împărtășiți și discutați între voi, răspunsurile de la secțiunea Aplică de
vinerea aceasta.
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SĂPTĂMÂNA 12
Câtă vreme aveți Lumina… - Ioan 12

LUNI: … pe Mine nu Mă aveți întotdeauna

Ioan 12:1-8

OBSERVĂ:
Scrie în coloanele de mai jos tot ce afli despre Maria și gestul ei și tot ce afli
despre Iuda din acest paragraf. Ce observi?
Maria

Iuda

MEDITEAZĂ:
După ce a stat un timp într-o cetate numită Efraim (11:54) ferindu-se de iudei,
Iisus se întoarce în Betania, în contextul în care se pregătea să sărbătorească
Paștele la Ierusalim. La Ierusalim era căutat atât de pelerinii care veneau să se
curățească pentru Paște, cât și de preoții și fariseii care doreau să-L prindă.
În Betania, în casa lui Simon (un fost lepros (Matei 26:6)), o vedem din nou pe
Marta slujind, pe Lazăr (cel înviat) stând la masă și fiind o mărturie, în timp
ce Maria este iarăși la picioarele Mântuitorului, ungând și ștergând mirul (un
parfum foarte prețios) cu părul ei. Gestul extravagant al Mariei a fost greu
de înțeles de cei de atunci, iar pe Iuda chiar l-a scandalizat. Valoarea mirului
echivala cu aproximativ un an de muncă. Iisus intervine în apărarea Mariei
argumentând că ea a dat mirului o întrebuințare mai bună decât cea sugerată
de Iuda și anume l-a păstrat pentru ziua îngropării Lui (v. 7). Vorbește despre
faptul că El urmează să plece din lume, în timp ce săracii vor fi întotdeauna
în lume, la îndemână pentru a fi ajutați. Gestul Mariei era un act de dragoste
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extravagantă dar și un act profetic, în contextul în care Domnul știa că se
îndreaptă către cruce.

APLICĂ:
Ce înveți despre închinare din gestul Mariei? Descrie atitudinea ei, așa cum o
observi în text.

Iisus ne transmite un principiu în v. 8 și anume: închinarea este prioritară
slujirii. Slujirea autentică este un rod al închinării autentice. Iuda nu găsea
motive de închinare, de aceea nici slujirea lui nu era decât mimare. Cum se
manifestă închinarea și slujirea în viața ta?

MARȚI: Un martor incomod

Ioan 12:9-11

OBSERVĂ:
Ce a mobilizat această mare mulțime de iudei?

În ce fel te ajută aceste versete să înțelegi mai bine decizia lui Iisus de a nu-l
vindeca pe Lazăr, ci de a-l învia?
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MEDITEAZĂ:
Vestea revenirii lui Iisus în Betania a atras o mulțime de iudei, efectul fiind
amplificat de mărturia prin simpla prezență a lui Lazăr cel înviat. Versetul 11 ne
spune că Lazăr era motivul pentru care mulți dintre iudei credeau în Iisus. În
acest context aflăm că pe lângă decizia de a-L omorî pe Iisus, iudeii hotărâseră
și moartea lui Lazăr. Preoții cei mai de seamă acționează similar fariseilor din
capitolul 9, care neputând să distrugă adevărul, încercau să distrugă martorul.
Și astăzi cei ce mărturisesc pe Iisus deseori devin ținta urii și a atacurilor celor
ce vor să înnăbușe adevărul în nelegiuire (Romani 1:18).

APLICĂ:
O viață transformată de Iisus va fi întotdeauna o mărturie puternică și-i va ajuta
pe mulți să creadă. Cum mărturisești tu despre Iisus?

Iisus a spus: „Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî
şi vor lepăda numele vostru, ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă în ziua
aceea şi săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau
părinţii lor cu prorocii.”
A trebuit vreodată să suferi pentru mărturia ta pentru Hristos? Mulțumește lui
Dumnezeu pentru că răsplata ta este mare în cer.

MIERCURI: Împăratul lui Israel

Ioan 12:9-11

OBSERVĂ:
Ce făceau cei ce asistaseră la învierea lui Lazăr? Ce a făcut poporul care aflase
despre acest semn (v. 17, 18)?
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Care era preocuparea fariseilor? Ce-și doreau ei (v. 19)? Recitește Ioan 10:10.
Cum se încadrează activitatea lor?

MEDITEAZĂ:
Contrar deciziilor și eforturilor fariseilor și preoților (9:22; 11:53, 57), mulțimea
nu doar că nu le-a raportat venirea lui Iisus, ci a și mers să-L vadă în Betania.
În textul de azi mulțimea îl întâmpină la intrarea în Ierusalim, declarându-L
Împăratul lui Israel. Strigătul mulțimii este parțial un citat din Ps. 118:25,26
(Ultimul din psalmii de laudă (Hallel, Ps.113-118) cântați la sărbătoarea Paștelor
și a Corturilor). La textul citat din Psalmi, mulțimea, recunoscând mesianitatea
lui Iisus, adaugă expresia: „Împăratul lui Israel”. Titlul mesianic este confirmat
de gestul lui Iisus de a încăleca pe un măgăruș, deși ucenicii realizează abia mai
târziu împlinirea acestei profeții.
Mărturia celor ce asistaseră la învierea lui Lazăr avea acum audiență maximă, în
contextul unui Ierusalim plin de pelerini veniți să sărbătorească Paștele. Pentru
farisei, acest lucru însemna dezastru. Frustrarea lor este exprimată în v. 19.
Măsurile lor se dovediseră ineficiente.

APLICĂ:
Ucenicii trăiau alături de Iisus lucruri pe care nu le înțelegeau până la capăt.
După proslăvirea lui Iisus, și-au amintit profeția și au realizat că ei au fost parte
din împlinirea ei. Oare noi realizăm importanța și valoarea mărturiei și slujirii
noastre? Cum te ajută acest adevăr să fii mai pasionat în a sluji Domnului?
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Adevărul poate fi reprimat temporar, dar nu distrus. Oricât de mult s-ar
ridica întunericul, verdictul rămâne neschimbat: (Ioan 1:5) Lumina luminează în
întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. Roagă-te ca acest adevăr să strălucească în
inima ta, iar în momentele de descurajare, când îți este mai greu, să vezi lumina.

JOI: A sosit ceasul…

Ioan 12:20-36

OBSERVĂ:
La ce crezi că se referă proslăvirea Fiului Omului din v. 22?
Găsește răspunsul în v. 23-27.

Ce promite Iisus celor ce-L slujesc și îl urmează (inclusiv în suferință)? v. 26

MEDITEAZĂ:
Iisus este căutat de niște greci care veniseră să se închine de Paște. Solicitarea
lor a marcat începutul unui moment mult anunțat în Evanghelie: „A sosit ceasul
să fie proslăvit Fiul Omului”. Iisus vorbește despre moartea Sa răscumpărătoare
accentuând necesitatea morții pentru a aduce roadă. (v. 24)

Acest adevăr

se referă însă și la viitorul martiraj al ucenicilor. Versetele 25 și 26 prezintă
atitudinea cerută ucenicului față de viața aceasta, cât și invitația de a-L urma pe
Iisus, inclusiv în suferință. În fața morții ce se apropia, și care însemna judecata
lui Dumnezeu, Iisus, deși tulburat, se roagă nu pentru izbăvire, ci pentru ca
Numele Tatălui să fie proslăvit (ceea ce implica proslăvirea Fiului Omului =
moartea și învierea lui Iisus). Tatăl răspunde rugăciunii lui Iisus printr-o voce
audibilă, menită să fie o confirmare pentru toți cei de față.
Iisus răspunde poporului, nedumerit de perspectiva înălțării lui Mesia (ei nu
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înțelegeau că era o referire la moartea pe cruce), îndemnându-l să umble în
lumină, adică să creadă în lumină, cât încă mai are ocazia. Alternativa umblării
în lumină nu este neutralitatea, ci întunericul.

APLICĂ:
Este un interval limitat de timp în care oamenii sunt chemați să creadă în Hristos.
Este o perioadă în care sunt invitați să ia decizia de a-L urma. Iisus avertizează
că neglijarea acestui interval ne lasă pradă întunericului. Tu ai crezut în Lumină,
adică în Iisus Hristos? Trăiești ca unul care are lumina? Ia o decizie chiar azi,
dacă nu ai luat-o până acum.

Iisus nu a ascuns prețul urmării Lui. Ucenicul trebuie să fie gata să-și piardă
viața pentru Hristos și să-L urmeze în suferință. Ai reflectat la această decizie?
Până unde ești gata să-L urmezi pe Iisus?

VINERI: … tot nu credeau în El

Ioan 12:37-41

OBSERVĂ:
Care era așteptarea lui Ioan cu privire la cei ce au văzut semnele lui Iisus?
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De ce nu mai puteau să creadă în Iisus?

MEDITEAZĂ:
Paragraful de azi este comentariul, concluzia lui Ioan cu privire la cei ce nu
credeau. Ioan explică orbirea celor ce refuzau să creadă (9:39) amintind
profeția lui Isaia 6:9-10. Ignorarea sau împotrivirea față de adevăr aduce inima
omului în starea de împietrire (desensibilizare față de vocea lui Dumnezeu)
în care nu mai poate să creadă, indiferent ce argumente ar mai avea. Această
desensibilizare este deja parte din judecata lui Dumnezeu, (9:39) care vine peste
cei ce se împotrivesc adevărului. Iisus avertizase puțin mai devreme cu privire la
pericolul de a fi cuprins de întuneric, când cineva nu crede în lumină (v. 35, 36).
Un caz asemănător este împietrirea inimii lui faraon, din cartea Exod. În pilda
bogatului și a lui Lazăr, Avraam spune despre frații necredincioși ai bogatului,
că aceștia nu ar crede, chiar dacă ar vedea pe cineva înviat din morți (Luca 16:31).
Unii îl văzuseră înviat pe Lazăr din Betania (11:46) și totuși au refuzat să creadă.
Versetul 41 spune că ceea ce a văzut Isaia în capitolul 6 este slava preexistentă
a lui Iisus.

APLICĂ:
De fiecare dată când Dumnezeu ne vorbește sau ne descoperă voia Sa, avem
responsabilitatea de a răspunde. Pentru mântuire nu există o chemare în viitor,
ci doar în prezent. Nu ignora și nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu. Există
un prea târziu. Astăzi este ziua mântuirii tale. Scrie mai jos o rugăciune prin care
să-L chemi, prin credință, pe Iisus să-ți ierte păcatele și să-ți conducă viața!
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Ioan 12:42-50

OBSERVĂ:
Ce îi împiedică pe mulți să fie martori ai lui Iisus? v.42, 43

Ce rol vor avea cuvintele lui Iisus în ziua judecății, pentru cei ce nu le primesc
acum? (v. 48)

MEDITEAZĂ:
Ceea ce poate părea un contrast cu versetul 37 este de fapt o completare cu o
categorie nouă de ascultători, care au crezut, dar nu L-au mărturisit public.
Motivul era frica de a fi dați afară din sinagogă, iar în spatele acestei frici era
dragostea pentru slava oamenilor, în contrast cu slava lui Dumnezeu. O inimă care
prețuiește aprecierea și prestigiul oferit de oameni, mai presus decât onorarea
lui Dumnezeu, nu poate să-L urmeze pe Hristos. Unii din acești simpatizanți
aveau să facă, mai târziu, un pas spre credință (Nicodim, Iosif din Arimateea).
Cuvintele lui Iisus din v. 44-50 explică concluzia lui Ioan din versetele anterioare.
Credința în Iisus este de fapt încredere în Tatăl. Respingerea cuvintelor lui Iisus
înseamnă respingerea Lui (v. 48) și implicit respingerea lui Dumnezeu, fapt care
atrage judecata finală. Spunând aceste cuvinte, Iisus amintește ascultătorilor de
atunci, și nouă astăzi, despre responsabilitatea față de cuvintele Sale. C. S. Lewis
spunea: „Creştinismul, dacă este fals, nu are nicio importanţă, iar dacă este adevărat,
are o importanţă covârşitoare. Dar nu poate avea o importanţă moderată.”
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APLICĂ:
Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în El. (I Ioan 2:15) Analizează-ți inima: ce prețuiești cel mai
mult, prestigiul și aprecierea oamenilor sau voia lui Dumnezeu? Ia astăzi decizia
de a pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, oricât te-ar costa. Doar așa poți
fi un adevărat ucenic al lui Hristos. Scrie o rugăciune mai jos.

Îl mărturisești tu pe Iisus public? Spui despre El când ai ocazia?
Botezul este un act poruncit de Iisus pentru mărturisirea credinței. Ai mărturisit
tu credința în fața altora?
Ucenicii adevărați mărturisesc și nu se rușinează de Iisus.

PENTRU COPII:
Cum am putea să ne exprimăm astăzi aprecierea și recunoștința față de Domnul?
Ce ne învață exemplul Mariei?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Mărturia despre Domnul Iisus este deosebit de prețioasă. Ce putem face
individual și ca grup ca să Îl mărturisim mai mult pe Domnul? Ce piedici
întâmpinăm? Ce resurse avem?

2.

Care sunt limitele semnelor/argumentelor în procesul de evanghelizare (v.
37)? Ce rol are rugăciunea?

3.

Ce indică faptul că cineva, în mod constant, evită să mărturisească despre
Domnul, atunci când mărturia este costisitoare?
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SĂPTĂMÂNA 13
Domnul Iisus Hristos, Împăratul care slujește. - Ioan 13
O dată cu capitolul 13 începe secțiunea din evanghelie care se concentrează pe
ultima săptămână înaintea răstignirii, o secțiune în care Domnul se ocupă cu
precădere de ucenici. Acest capitol ne arată inima Domnului Iisus Hristos, care
ne învață ce înseamnă slujirea. În ciuda trădării la care asistă, El nu a devenit
cinic, ci ne-a arătat ce este dragostea și cât de importantă este manifestarea ei
în biserica locală.

LUNI: O dragoste absolută!

Ioan 13:1

OBSERVĂ:
Când are loc acțiunea? Care este motivația lui Iisus Hristos? Ce știa Iisus Hristos?

MEDITEAZĂ:
Îl vedem aici pe Domnul nostru clar în ce privește misiunea Sa, timpul Său și
natura Sa. Dar, Îl vedem iubind dumnezeiește! Expresia “până la capăt” (gr. eis
telos) conține și sensul de fapt absolut - adică, ne iubește cu o dragoste absolută.
Acest verset este o introducere atât pentru capitolele 13-17 (cuvântările din
camera de sus și rugăciune de mare preot) cât și pentru patima Domnului. El
ne-a iubit în mod desăvârșit și astfel lucrarea Lui este una desăvârșită!

APLICĂ:
Ce implicații are pentru tine să știi că Domnul te iubește așa de mult? Ce simți
și cum ești îndemnat să acționezi când știi că Domnul te iubește așa de mult?
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MARȚI: El este salvarea noastră

Ioan 13:2-11

OBSERVĂ:
Când are loc acțiunea, mai specific? Care este motivația lui Iisus Hristos? Ce știa
Iisus Hristos? Ce fel de muncă face El?

MEDITEAZĂ:
Iisus face o muncă de sclav care îi surprinde pe ucenici, recunoscând că ei vor
înțelege doar ulterior mesajul acestui gest. În plus, în versetul 10, El ne învață
de nevoia noastră de igienă (curăție) spirituală dar și de dependența de El, dacă
vrem să ne curățim de păcate. Mântuirea noastră depinde exclusiv de lucrarea
(jertfa) Domnului Iisus.

APLICĂ:
Cum aplici tu concret “spălatul picioarelor tale” după o zi de mers în “praf”?
Ai un timp de reflexie asupra zilei care tocmai s-a scurs? Ai un timp în care să
meditezi la ce ai de mărturisit Domnului și la ce ai învățat din ce s-a întâmplat
în această zi care s-a scurs?
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Ioan 13:12-17

OBSERVĂ:
Cum explică Iisus gestul Său?

MEDITEAZĂ:
Iisus ține să le explice ucenicilor spiritul de slujire, la începutul acestei secțiuni
din Evanghelie, dedicată lor. Observați contextul în care El face acest gest! El
spune că este o pildă și ne cere să Îl urmăm în această atitudine. Este important
să notăm că în toate evangheliile, Domnul ține să le explice ucenicilor că
spiritul care trebuie să domine între ei nu ar trebui să fie competiția pentru
poziții, întâietate sau altceva de genul acesta. De fiecare dată le explică acest
concept folosind imagini: copilul adus de Domnul în mijlocul lor (Matei 18:1-3),
contrastul între liderii lumii și ucenici (Matei 20:24-28), etc.

APLICĂ:
Cum ai putea tu să îi slujești pe cei din jurul tău? Scrie un singur lucru și începe
să îl practici!
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JOI: Primindu-L pe Domnul

Ioan 13:18-30

OBSERVĂ:
În versetul 20, Iisus arată o succesiune de trei primiri care decurg una din alta.
El vorbește despre acest subiect în contextul anunțării trădării lui Iuda. De ce?

MEDITEAZĂ:
Acesta este unul dintre cele mai triste momente relatate în Scripturi! În Iuda
intră satana, chiar în prezența lui Iisus! A nu te lăsa cuprins de Domnul Iisus,
a nu-L primi, este fatal. Foarte mulți privesc soarta lui Iuda ca o piesă cu final
prestabilit. Nu este așa: Iuda ar fi putut, până în acest moment, să renunțe
la planul său. Putea decide să se pocăiască și să primească mâna întinsă a
Domnului, ca o ultimă șansă de întoarcere. Dar Iuda a mers înainte și din acel
moment nu a mai fost cale de întoarcere.
(Autorul se prezintă ca: “ucenicul pe care îl iubea Iisus”. Această titulatură apare
doar în această secțiune a evangheliei: în pasajul curent, la cruce, la mormântul
gol și la Marea Tiberiadei)

APLICĂ:
Ce relație ai tu cu Iisus? Cum ai descrie relația aceasta?
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Ioan 13:31-35

OBSERVĂ:
Ce poruncă lasă El în urmă? Cum ar trebui oamenii să realizeze că suntem
ucenicii lui?

MEDITEAZĂ:
În acest pasaj avem una dintre cele mai importante afirmații referitoare la
mărturia ucenicilor, din Biblie. Ei ar trebui să fie identificați ca ucenici ai lui
Hristos, prin relațiile pline de dragoste dintre ei. Așa arată ei lumii înconjurătoare
că Iisus Hristos este Cine a spus El că este. Dragostea ar trebui să fie principalul
mod de identificare al ucenicilor lui Hristos. Mai mult, dragostea ar trebui să îi
identifice pe ucenicii lui Iisus Hristos, deci ea va trebui să fie un indicator că Iisus
Hristos este Cine a spus El că este. Când Domnul vorbește aici despre proslăvirea
Sa, El vorbește despre începutul patimei Sale, episod în care Tatăl este proslăvit
în Fiul și Fiul în Tatăl. Pavel ne spune, în 2 Corinteni 5, că Dumnezeu era în
Hristos, împăcând lumea cu Sine.

APLICĂ:
Care sunt relațiile tale cu ceilalți ucenici ai lui Hristos? Cum arată relațiile din
grupul tău? De ce este moartea Domnului importantă?
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SÂMBĂTĂ: Iubirea de neînțeles a Domnului

Ioan 13:36-38

OBSERVĂ:
Apare din nou impetuosul personaj, apostolul Petru. Care este de data aceasta
subiectul dialogului?

MEDITEAZĂ:
Ioan relatează în acest capitol anunțarea a două realități foarte dureroase
pentru Domnul Iisus Hristos: trădarea lui Iuda și lepădarea lui Petru. Cum am
fi reacționat noi? Care a fost sursa puterii Sale? În rugăciunea din capitolul
17, Domnul arată cât îi prețuiește pe ucenici. În ciuda faptului că ei nu prea
înțelegeau la acel moment ce se întâmplă, în ciuda falimentelor din viața lor,
Domnul vorbește despre ei la superlativ.

APLICĂ:
Cum te raportezi la propriile tale eșecuri? Ce ai învățat despre cum se raportează
Dumnezeu la ele? Cum poți știi dacă mergi pe drumul vieții alături de Domnul sau
te îndepărtezi de El? Cum poți să depășești momentele când alții te dezamăgesc?

PENTRU COPII:
În ce situație ați crezut că puteți să fiți ascultători, așa cum credea și Petru, și
nu ați putut fi?
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Cum putem aplica în grupul nostru porunca lui Iisus din versetul 34?

2.

De ce ne este așa de greu să iubim?

3.

Cum ne “curățăm picioarele”?

4.

Ce înseamnă pentru noi să spălăm picioarele altora?
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SĂPTĂMÂNA 14
Domnul Iisus Hristos nu ne lasă singuri, chiar dacă nu Îl vedem - Ioan 14
Domnul continuă mesajul început în capitolul 13 și intră în dialog cu ucenicii,
transmițându-le două adevăruri de maximă importanță:
•

El este una cu Tatăl.

•

El nu ne va lăsa singuri nici acum, nici în viitor.

În acest pasaj învățăm și despre a treia Persoană a Sfintei Treimi: Duhul Sfânt
sau Mângâietorul. Până acum în evanghelie, a fost prezentat ocazional, dar în
discursul Domnului din camera de sus, avem o învățătură bogată despre Duhul
Sfânt. El este prezentat ca: Cel care ajută (Ioan 14:15-17), Cel care descoperă
(Ioan 14:25), Cel care dă mărturie (Ioan 15:26), Cel care acuză (Ioan 16:4-11) și

LUNI: Speranță pentru viitor

Ioan 14:1-4

OBSERVĂ:
Ce spune Domnul Iisus că va face? Care este urmarea acțiunilor Lui? Cum descrie
El viitorul nostru?

MEDITEAZĂ:
Domnul nostru îi îmbărbătează pe ucenici, dar în același timp îi pune în
încurcătură prin afirmația de la versetul 4. Vom vedea că ucenicii reacționează
cu o întrebare, în următorul pasaj. Avem aici o primă făgăduință de mare
însemnătate: “mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine”. Cu siguranță promisiunea
Domnului are în vedere starea noastră finală în prezența Lui, dar nu se limitează
la acest aspect. Din text reiese un fapt foarte precis (chiar dacă unii încearcă să
obțină mai mult decât scrie): Domnul își dorește să fim cu El. Ucenicii urmau să
treacă prin momente foarte grele, dar credința lor în Domnul Iisus și în Tatăl
trebuie să fi fost (și să fie pentru noi) baza speranței lor: nu vor rămâne singuri!
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APLICĂ:
Care este speranța ta pentru viitor? Te-ai simțit vreodată singur?

MARȚI: Domnul Iisus și doar El

Ioan 14:5-7

OBSERVĂ:
Ce spune Domnul despre Sine în textul acesta?

MEDITEAZĂ:
Domnul Iisus face afirmații care îi scandalizează pe ucenici. Le spune că ei știu
calea. Ei spun că nu o știu. Le spune că L-au văzut pe Tatăl. Ei spun că ar vrea
să-L vadă. În mijlocul nedumeririi lor, El afirmă lucruri esențiale legate de
persoana, ființa și lucrarea Sa. El nu este doar ținta, este și mijlocul de a ajunge
la țintă (este Calea); El nu este doar real, este Adevărul; El nu este doar esențial
pentru susținerea vieții, El este viața însăși!

APLICĂ:
Cum se împacă afirmațiile exclusive ale lui Iisus Hristos, cu ceea ce gândesc
oamenii despre Dumnezeu astăzi? Cum depinde mântuirea ta exclusiv de El?
În ce fel se aplică la viața ta spirituală, afirmația exclusivistă a Domnului Iisus?
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MIERCURI: Domnul Iisus - Chipul Tatălui

Ioan 14:8-11

OBSERVĂ:
Ce înțelegem despre persoana Lui în raport cu Tatăl? Ce afirmații face Domnul
despre relația Lui cu Tatăl?

MEDITEAZĂ:
Acest pasaj este unul dintre cele mai importante, în care Domnul ne dezvăluie
ceva despre relația Tată-Fiu. Așa cum spune autorul Epistolei către Evrei:
“El este întipărirea ființei Lui”. (Citește și imnul din Coloseni 1:13-22.)
Dumnezeu este prezent în viețile noastre și fiecare dintre noi Îl experimentăm
în mod subiectiv. Dar Dumnezeu este prezent în istorie și acest fapt nu poate fi
trecut cu vederea. Domnul Iisus Hristos este 100% Dumnezeu și 100% Om!

APLICĂ:
Meditează și roagă-te ca Duhul Sfant să te ajute să înțelegi ceva din minunata
persoană a Domnului nostru. Cum te ajută acest adevăr să te închini
lui Dumnezeu?
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Ioan 14:12-24

OBSERVĂ:
Ce se spune despre Duhul Sfânt? Ce spune Domnul că așteaptă de la ucenici?
Ce promisiuni face Domnul? În ce termeni este descrisă relația cu Domnul?
Observați prezența întregii Trinități în viața ucenicului (v.16, 23).

MEDITEAZĂ:
În esență, acest pasaj este descrierea vieții creștine. O legătură cu Sfânta Treime,
în cea mai intimă și profundă parte a ființei noastre. Domnul ne promite că
nu ne va lăsa singuri și că relația cu El este una dinamică, în care noi avem un
rol activ: ascultăm, cerem, credem, facem lucrări, iubim, cunoaștem, etc. Avem
însă și un rol în care primim ceea ce face Dumnezeu pentru noi: primim Duhul
Sfânt, Duhul rămâne în noi și este cu noi, nu suntem lăsați singuri, suntem în El
și El în noi, suntem iubiți, suntem îndrumați, etc.

APLICĂ:
Ce relație ai tu cu Iisus? Ce cere Domnul de la tine?
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VINERI: Duhul Sfânt ne învață

Ioan 14:25-27

OBSERVĂ:
Cum mai este numit Duhul Sfânt? Ce face El?
Care este efectul spuselor Domnului nostru?

MEDITEAZĂ:
Duhul Sfânt este prezentat aici ca având două roluri în viața ucenicilor: vă va
învăța și vă va aduce aminte lucrurile spuse de Hristos. Domnul repetă motivul
acestor cuvinte: pacea și încurajarea ucenicilor. Aceștia nu înțelegeau multe din
cele spuse; întrebările puse demonstrează că erau departe de înțelegerea deplină
a mesajului lui Iisus. Însă Domnul le promite - că Duhul Sfânt va continua să
îi învețe și că le va aduce aminte, așa încât ei să poată înțelege și să crească
în cunoașterea Sa. Ce importantă este această lucrare a Duhului Sfânt, atât în
viețile primilor ucenici, cât și în viața noastră!

APLICĂ:
Cum vezi tu lucrarea Duhului Sfânt în viața ta? Cum reușește adevărul sfânt să
îți dea pace și curaj?
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Ioan 14:28-31

OBSERVĂ:
Ce spune Domnul Iisus despre Sine? Dar despre Tatăl? Ce spune despre diavol?

MEDITEAZĂ:
Domnul Iisus Hristos face clar că El a spus ce a spus pentru ca ucenicii să fie
întăriți în credință, după ce vor vedea împlinirea cuvintelor Sale, dar accentul
cade pe relația Lui cu Tatăl. Așa cum vom vedea din rugăciunea de mare preot din
capitolul 17, Domnul vede patima Sa ca pe o glorificare, o proslăvire a Tatălui.
Pavel va spune mai târziu, “ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce”.
Un alt adevăr este că, în Domnul Iisus nu a fost nimic atins de păcat. Cel rău nu
a putut avea niciun fel de cap de pod în ființa Sa. Cel rău nu l-a avut cu nimic la
mână pe Domnul Iisus.

APLICĂ:
Ce efect are în viața ta măreția persoanei Domnului Iisus?

PENTRU COPII:
Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Cine ni L-a făcut cunoscut?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Care este speranța noastră? Pe ce se bazează ea?

2.

Ce am învățat despre persoana Domnului Iisus din acest text?

3.

Ce înseamnă pentru noi să îl iubim și să păzim poruncile Lui astăzi?
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SĂPTĂMÂNA 15
O legătură dătătoare de viață cu Sfânta Treime - Ioan 15
Domnul ne arată, prin intermediul unei imagini cât se poate de clare și de simple,
că suntem legați de de Tatăl și de Fiul. Suntem prinși într-un dans al vieții și al
dragostei. Din nou, întreaga Sfântă Treime este prezentă atât în această legătură
a vieții, cât și în lucrarea care se face în lume.

LUNI: Vița și mlădița

Ioan 15:1-8

OBSERVĂ:
Notează trei cuvinte cheie din text. Observă care este relația descrisă, dintre
ucenic, Fiul și Tatăl. Ce se așteaptă de la ucenic? Ce nu poate face ucenicul când
îi lipsește relația cu Fiul și cu Tatăl?

MEDITEAZĂ:
Domnul este foarte clar că nu este viață în afara Lui. Nu poate fi vorba de rodire,
de creștere, de maturizare fără El. În contextul anunțului plecării Lui, se pune
întrebarea: ce înseamnă a rămâne în El? Cuvintele Sale din acest capitol ne vor
lămuri. Observați că viața (a fi în Domnul Iisus) este vizibilă prin rodire. Roada
nu este opțională. Mulți sunt speriați de acest text deoarece cred că a rămâne în
Hristos este un stadiu superior de maturizare, este destinat unor oameni super
spirituali și ține de efortul nostru disperat. Această atitudine ne poate duce ușor
la deznădejde. Domnul nu a vrut asta, ci a vrut să ne arate că legătura cu El este
esențială. El o va descrie mai jos, ca o rămânere în dragostea Lui și o ascultare
de poruncile Lui.
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APLICĂ:
Cum vezi tu persoana lui Iisus Hristos? Ce înseamnă pentru tine a aduce rod?
Care sunt roadele tale? Treci în revistă câteva. Ce înseamnă pentru tine a rămâne
în Domnul Iisus?

MARȚI: A rămâne în El

Ioan 15:9

OBSERVĂ:
Ce i se cere ucenicului? Compară cu imaginea din versetul de mai sus, când se
folosește imaginea mlădiței.

MEDITEAZĂ:
Răspunsul la întrebarea de mai sus este rămânerea ucenicului în dragostea
lui Iisus. Suntem cuprinși în dragostea cea mai puternică ce se poate
imagina. Ucenicul trebuie să învețe să rămână în ea. Dar oare ce înseamnă
aceasta, concret?

APLICĂ:
Cum experimentezi tu dragostea lui Iisus? De unde știi că te iubește?
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MIERCURI:

A rămâne înseamnă a asculta și a iubi

Ioan 15:10-17

OBSERVĂ:
Cum explică Domnul rămânerea în dragostea Lui și implicit în El? Mulți sunt
speriați de versetele din Ioan 15. Totuși, Domnul afirmă că alta este intenția
Lui. Care este aceasta (v. 11)? Ce poruncă dă Domnul în mod repetat? Ce învățăm
despre alegerea ucenicilor?

MEDITEAZĂ:
Domnul nostru ne spune că porunca Sa este să ne iubim unii pe alții. A trăi
această poruncă ne ține în voia Sa și în dragostea Sa. A rămâne în El nu este
o trăire mistică, subiectivă, ci o trăire în dragoste vizibilă, verificabilă, față de
ceilalți ucenici și nu numai. Mai mult, toată această apartenență a noastră în El,
nu este un efort personal în care suntem lăsați singuri. Dimpotrivă, El ne spune
că ne-a ales și ne-a rânduit să aducem roadă. Întreaga Sfântă Treime este activ
implicată în salvarea și creșterea noastră. Nu este aceasta cea mai mare veste pe
care o poate primi cineva?

APLICĂ:
Notează un mod concret în care ai putea împlini astăzi porunca de a iubi.
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Ioan 15:18-21

OBSERVĂ:
Ce spune Domnul despre lume? De ce este această ruptură între lume, pe de o
parte și El și ucenicii, pe de altă parte?

MEDITEAZĂ:
O dată cu versetul 18, Domnul îi avertizează pe ucenici de ostilitatea mediului
în care sunt lăsați. Domnul Iisus arată că lumea (adică sistemul de valori străin
de El, cât și oamenii animați de acele valori)Îi este ostilă și va fi ostilă nu numai
față de El, ci și față de ucenici. Separarea pe care o face alegerea și urmarea lui
Hristos este una reală și de multe ori dureroasă. Reiese din acest text că a ne
aștepta ca lumea, ca sistem, să îmbrățișeze valorile creștine - este autoînșelare.

APLICĂ:
Cum ar trebui să răspundem în fața ostilității? Tu cu ce fel de ostilitate te lupți?
Este din cauză că Îl urmezi pe Iisus sau din cauză că de fapt nu Îl urmezi?
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VINERI: Respingerea Sa are un cost imens

Ioan 15:22-25

OBSERVĂ:
La cine se referă Domnul? Îți amintești un text din prolog (Ioan 1:1-18) în care
se spune ceva asemănător? Care este însă argumentul lui Iisus, în cazul acesta
specific? De ce ar fi trebuit acea generație să creadă?

MEDITEAZĂ:
Domnul Iisus clarifică faptul că respingerea lui a fost profețită. În același timp
arată că această respingere a fost nejustificată și că ea înseamnă și respingerea
Tatălui. Respingerea Domnului are consecințe dramatice și omul care Îl respinge
are o responsabilitate personală, deoarece Dumnezeu nu ne-a lăsat fără dovezi
despre Sine.

APLICĂ:
Ce te face pe tine să crezi în Iisus, să Îl urmezi și să te închini Lui? Ai îndoieli
legate de persoana Lui? Care? Cum vorbește Dumnezeu astăzi?
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Ioan 15:26-27

OBSERVĂ:
Cine va continua mărturia după Înălțarea Domnului?

MEDITEAZĂ:
Domnul nostru spune că mărturia Sa nu s-a terminat o dată cu plecarea Lui din
lumea noastră. Atât Duhul Sfânt, prin lucrarea Lui, cât și ucenicii, vor continua
să mărturisească. Textul se referă în primul rând la Apostoli, deoarece spune
explicit că “ați fost cu Mine de la început” (vezi și alegerea lui Matia din Fapte) dar,
înțelegem - din ce spune evanghelia luată ca întreg - că fiecare comunitate de
ucenici este o comunitate mărturisitoare, atât prin vorbe, cât și prin fapte.

APLICĂ:
Cum contribuie relațiile și faptele tale la mărturia de care vorbește Domnul?

PENTRU COPII:
Dați niște exemple de copii din Biblie, care l-au cunoscut pe Iisus. Voi ce
experiențe ați avut cu El? (răspunsuri la rugăciuni, lucruri care le-ați înțeles
singuri din ce ați citit sau auzit, ceva ce au spus părinții…)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Care este mesajul central al imaginii cu vița și mlădițele? Generează bucurie
sau frică?

2.

Ce înseamnă “a rămâne în El”, practic, în viața voastră?

3.

Cum putem aplica, mai bine ca grup, porunca de a ne iubi unii pe alții?
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SĂPTĂMÂNA 16
Într-o lume ostilă, dar nu singuri - Ioan 16
Se continuă ultimele cuvinte din capitolul 15 și Domnul Iisus dezvoltă tema
prezenței ucenicilor într-o lume ostilă. Totuși acest capitol nu este sumbru și
lipsit de speranță. Întreaga Sfântă Treime este implicată în istoria acestei lumi,
în care suntem chemați să mergem pe urmele Celui care a biruit lumea.

LUNI: Fără frică

Ioan 16:1-6

OBSERVĂ:
Recitiți Ioan 15:18-27. Ce leagă aceste pasaje? Ce observi legat de Tatăl, Fiul,
ucenici și lume? Despre ce sentimente vorbește Domnul Iisus?

MEDITEAZĂ:
Domnul știe că lumea ne este ostilă și știe și ce simțim. Meditează la intimitatea
acestui dialog și la cuvintele Domnului. Lui nu îi este străin ce simțim.

APLICĂ:
Cum îți dă relația cu Domnul Iisus stabilitate emoțională?
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MARȚI: Duhul Sfânt - acuzator

S16

Ioan 16: 7-11

OBSERVĂ:
Despre ce persoană a Sfintei Treimi ne vorbește Domnul? Ce va face?

MEDITEAZĂ:
Acțiunea Duhului Sfânt, prezentată aici, este o detaliere a promisiunii din
capitolul 15 când ni se spune că Duhul va mărturisi despre Domnul Iisus. Această
mărturie are de a face cu demonstrarea că lucrarea Domnului, chiar respinsă
și necrezută de lume, este ancorată într-un fapt care reprezintă o “dovadă de
netăgăduit”: Învierea (Fapte 17). Când Duhul Sfânt ne îndreaptă privirea către
măreția învierii Domnului nostru, realizăm că El a învins pe cel rău, lumea și
ne-a dat șansa îmbrăcării în neprihănirea Lui. Este interesant de observat că,
dacă pentru ucenic Duhul Sfânt este apărător (avocat, în gr. paracletos), Domnul
ne arată că pentru lume, Duhul Sfânt are rolul de acuzator.

APLICĂ:
Cum ai văzut lucrarea Duhului Sfânt în viața ta și viața celor din jurul tău? Ce
exemple concrete ai?
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MIERCURI: Duhul Sfânt descoperă, deslușește

Ioan 16:12-15

OBSERVĂ:
Ce alt aspect al lucrării Duhului Sfânt este prezentat? Care sunt cele trei Persoane
divine în acest pasaj? Care este relația dintre Ele? Observați timpii (alternanța
lor) la care vorbește Domnul Iisus.

MEDITEAZĂ:
Domnul nostru ne vorbește despre o lucrare a Duhului Sfânt care se va petrece
după plecarea Sa: dezvoltarea învățăturii pe măsura maturizării ucenicilor, cât
și descoperirea “lucrurilor viitoare”, adică a planului de mântuire dar și lucrarea
profetică. Nu este niciun fel de discontinuitate între lucrarea săvârșită pe
pământ de Domnul Iisus și lucrarea care urma, a Duhului Sfant. De ce? Versetul
14 explică faptul că Duhul Sfânt nu se glorifică pe Sine, ci pe Domnul Iisus.
Ce va descoperi El, va fi legat de Domnul Iisus și de Tatăl. Vedem cel mai clar
împlinirea acestei promisiuni, în ceea ce s-a concretizat pentru biserică, în
cărțile Noului Testament.

APLICĂ:
Cum privești Scriptura, știind această realitatea a lucrării Duhului Sfânt? Cât de
bine o cunoști? Ce faci concret ca să te familiarizezi cu Cuvântul scris? Cum te
ajută Duhul Sfânt, practic, în înțelegere și în aplicare?
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JOI: Nu suntem lăsați singuri
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Ioan 16:16-24

OBSERVĂ:
Domnul începe cu o afirmație care stârnește întrebări în inimile ucenicilor.
Ce promisiuni sunt în acest text?

MEDITEAZĂ:
Împlinirea promisiunii că ei Îl vor revedea, a avut loc în primul rând la Învierea
Domnului. După înviere, Domnul s-a arătat exclusiv ucenicilor. O dată cu
venirea Duhului Sfânt, la Cincizecime, promisiunea s-a împlinit și mai mult,
deoarece ucenicii au realizat că Dumnezeu este în mijlocul lor și în ei. Atunci,
ucenicii au realizat că Dumnezeu a venit să locuiască în ei, așa cum nu se mai
întâmplase în istorie. Lua naștere Biserica, trupul lui Hristos. Însă, Biserica nu a
uitat că promisiunea are încă o latură care își așteaptă împlinirea, în viitor. Încă
așteptăm ca Domnul Iisus să revină.
Pasajul se încheie cu promisiunea că Tatăl ne va asculta rugăciunile în numele
Domnului Iisus. Această promisiune nu garantează că folosirea formulei “în
Numele lui Iisus” Îl va face pe Dumnezeu să acționeze la comanda noastră. Aici
textul accentuează că autoritatea Domnului Iisus este una reală. Împlinirea
acestui verset o vedem în toate minunile și semnele făcute în numele Domnului,
în biserica primară dar și în multe din experiențele noastre personale. Și totuși
Dumnezeu, în suveranitatea și atotștiința Sa, în anumite circumstanțe, răspunde
și negativ copiilor lui dragi.

APLICĂ:
De ce să ne rugăm în numele Domnului Iisus? Rememorează din istoria ta,
rugăciuni în care răspunsul a fost “da”, “nu” sau “mai târziu”.

135

S16 | Într-o lume ostilă, dar nu singuri

VINERI: Copiii Tatălui

Ioan 16:25-28

OBSERVĂ:
Notează repetarea adevărului că Domnul va pleca din lumea aceasta. Cum îi
încurajează El pe ucenici? Ce adevăr trebuie să îi mângâie?

MEDITEAZĂ:
Domnului Iisus le spune ucenicilor că relația lor cu Tatăl este o relație directă, și
aceasta pentru că Tatăl îi iubește. Ucenicii sunt cei care au crezut că Domnul vine
de la Dumnezeu, și în consecință, că este Dumnezeu, deoarece a venit ca Fiu.
Chiar dacă ucenicii nu au înțeles pe moment, Domnul le spune că misiunea Sa se
apropie de sfârșit. Dar aceasta nu înseamnă că dispare, ci că se întoarce la Tatăl.
Înainte, tocmai le spusese că este în avantajul lor, deoarece va trimite astfel
pe Duhul Sfânt. Chiar și în aceste discursuri, Domnul a trebuit să folosească
imagini și pilde (spălarea picioarelor, imaginea viei, imaginea femeii care naște,
etc). El le promite că se apropie timpul în care vor putea să înțeleagă mai mult.

APLICĂ:
Ai observat o creștere în înțelegerea lucrurilor spirituale în viața ta? Dacă da, ce
te-a ajutat să crești? Dacă nu, ce crezi că te împiedică să crești?
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SÂMBĂTĂ: Un mare preot care are milă
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Ioan 16:29-33

OBSERVĂ:
Care este dușul rece pe care îl primesc ucenicii? Ce aflăm despre credința lor?
Care este scopul declarat al afirmațiilor Domnului Iisus?

MEDITEAZĂ:
Observați bunătatea Domnului care se uită la rezultatul final și nu la eșecul
imediat al ucenicilor. Domnul nostru nu este luat prin surprindere de puterea
noastră de a fi așa cum ar trebui să fim. Știe eșecurile noastre. Și nu doar pe cele
din trecut. El este cu noi și noi suntem chemați să mergem pe urmele Lui. Iar El
a biruit! Aceasta este sursa liniștii și păcii noastre.

APLICĂ:
Știind că Domnul Iisus te cunoaște așa cum ești, cum ești motivat să îți trăiești
viața? Ce îți dă pace? Ce înseamnă pentru tine a fi biruitor?

PENTRU COPII:
Când ai greșit sau i-ai supărat pe părinții tăi, mai ești sigur că ei te iubesc?
Ce ne învață aceasta despre Dumnezeu, Tatăl nostru?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Ce vă dă pace în viața de zi cu zi?

2.

Ce faceți când falimentați?

3.

Cum vă ajută afirmațiile Domnului din această săptămână, legate de
persoana și lucrarea Sa, în viața voastră spirituală?
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SĂPTĂMÂNA 17
Rugăciunea de Mare Preot a Domnului nostru Iisus Hristos - Ioan 17
DomnuI Iisus Hristos încheie setul de discursuri și învățături date ucenicilor
- secțiune începută o dată cu capitolul 13 - cu această rugăciune unică în
Evanghelii. Multe din cele spuse în capitolele 13-16 se regăsesc în rugăciune.
Domnul încredințează ucenicii, în mod formal, în mâna Tatălui. Realitatea
cuprinderii noastre în relația cu Trinitatea este exprimată la un nivel greu de
egalat în alt text.

LUNI: A sosit ceasul

Ioan 17: 1-5

OBSERVĂ:
Fă o sinteză a ceea ce înveți despre Tatăl, despre Fiul și despre oameni?

MEDITEAZĂ:
Domnul face o serie de afirmații de maximă importanță. Prima: a sosit ceasul.
Privirea Domnului este deja la finalizarea lucrării Sale. Da, va trece prin chin și
moarte, dar va învia și se va înălța, arătând fără echivoc că El este Dumnezeu.
A doua: El este Cel care dă viața veșnică. A treia: Domnul definește viața veșnică:
o relație indestructibilă cu Dumnezeul trinitar. A patra: Iisus Hristos este
preexistent creației.

APLICĂ:
Închină-te astăzi, cu toată smerenia, Celui care ne-a mântuit!
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MARȚI: Fiul și Tatăl sunt Una

S17

Ioan 17: 6-10

OBSERVĂ:
Observă frecvența adresării la persoana a doua? Observă accentul pe care Domnul
îl pune pe ce face Tatăl. Pentru cine se roagă Domnul Iisus?

MEDITEAZĂ:
Domnul arată că Tatăl nu este străin de lucrarea Sa. Ucenicii sunt ai Tatălui,
Cuvântul este al Tatălui, trimiterea este a Tatălui. Ucenicii au crezut în Domnul
și ei sunt cei în care El este proslăvit. În primele versete, am văzut că Tatăl îl
proslăvește pe Fiul, acum învățăm că Fiul este proslăvit în ucenici.

APLICĂ:
Domnul știe frământările noastre. Rugăciunea Lui are în vedere să ne
conștientizeze de relația, mai presus de înțelegere, dintre noi și Tatăl. Haideți
să ne închinăm Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt pentru includerea noastră în
această părtășie și aparținere!
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MIERCURI: În lume, dar nu din lume

Ioan 17: 11-16

OBSERVĂ:
Ce verb legat de siguranță se repetă? Ce cere Domnul? Cu ce scop spune El aceste
cuvinte? Ce relație cu lumea vrea Domnul să avem?

MEDITEAZĂ:
În lume, dar nu din lume; în lume, dar sub protecție divină; în lume, dar nu ca
lumea, ci în unitate; în lume, dar cu o bucurie din afara ei.

APLICĂ:
Ce îți umbrește bucuria?

JOI: Unitatea este dorința Domnului

Ioan 17: 17-23

OBSERVĂ:
În acest pasaj apar mai multe acțiuni pe care le fac Tatăl și Fiul. Care sunt
aceste acțiuni (urmărește verbele)? Pentru cine se roagă Domnul? Ce își dorește
Domnul de la cei pentru care se roagă?
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MEDITEAZĂ:
Domnul spune explicit că se roagă atât pentru ucenicii de față (ei vor avea un
rol cu totul special în biserică: Apostoli) cât și pentru ucenicii care vor crede
pe baza mărturiei lor. Pentru primul grup, Domnul accentuează punerea de o
parte (sfințirea) și trimiterea în lume (misiunea). Pentru al doilea grup, Domnul
accentuează unitatea care pornește din comuniunea cu Dumnezeul Trinitar.

APLICĂ:
Ce înseamnă că Hristos este în tine? Cum se leagă acest adevăr de unitatea
care ar trebui să îi caracterizeze pe ucenicii Lui? Cum contribui tu la unitate, în
comunitatea locală?

VINERI: O relație mai presus de înțelegere

Ioan 17: 24-25

OBSERVĂ:
Care este dorința Fiului? Ce aflăm despre relația Tatăl și Fiul înainte de creație?
Cum putem să Îl cunoaștem pe Tatăl?

MEDITEAZĂ:
Ucenicii, primindu-L pe Hristos, au intrat într-o relație a cărei adâncime
nu poate fi sondată. Nu au primit doar înțelegerea mai clară despre Tatăl, ci
participarea într-o revelație a Dumnezeului Trinitar, revelație care continuă în
afara timpului. A vedea slava lui Iisus Hristos, în modul în care ni se deschide
aici orizontul, înseamnă o participare la dragostea divină și o transformare, ca
urmare a acestei participări. Realitate pe care nici măcar nu o putem intui.
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APLICĂ:
Produce cunoașterea lui Iisus Hristos Domnul transformări în viața ta? În ce fel?
Cum arată aceste transformări?

SÂMBĂTĂ: Tu și El, o relație vie astăzi

Ioan 17:26

OBSERVĂ:
Recitește întreaga rugăciune, adică tot capitolul 17. În ultimul verset, Domnul
încheie cu o trei promisiuni. Care sunt acestea?

MEDITEAZĂ:
Domnul nostru ne spune că nu ne lasă singuri, că este la lucru în viața noastră.
Și nu doar cu scopul de a cunoaște mai mult, dar și cu scopul de a experimenta
dragostea și prezenta Lui. Fără să fie explicit, Domnul face referire la lucrarea
Duhului Sfânt în prezent.

APLICĂ:
Ce a produs în tine această rugăciune a Domnului? Cum îți privești viața de
acum, având în vedere dorințele Domnului din rugăciune dar și promisiunile
Lui? Poți face o schimbare specifică?
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PENTRU COPII:
Cum vă rugați lui Dumnezeu? Îi spuneți ca unui părinte ce simțiți sau repetați
niște formule?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
Lăsați fiecare persoană să împărtășească o trăire specifică sau un adevăr înțeles
mai profund din această rugăciune.
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SĂPTĂMÂNA 18
Domnul este arestat - Ioan 18
DomnuI Iisus Hristos este arestat, părăsit de ucenici, interogat și dat pe mâna
autorităților romane. Ne amintim cum începea capitolul 13, “fiindcă ne-a iubit
până la capăt…”

LUNI: Arestarea

Ioan 18: 1-12

OBSERVĂ:
Unde merge Domnul să îi aștepte pe cei care îl vor aresta? Ce avea gloata care
venise să Îl aresteze, pe lângă arme? De ce erau așa de importante “serviciile”
lui Iuda? Care este atitudinea Domnului în fața arestării? De ce au căzut cu fața
la pământ cei care veniseră să îl aresteze?

MEDITEAZĂ:
Deducem din context că arestarea a fost făcută noaptea. Iuda era foarte important
pentru a-L recunoaște pe Domnul. Notați că Domnul Iisus se îngrijește ca
ucenicii să nu fie arestați, chiar dacă Petru se grăbește să atace. Ioan ni-L
prezintă conștient de ce urma să se întâmple și decis să bea paharul. Știm din
alte evanghelii că paharul însemna, în acest context, patima prin care urma
să treacă Domnul. Este important să nu uităm că El a băut paharul mâniei lui
Dumnezeu, ca noi să putem bea paharul biruinței, în sângele Său.
Chiar și în aceste circumstanțe, El face o afirmație care arată natura Lui
Dumnezeiască. El afirma cu putere “EU SUNT”.
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APLICĂ:
Domnul era atunci și este și acum în control. Învață să te încrezi în El. Ce înseamnă
pentru tine, personal, faptul că El a băut paharul mâniei lui Dumnezeu?

MARȚI: La Ana, socrul marelui preot;

Ioan 18: 13-18

OBSERVĂ:
Unde se mută scena? Ce personaje istorice apar? Cum reușește Petru să intre în
curtea marelui preot?

MEDITEAZĂ:
Domnul este adus la Ana, socrul marelui preot Caiafa. Ioan ne spune că planul ca
Iisus să fie omorât era făcut înainte de judecată. Ioan ne aduce aminte că marele
preot Caiafa rostise un cuvânt profetic, fără să înțeleagă dimensiunea afirmației
pe care o făcea la acel moment. Un ucenic îl ajută pe Petru să intre și el în curte
și este astfel martor la prima lepădare. Oare cum am fi reacționat noi în acest
context atât de ostil?

APLICĂ:
În ce context îți este greu să fii ucenic în mod public?
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MIERCURI: Domnul cere să fie tratat corect

Ioan 18: 19-24

OBSERVĂ:
Cum reacționează Domnul la simularea de proces care începe să se desfășoare?

MEDITEAZĂ:
Prin simpla lui prezență, dar și prin argument, Domnul scoate în evidență
corupția adâncă a unor oameni care îi hotărâseră mai dinainte moartea. “Dacă
am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă bați?” De
secole, acest mesaj răsună înfundat pe fondul atâtor abuzuri. Oare nu cădem așa
de ușor în agresivitate verbală, scrisă și chiar și fizică, atunci când nu vrem să
recunoaștem că nu avem dreptate, că nu avem argument?

APLICĂ:
Ce ar spune Domnul Iisus când îți pierzi cumpătul și când devii agresiv cu cei
din jurul tău?

JOI: Lepădarea lui Petru
OBSERVĂ:
Unde este Petru? Cine sunt cei care îl chestionează?
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MEDITEAZĂ:
Ioan ne prezintă ultimele două lepădări, celebre în istoria bisericii, ale lui Petru.
Îl vedem lapidar în a da detalii, dar ne descrie tensiunea între un grup ostil și
cel mai proeminent ucenic. Petru încearcă să fie aproape de Domnul în aceste
momente, dar eșuează. Ioan va fi, în primele capitole din Faptele Apostolilor,
alături de Petru. De acea dată însă, cu puterea Duhului Sfânt, ambii sunt martori
plini de îndrăzneală și putere. O prietenie care a fost definită de măreția și
provocările relației autentice cu Domnul.

APLICĂ:
Cum te raportezi tu la propriile eșecuri? Dar Domnul? Cum te ajută prietenii tăi
în creșterea ta spirituală?

VINERI: Pe mâna lui Pilat

Ioan 18: 28-32

OBSERVĂ:
Unde se mută acțiunea? Când are loc acțiunea? Ce decizie luaseră liderii iudei?
De ce Îl aduc pe Domnul la Pilat? Ce vrea Pilat să facă?

MEDITEAZĂ:
Dimineața, liderii iudei Îl duc pe Domnul la Pilat, guvernatorul roman al
regiunii. Fiind sub ocupație romană, ei nu aveau dreptul de executa pe cineva.
Mai ales când guvernatorul era prezent, ar fi fost o încălcare foarte gravă, cu
repercursiuni severe. Din nou, Domnul nu este adus pentru a trece printr-un
proces corect, ci mai degrabă este dat pe mâna unui călău autorizat. Este hilară
religiozitatea și respectarea legilor curăției (să nu se spurce și să poată mânca
Paștile), în contextul unei nedreptăți inegalabile în istorie.
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APLICĂ:
Nu ne surprindem și noi, în atâtea situații, ipocriți sau inconsecvenți? Este ușor
să îi judecăm pe alții. În ce domenii ale vieții îți este greu să fii consecvent cu
valorile în care crezi? De ce?

SÂMBĂTĂ: Interogatoriul

Ioan 18:33-40

OBSERVĂ:
Ioan strecoară în dialogul dintre Domnul nostru și Pilat acuzația care i se aduce
Domnului. Care este aceasta? Ce spune Domnul despre Sine în acest dialog?
Observați concluzia lui Pilat, cât și încercarea lui de a ieși din situația în care a
fost pus.

MEDITEAZĂ:
Domnul este, de fapt, adus ca un miel la măcelar. Pilat recunoaște că Iisus Hristos
nu este vinovat și încearcă să se folosească de obiceiul de a elibera un prizonier,
cu ocazia Paștelui. Iudeii însă cer eliberarea lui Baraba, un tâlhar, spune Ioan.
Unii comentatori îl identifică, ca făcând parte dintre acei luptători care atacau
romanii sau colaboraționiștii în mulțime, cu niște pumnale ascunse la piept.
Să reținem că Domnul spune clar că Împărăția Sa nu este acum, din această
lume, dar că este Împărat și acesta este destinul Său. Ce frumos a înțeles G.F
Handel, în oratoriul Mesia, să cânte măreția Domnului nostru! Citește și Filipeni
2:5-11, unde Pavel ne arată un tablou așa de frumos, când toți se vor închina
Domnului. Completează lectura cu Apocalipsa 5.
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APLICĂ:
Ce ar trebui să învățăm din răspunsul; “dar acum, Împărăția Mea nu este de aici”?
Dar din afirmația: “oricine este din adevăr asculta glasul Meu”?

PENTRU COPII:
Ți-a fost vreodată frică să fii diferit de restul copiilor?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
Avem în acest pasaj multe personaje. Sugerați grupului ca fiecare să spună ce a
învățat să facă sau să nu facă, pornind de la personajele din pasaj: Iuda, Petru,
Ioan, autoritățile iudaice și Pilat.
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SĂPTĂMÂNA 19
Domnul este judecat, condamnat și răstignit- Ioan 19
Acest capitol este cel mai sumbru din Evanghelia după Ioan. Ceea ce se anunță în
capitolul anterior devine realitate. Domnul este condamnat în urma unui șantaj
și răstignit. Totul pare pierdut.

LUNI: Iată Omul!

Ioan 19: 1-7

OBSERVĂ:
Ce poruncă dă Pilat? Care este tema batjocurii soldaților? De câte ori afirma Pilat
că nu găsește nicio vină în Domnul? În versetul 7 apare în clar motivația liderilor
iudei. De ce trebuia ca Domnul să moară conform celor spuse în v7?

MEDITEAZĂ:
Domnul Iisus Hristos este torturat și prezentat privitorilor. În ciuda acestui
tablou sinistru, se cere cu vehemență răstignirea Lui. În pasaj apare cu claritate
motivul acestei înverșunări, un motiv în concordanță cu legea mozaică. Dacă
cineva blasfemia, era condamnat la moarte. Liderii evrei au fost consecvenți
în orbirea lor, cerând moartea Domnului. Spre deosebire de mulți oameni de-a
lungul secolelor, ei au gândit corect: Domnul Iisus nu putea fi un om bun, un om
care a suferit pentru convingerile Lui, un învățător mare, un profet și așa mai
departe. Afirmațiile Lui despre identitatea Sa nu lasă decât două alternative: este
Dumnezeu sau unul care a blasfemiat - conștient sau nu. Faptul că ei, în ciuda
semnelor făcute și a mesajului Său, a profețiilor împlinite, nu au văzut decât un
om, le-a fost fatal. Ce vedem noi în Domnul Iisus?
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APLICĂ:
Cine este Domnul Iisus Hristos pentru tine? Cum evaluezi, este mai ușor sau mai
greu să crezi astăzi? De ce?

MARȚI: Autoritatea și responsabilitatea liderilor

Ioan 19: 8-11

OBSERVĂ:
Ce ni se spune despre starea lui Pilat? Ce intenții are Pilat în legătura cu Domnul?
Despre ce putere vorbește Pilat? Cine i-a delegat aceasta putere lui Pilat? Ce
afirmație face Domnul, legat de păcatul celui care l-a dat pe mâna lui Pilat? Cine
L-a dat pe Domnul pe mâna lui Pilat?

MEDITEAZĂ:
Ioan ne prezintă un al doilea “dialog” între Domnul Iisus și Pilat. De data aceasta,
Ioan ne spune un detaliu despre judecător, anume că îi era frică și că frica lui
crescuse la auzul motivului real al urii liderilor iudei. Domnul nu se apăra, știind
cursul viitor al evenimentelor, dar face o clarificare: Pilat are autoritate delegată,
iar în ultima instanță, Cel care a delegat autoritate este Dumnezeu. Caiafa, cel
care L-a dat pe mâna lui Pilat, are o responsabilitate și mai mare, deoarece a
abuzat de autoritatea Sa, L-a condamnat pe Domnul chiar înainte să Îl judece și
a trecut cu vederea toate dovezile care arătau că El este Mesia.
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APLICĂ:
Cum te raportezi tu la autoritatea dată ție - autoritate de părinte, de lider în
diverse domenii, etc?

MIERCURI: Decizie sau cedare la șantaj?

Ioan 19: 12-16

OBSERVĂ:
Care este intenția lui Pilat? Care este decizia finală a lui Pilat? Care este
argumentul care îl determină definitiv la acțiune?

MEDITEAZĂ:
Pilat cedează în fața șantajului și presiunii exercitate de liderii iudeilor. Într-un
fel, toată lumea dorea să scape de “problema” Iisus. Ceea ce nimeni nu realiza,
era că omul - fie el guvernator, fie unul dintre liderii iudei, fie el unul din gloată
- juca un rol pe care nu îl înțelegea. Îl judeca pe Creator și avea impresia că are
destinul acelui evreu lipsit de apărare, din Galilea, în propriile mâini. Chiar dacă
pasajul începe cu dorința lui Pilat de a-I da drumul - Pilat înțelesese intenția lui
Caiafa - teama de a fi pârât la Roma că nu a condamnat un “rege autointitulat”
sau că ar fi blând cu cei care în Iudea complotează împotriva Cezarului, îl face
să cedeze presiunii.

152

Domnul este judecat, condamnat și răstignit |

S19

APLICĂ:
Este important să realizezi că nu ești responsabil doar în fața unor instanțe
omenești. Nu contează doar felul în care te judecă cei din jur, ci ești responsabil,
în primul rând, fața Celui care te-a creat? Cum te raportezi la El? La ce fel de
presiuni ești tu expus?

JOI: Execuția

Ioan 19: 17-30

OBSERVĂ:
Cât de mult accent se pune pe suferința fizică a Domnului? Care a fost vina
“oficială” a Domnului? Ce proorocii se împlinesc la cruce? Care dintre apropiații
Domnului erau în preajmă? Observă cele patru afirmații de pe cruce. Ce reflectă
ele? Care este atitudinea ostașilor?

MEDITEAZĂ:
Domnul Iisus Hristos este răstignit. Din ce știm din istorie, foarte probabil,
a fost răstignit complet dezbrăcat. Moartea Domnului este și ea o taină. Cum
poate muri Dumnezeu? Cum poate să se umilească El într-atât? Cum poate Cel
ce a creat Universul să ceară creaturii puțină apă, dar să moară după o ultimă
înghițitură de... oțet?
Observă-I dragostea pentru mama Sa, manifestată prin grijă chiar și în acele
momente grele. Chiar și în moartea Sa este un amestec tainic de umanitate
și dumnezeire, care ar trebui să ne facă să ne închinăm Lui din adâncul
ființei noastre.
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APLICĂ:
Domnul Iisus Hristos merită toata închinarea noastră! Stai în liniște înaintea
Lui și arată-ți recunoștința!

VINERI: Dovada morții Domnului

Ioan 19: 31-37

OBSERVĂ:
Notează referințele la proorocii. În ce zi a fost răstignit Domnul? De ce doreau
liderii iudeilor să nu rămână trupurile pe cruce? De ce este importantă mărturia
lui Ioan, că moartea Domnului a fost autentică?

MEDITEAZĂ:
Cei răstigniți puteau fi în agonie chiar mai multe zile. Supliciul răstignirii
constă și în această agonie prelungită. Ziua răstignirii, fiind una care preceda
o sărbătoare mare, i-a făcut pe iudei să ceară să se scurteze suferința, prin
zdrobirea părții inferioare a picioarelor, așa încât cei răstigniți să nu se mai poată
sprijini ca să respire și să moară sufocați. Domnul era însă mort iar soldatul, ca
să fie sigur, îl străpunge în zona inimii. Ioan ne arată din nou că cele întâmplate
au fost prevestite. Aici avem o profeție care a fost împlinită de cineva care nu
avea nicio legătură cu Scripturile. Ioan este intenționat, apologetic. El arată în
special faptul că moartea Domnului a fost autentică și testată și anulează din
start teoriile că învierea ar fi fost o revenire din leșin.
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APLICĂ:
Ce argumente îți întăresc ție credința? Ce spun oamenii din jurul tău despre
înviere? Care sunt obiecțiile pe care le-ai întâlnit?

SÂMBĂTĂ: Îngroparea

Ioan 19:38-42

OBSERVĂ:
Cine intervine pentru trupul Domnului? Ce știm despre bărbații aceștia? Cum
este tratat Domnul, după moartea Sa?

MEDITEAZĂ:
Domnul Iisus este înmormântat în mare grabă - era ziua Pregătirii, înainte
de sărbătoarea Paștelor. Seara aceea, după asfințit, se mâncau paștile. Iosif și
Nicodim intervin și tratează trupul Domnului cu mare grijă. Este interesant
că intră în scenă, în această atmosferă foarte tensionată, doi oameni care nu
erau ucenici declarați ai Domnului. Ucenicii care nu erau pe ascuns, erau acum
ascunși de frica iudeilor. Domnul este pus într-un mormânt, în apropiere. Din
ce știm din celelalte evanghelii, era chiar mormântul lui Iosif. Părea că Domnul
va fi complet abandonat după moartea Lui, dar Dumnezeu are oameni care au
intervenit la timpul lor. Domnul are parte de o înmormântare care era peste
statutul său social - o înmormântare aproape regală - iar Iosif și Nicodim au
fost cei care s-au îngrijit de aceasta.
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APLICĂ:
Mulțumește-I Domnului pentru câteva persoane care, în momente grele pentru
tine, au fost de ajutor. Mulțumește-le și lor! Gândește-te cum ai putea tu să
ajuți pe unii care au astăzi nevoie de sprijin.

PENTRU COPII:
Au fost momente când v-ați simțit complet singuri și fără ajutor? Descrieți ce
ați gândit și simțit.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

De ce nu insistă evanghelistul pe detaliile supliciului?

2.

De ce insistă Ioan să demonstreze moartea Domnului?

3.

De ce a murit Domnul Iisus? Chiar a fost nevoie să treacă prin așa ceva?
De ce?
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SĂPTĂMÂNA 20
Învierea Domnului- Ioan 20
Pe cât de întunecat este capitolul 19, pe atât de luminos este capitolul 20.
Învierea Domnul Iisus este prezentată din perspectiva trăirilor și emoțiilor
imediate ale ucenicilor.

LUNI: O concluzie logică

Ioan 20: 1-2

OBSERVĂ:
Când pleacă Maria spre mormânt? Ce concluzie logică trage ea?

MEDITEAZĂ:
Maria vede piatra dată la o parte - nu ni se spune că a intrat - și aleargă la
ucenici cu o concluzie logică: Domnul fusese pus într-un mormânt al unui om
bogat, cineva - probabil grădinarul - a venit și L-a luat de acolo. Femeile au fost
cele care au fost aproape de Domnul în momentul răstignirii, dar și cele care au
primit primele vestea învierii. Domnul a onorat credincioșia lor.

APLICĂ:
Ce înseamnă pentru tine să fii credincios? În ce domenii ale vieții tale îți este
ușor să fii credincios Domnului și în ce domenii îți este greu? Cum îi poate fi
cineva, astăzi, fidel lui Hristos?
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MARȚI: Primele indicii: primul licăr de credință

Ioan 20: 3-10

OBSERVĂ:
Observați descrierea pe care o face Ioan lucrurilor văzute în mormânt. Observați
din nou tandemul Petru - Ioan.

MEDITEAZĂ:
Maria Magdalena este vestitorul. Ea vine la ucenici și declanșează cea mai
frumoasă cursă de alergare din istorie. Petru și Ioan aleargă spre mormântul gol;
muritori alergând spre dovada nemuririi. Ioan mărturisește că ceea ce a văzut în
mormânt, a fost o dovadă ca să creadă. Textul nu este ușor de interpretat. Ioan
spune că la acel moment credința lui în înviere s-a bazat pe ceea ce a văzut în
mormânt. Nu înțelegeau încă din Scripturi că învierea a fost promisă.

APLICĂ:
Îți iei îndoielile în serios? Peste ce îndoieli ai trecut? Ce dovezi te ajută să îți
întărești credința?

MIERCURI: Prima arătare a Domnului

Ioan 20: 11-18

OBSERVĂ:
Când are loc dialogul? Ce caută Maria? Ce găsește Maria? De ce îi face Domnul
Iisus această favoare? Cine trebuie să audă acest mesaj?
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MEDITEAZĂ:
Maria, care apare din nou la scena de la mormânt, a rămas blocată de ipoteza
că trupul Domnului a fost mutat de grădinar. Fapt foarte plauzibil deoarece,
Domnul, un om sărac, era pus într-un mormânt de lux. Ea este cea pentru care
Domnul întârzie să se suie la Tatăl (chiar dacă nu știm pe deplin să interpretăm
această afirmație). Avem aici o dovadă a unei iubiri pentru ucenici care este
copleșitoare. Pe Domnul nu Îl interesează, în această instanță, lumea, cu
prejudecățile legate de femei sau dificultatea noastră de a interpreta teologic ce
a făcut. El vrea să le transmită un mesaj ucenicilor: Ce v-am spus despre Mine
este adevărat: am învins moartea și am arătat clar că sunt Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeul adevărat! Acest mesaj, în primă instanță a fost adus de o femeie!
Adevărul acesta ar trebui spus și acelora care spun astăzi despre creștinism că
este în esență misogin.

APLICĂ:
Cine trebuie să audă mesajul lui Iisus, că a învins moartea? De ce ne este așa de
greu să transmitem acest mesaj?

JOI: A doua arătare a Domnului

Ioan 20: 19-23

OBSERVĂ:
Când are loc acțiunea? Care era atmosfera dinainte de apariția Domnului?
Care sunt primele cuvinte ale Domnului? Ce gest face Domnul? Cu ce mesaj se
încheie scena?
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MEDITEAZĂ:
Se pare că mesajul Mariei Magdalena nu a stârnit prea mult entuziasm în
ucenici. Seara erau încă ascunși de teama represaliilor. Domnul apare, și în
loc să îi mustre, le spune “Shalom”, apoi le arată rănile crucificării. Ioan este
foarte lapidar: “ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul”. Însă scena nu se
finalizează aici. Domnul, conform promisiunii făcute mai înainte, spune patru
lucruri: (1) Pace vouă!, repetând liniștirea și asigurarea ucenicilor că El a învins
(2) Ucenicii sunt trimiși (așa cum Tatăl l-a trimis pe Fiul) (3) Duhul Sfânt va fi
cu ei continuu, (4) Ca trimiși (apostoli), ucenicii au autoritate, delegată, de la
Cel care îi trimite.

APLICĂ:
Ce înseamnă pentru tine învierea Domnului? Cum te raportezi la provocările
vieții, știind că El a biruit moartea?

VINERI: A treia arătare a Domnului; Toma

Ioan 20: 24-29

OBSERVĂ:
Cum îi salută Domnul Iisus? Compară cu pasajul anterior. Care sunt pretențiile
lui Toma? Cum îi răspunde Domnul? Pe cine numește Domnul, “fericiți”?

MEDITEAZĂ:
Toma nu se lasă convins de mărturia ucenicilor. Domnul îi face un favor, iar
răspunsul lui Toma este pe măsură. El Îl declară pe Domnul Iisus: Domn și
Dumnezeu. Este una dintre cele mai frumoase declarații din Evanghelii. Dar
povestea nu se încheie cu Toma. Domnul îi are în vedere și pe cei care nu vor
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avea privilegiul unei asemenea revelații. El arată clar că pretenția Sa este ca
mărturia apostolilor să fie baza credinței celor care vor urma.

APLICĂ:
Pe ce ar trebui să se bazeze credința noastră astăzi? Ce te ajută la creșterea
credinței? Notează câteva lucruri care i-ar putea încuraja și pe alții la grup.

SÂMBĂTĂ: Scopul scrierii evangheliei

Ioan 20:30-31

OBSERVĂ:
Ioan precizează clar scopul scrierii evangheliei. Care este acesta?

MEDITEAZĂ:
Ioan ne spune că a scris ca noi să credem (aceasta înseamnă să ne și
“în-credem”) că Iisus (Omul) este Mesia (Cel Promis de Dumnezeu pe paginile
Sfintei Scripturi) și este Dumnezeu Însuși. Crezând (aici nu avem doar un
moment în care suntem în asentiment cu alți creștini, ci este o trăire în această
credință) avem (astăzi) viața.

APLICĂ:
Crezi tu că Iisus este Om și Dumnezeu în mod perfect și că este Mântuitorul tău?
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PENTRU COPII:
Ce sărbătorim noi, creștinii, în fiecare duminică?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
1.

Cum se reflectă mesajul învierii în discuțiile noastre despre religie cu cei
din jur?

2.

Care sunt dovezile aduse de creștini în favoarea învierii Domnului?

3.

Cum ne ajută acest text să răspundem primelor două întrebări?

4.

Dacă cineva ne întreabă despre mântuire, ce putem să răspundem pe baza
celor învățate?
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SĂPTĂMÂNA 21
Arătarea de la Marea Tiberiadei - Ioan 21
Acest ultim episod îl are în prim plan pe Petru. Domnul îl reabilitează și îl
întărește pentru lucrarea care îi stă înainte. Vedem încă o dată dragostea
Domnului în acțiune.

LUNI: O altă pescuire minunată

Ioan 21: 1-14

OBSERVĂ:
Câți ucenici merseseră la pescuit? Vă aduce aminte de ceva, episodul cu toată
noaptea fără captură? Câți pești au prins? Ce face Petru când aude că Domnul
este pe țărm? Notează cuvintele Domnului? Cum îi așteaptă Domnul? Observați
că Domnul începe din nou cu o întrebare!

MEDITEAZĂ:
Ucenicii sunt într-un spațiu familiar, în zona în care au locuit și practică meseria
lor, dar este un demers fără succes. Întâlnirea cu Domnul este atât familiară, cât
și misterioasă. Nimeni nu îndrăznește să Îl întrebe pe Domnul despre identitatea
Sa. Observați similitudinea cu capitolul 13?
Pe de altă parte, trebuie să ne amintim din evangheliile sinoptice că Petru a avut
o întâlnire tumultoasă cu Domnul, tot la o pescuire minunată. Mai știi cuvintele
spuse de Petru atunci? Oare ce s-a schimbat între timp? Domnul este Cel care
se îngrijește de prânzul lor, la fel cum în capitolul 13 s-a îngrijit să le spele
picioarele. Parcă ne sună din nou în urechi: “I-a iubit până la capăt…”
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APLICĂ:
Ce îți sugerează atmosfera acestei întâlniri? Ai fost vreodată surprins de serviciile
cuiva, în condițiile în care erai epuizat, obosit, stors? Cum este Domnul Iisus, în
aceste texte? Ce înveți despre El? Cum L-ai descrie? Cum influențează relația ta
cu El ce ai învățat astăzi?

MARȚI: Reabilitarea lui Petru

Ioan 21: 15-17

OBSERVĂ:
Observați cum îl numește Domnul pe Petru. Ce ne spune Ioan despre sentimentele
lui Petru, în acest dialog? De câte ori este întrebat Petru aceeași întrebare?

MEDITEAZĂ:
Domnul, fără să fie întrebat despre identitatea Sa, începe un dialog cu Petru,
după ce acesta a mâncat(!). Cele trei întrebări parcă sunt în oglindă cu cele trei
lepădări. Este interesant că Petru este numit Simon, fiul lui Iona - acesta fiind
vechiul nume a lui Petru. Domnul îi încredințează lui Petru mielușeii, oițele
și oile pentru a fi duse la pășune. Nu avem doar o reabilitare, ci și o întărire a
slujbei și a rolului central pe care îl va avea Petru pentru ce urma să se întâmple
după înălțarea Domnului. Observați că Domnul are un dialog, care pare bizar
pentru urechile noastre. Nu îi cere lui Petru să își facă autocritica, nu îl umilește,
nu îl strivește sub vină, dar nici nu trece cu vederea falimentul lui. Iertarea și
reabilitarea sunt însă desăvârșite.
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APLICĂ:
Cum știi că îl iubești pe Domnul? Cum ai experimentat iertarea Lui în viața ta?
Cum ierți tu?

MIERCURI: Doi prieteni cu destine diferite

Ioan 21: 18-25

OBSERVĂ:
Cu ce expresie începe Domnul? Mai apare această expresie în legătură cu Petru
în evanghelie? Ce spune Ioan despre sine? Ce spune Ioan despre conținutul cărții
scrise de el? Observă relația dintre Petru și Ioan.

MEDITEAZĂ:
Dialogul cu Petru continuă și capătă formă profetică. Apare în scenă de data
aceasta pe lângă Petru, și Ioan. Domnul îi arată lui Petru că va muri pentru
credința, iar Petru, așa cum ne-a obișnuit, ne surprinde cu întrebarea lui.
Domnul Iisus îi răspunde într-un fel care ne este de mare ajutor și nouă: tu, vino
după Mine! Ioan dezminte în acest ultim paragraf un zvon neîntemeiat între
primii creștini, dar nu încheie înainte de a preciza că el certifică cele scrise, ca
martor direct. Încheierea ne aduce aminte de scopul scrierii, care nu este acela
de a reda fidel tot ce a făcut Domnul, ci de a ne ajuta pe noi, cititorii, să ajungem
la credința care mântuiește.
Pe de altă parte, parcă rămânem cu curiozitatea de a vedea cum a evoluat ulterior
relația Petru - Ioan și ne aducem aminte de rolul lor esențial ca martori în
biserică și între iudeii din Ierusalim.
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APLICĂ:
Cât de serios Îl urmezi pe Domnul? Ce înseamnă pentru tine să Îl urmezi pe
Domnul și să nu te privească ce fac alții? Ce înseamnă acest răspuns al Domnului
pentru tine? Cum te ajută prieteniile tale să fii un ucenic mai bun?

JOI: Sinteza 1

Ioan 1-3

APLICĂ:
Treci prin pasaj și notează 3-5 gânduri esențiale sau decizii luate pe baza celor
învățate din această secțiune a evangheliei. Fii gata să împărtășești cu grupul
aceste lucruri!

VINERI: Sinteza 2

Ioan 4-12

APLICĂ:
Treci prin pasaj și notează 3-5 gânduri esențiale sau decizii luate pe baza celor
învățate din această secțiune a evangheliei. Fii gata să împărtășești cu grupul
aceste lucruri!
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SÂMBĂTĂ: Sinteza 3

S21

Ioan 13 - 21

APLICĂ:
Treci prin pasaj și notează 3-5 gânduri esențiale sau decizii luate pe baza celor
învățate din această secțiune a evangheliei. Fii gata să împărtășești cu grupul
aceste lucruri!

PENTRU COPII:
Ai fost martorul unui eveniment special? Cum ai reușit să le povestești celorlalți?
Te-au crezut?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII ÎN GRUP:
Împărtășiți ce ați notat în această săptămână!
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Evanghelia după Ioan
Capitolul 1
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul

din Dumnezeu.

era

14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a

cu

Dumnezeu,

şi

Cuvântul

era Dumnezeu.

locuit printre noi, plin de har şi de

2. El era la început cu Dumnezeu.

adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o

3. Toate lucrurile au fost făcute prin

slavă întocmai ca slava Singurului

El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost

născut din Tatăl. -

făcut fără El.

15. Ioan a mărturisit despre El, când

4. În El era viaţa, şi viaţa era

a strigat: “El este Acela despre care

lumina oamenilor.

ziceam eu: “Cel ce vine după mine este

5. Lumina luminează în întuneric, şi

înaintea mea, pentru că era înainte

întunericul n-a biruit-o.

de mine”. -

6. A venit un om trimis de Dumnezeu:

16. Şi noi toţi am primit din plinătatea

numele lui era Ioan.

Lui şi har după har;

7.

să

17. căci Legea a fost dată prin Moise,

mărturisească despre Lumină, pentru

El

a

venit

dar harul şi adevărul au venit prin

ca toţi să creadă prin el.

Iisus Hristos.

8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să

18. Nimeni n-a văzut vreodată pe

mărturisească despre Lumină.

Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care

9.

este în sânul Tatălui, Acela L-a

Lumina

ca

aceasta

martor,

era

ca

adevărata

Lumină, care luminează pe orice om,

făcut cunoscut.”

venind în lume.

19. Iată mărturisirea făcută de Ioan,

10. El era în lume, şi lumea a fost făcută

când iudeii au trimis din Ierusalim pe

prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.

nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: “Tu

11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu

cine eşti?”

L-au primit.

20. El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a

12. Dar tuturor celor ce L-au primit,

mărturisit că nu este el Hristosul.

adică celor ce cred în Numele Lui,

21. Şi ei l-au întrebat: “Dar cine eşti?

le-a dat dreptul să se facă copii ai

Eşti Ilie?” Şi el a zis: “Nu sunt!” “Eşti

lui Dumnezeu;

prorocul?” Şi el a răspuns: “Nu!”

13. născuţi nu din sânge, nici din voia

22. Atunci i-au zis: “Dar cine eşti?

firii lor, nici din voia vreunui om, ci

Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au
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trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?”

coborându-Se şi oprindu-Se este Cel

23. “Eu”, a zis el, “sunt glasul celui

ce botează cu Duhul Sfânt.”

ce strigă în pustiu: “Neteziţi calea

34. Şi eu am văzut lucrul acesta

Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.”

şi am mărturisit că El este Fiul

24. Trimişii erau din partea fariseilor.

lui Dumnezeu.”

25. Ei i-au mai pus următoarea

35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi

întrebare: “Atunci de ce botezi dacă nu

din ucenicii lui.

eşti Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?”

36. Şi, pe când privea pe Iisus umblând,

26. Drept răspuns, Ioan le-a zis: “Eu

a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu!”

botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă

37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind

Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi.

aceste vorbe şi au mers după Iisus.

27. El este Acela care vine după mine

38. Iisus S-a întors; şi, când i-a

- şi care este înaintea mea - eu nu

văzut că merg după El, le-a zis: “Ce

sunt vrednic să-I dezleg cureaua

căutaţi?” Ei I-au răspuns: “Rabi (care

încălţămintei Lui.”

tălmăcit

28. Aceste lucruri s-au petrecut în

unde locuieşti?”

Betabara, dincolo de Iordan, unde

39. “Veniţi de vedeţi”, le-a zis El.

boteza Ioan.

S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în

29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus

ziua aceea au rămas la El. Era cam pe

venind la el şi a zis: “Iată Mielul lui

la ceasul al zecelea.

Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

40. Unul din cei doi, care auziseră

înseamnă

Învăţătorule),

30. El este Acela despre care ziceam:

cuvintele

“După mine vine un Om care este

după Iisus, era Andrei, fratele lui

înaintea mea, căci era înainte de mine.

Simon Petru.

31. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai

41. El, cel dintâi, a găsit pe fratele

pentru aceasta am venit să botez

său

cu apă: ca El să fie făcut cunoscut

găsit

lui Israel.”

înseamnă Hristos).

32.

Ioan

a

făcut

următoarea

lui

Simon
pe

Ioan

şi

i-a

Mesia”

şi

zis:
(care

merseseră

“Noi

am

tălmăcit

42. Şi l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit

Duhul

şi i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Iona;

coborându-Se din cer ca un porumbel

tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit

şi oprindu-Se peste El.

înseamnă Petru).

33. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce

43. A doua zi Iisus a vrut să Se ducă în

m-a trimis să botez cu apă mi-a zis:

Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis:

“Acela peste care vei vedea Duhul

“Vino după Mine.”

mărturisire:

“Am

văzut
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44. Filip era din Betsaida, cetatea lui

“Te-am văzut mai înainte ca să te

Andrei şi a lui Petru.

cheme Filip, când erai sub smochin.”

45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis:

49. Natanael I-a răspuns: “Rabi,

“Noi am găsit pe Acela despre care a

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti

scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Iisus

Împăratul lui Israel!”

din Nazaret, fiul lui Iosif.”

50. Drept răspuns, Iisus i-a zis:

46. Natanael i-a zis: “Poate ieşi ceva

“Pentru că ţi-am spus că te-am văzut

bun din Nazaret?” “Vino şi vezi!”, i-a

sub smochin, crezi? Lucruri mai mari

răspuns Filip.

decât acestea vei vedea.”

47. Iisus a văzut pe Natanael venind la

51. Apoi i-a zis: “Adevărat, adevărat

El şi a zis despre el: “Iată cu adevărat

vă spun că, de acum încolo, veţi

un israelit în care nu este vicleşug.”

vedea cerul deschis şi pe îngerii lui

48. “De unde mă cunoşti?”, I-a zis

Dumnezeu suindu-se şi coborându-se

Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis:

peste Fiul omului.”

Capitolul 2
1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana

până sus.

din Galileea. Mama lui Iisus era acolo.

8. “Scoateţi acum”, le-a zis El, “şi

2. Şi la nuntă a fost chemat şi Iisus cu

aduceţi nunului.” Şi i-au adus:

ucenicii Lui.

9. Nunul, după ce a gustat apa făcută

3. Când s-a isprăvit vinul, mama lui

vin - el nu ştia de unde vine vinul

Iisus I-a zis: “Nu mai au vin.”

acesta (slugile însă, care scoseseră

4. Iisus i-a răspuns: “Femeie, ce

apa, ştiau) - a chemat pe mire

am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit

10. şi i-a zis: “Orice om pune la masă

încă ceasul.”

întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii

5. Mama Lui a zis slugilor: “Să faceţi

au băut bine, atunci pune pe cel mai

orice vă va zice.”

puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun

6. Şi acolo erau şase vase de piatră,

până acum.”

puse după obiceiul de curăţare al

11. Acest început al semnelor Lui l-a

iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte

făcut Iisus în Cana din Galileea. El

două sau trei vedre.

Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au

7. Iisus le-a zis: “Umpleţi vasele

crezut în El.

acestea cu apă.” Şi le-au umplut

12.
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Capernaum împreună cu mama, fraţii

19. Drept răspuns, Iisus le-a zis:

şi ucenicii Lui; şi acolo n-au rămas

“Stricaţi templul acesta, şi în trei zile

multe zile.

îl voi ridica.”

13. Paştile iudeilor era aproape; şi Iisus

20. Iudeii au zis: “Au trebuit patruzeci

S-a suit la Ierusalim.

şi şase de ani, ca să se zidească

14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau

Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în

boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii

trei zile?”

de bani şezând jos.

21. Dar El le vorbea despre templul

15. A făcut un bici de ştreanguri şi

trupului Său.

i-a scos pe toţi afară din Templu,

22. Tocmai de aceea, când a înviat din

împreună cu oile şi boii; a vărsat

morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte

banii

că le spusese vorbele acestea şi au

schimbătorilor

şi

le-a

răsturnat mesele.

crezut Scriptura şi cuvintele pe care le

16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei:

spusese Iisus.

“Ridicaţi

nu

23. Pe când era Iisus în Ierusalim, la

faceţi din Casa Tatălui Meu o casă

praznicul Paştilor, mulţi au crezut în

de negustorie.”

Numele Lui; căci vedeau semnele pe

17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că

care le făcea.

este scris: “Râvna pentru Casa Ta Mă

24. Dar Iisus nu Se încredea în ei,

mănâncă pe Mine.”

pentru că îi cunoştea pe toţi.

18. Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis:

25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă

“Prin ce semn ne arăţi că ai putere să

cineva mărturisiri despre niciun om,

faci astfel de lucruri?”

fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

acestea

de

aici

şi

Capitolul 3
1. Între farisei era un om cu numele

3.

Nicodim, un fruntaş al iudeilor.

“Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă

2. Acesta a venit la Iisus, noaptea, şi

un om nu se naşte din nou, nu poate

I-a zis: “Învăţătorule, ştim că eşti un

vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Învăţător venit de la Dumnezeu; căci

4. Nicodim I-a zis: “Cum se poate

nimeni nu poate face semnele pe care

naşte un om bătrân? Poate el să intre

le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu

a doua oară în pântecele maicii sale şi

cu el.”

să se nască?”

Drept

răspuns,

Iisus

i-a

zis:
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5.

Iisus

i-a

răspuns:

“Adevărat,

Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El

adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte

să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

cineva din apă şi din Duh, nu poate să

17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis

intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

pe Fiul Său în lume ca să judece lumea,

6. Ce este născut din carne este carne,

ci ca lumea să fie mântuită prin El.

şi ce este născut din Duh este duh.

18. Oricine crede în El nu este judecat;

7. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să

dar cine nu crede a şi fost judecat,

vă naşteţi din nou.”

pentru că n-a crezut în Numele

8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi

singurului Fiu al lui Dumnezeu.

vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici

19. Şi judecata aceasta stă în faptul că,

încotro merge. Tot aşa este cu oricine

odată venită Lumina în lume, oamenii

este născut din Duhul.”

au iubit mai mult întunericul decât

9. Nicodim I-a zis: “Cum se poate face

lumina, pentru că faptele lor erau rele.

aşa ceva?”

20. Căci oricine face răul urăşte

10.

Iisus

i-a

răspuns:

“Tu

eşti

lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i

învăţătorul lui Israel şi nu pricepi

se vădească faptele.

aceste lucruri?

21. Dar cine lucrează după adevăr

11. Adevărat, adevărat îţi spun că

vine la lumină, pentru ca să i se

Noi vorbim ce ştim şi mărturisim

arate

ce

în Dumnezeu.”

am

văzut;

şi

voi

nu

primiţi

mărturia Noastră.

faptele,

fiindcă

sunt

făcute

22. După aceea, Iisus şi ucenicii Lui au

12. Dacă v-am vorbit despre lucruri

venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo

pământeşti,

cu ei şi boteza.

şi

nu

credeţi,

cum

veţi crede când vă voi vorbi despre

23. Ioan boteza şi el în Enon, aproape

lucrurile cereşti?

de

13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de

multe ape; şi oamenii veneau ca să

Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul

fie botezaţi.

omului care este în cer.

24. Căci Ioan încă nu fusese aruncat

14. Şi, după cum a înălţat Moise

în temniţă.

şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie

25. Între ucenicii lui Ioan şi între

înălţat şi Fiul omului,

un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu

15. pentru ca oricine crede în El să nu

privire la curăţare.

piară, ci să aibă viaţa veşnică.

26. Au venit deci la Ioan şi i-au zis:

16. Fiindcă atât de mult a iubit

“Învăţătorule, Cel ce era cu tine

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul

dincolo de Iordan şi despre care ai
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mărturisit tu, iată că botează, şi toţi

pământ. Cel ce vine din cer este mai

oamenii se duc la El.”

presus de toţi.

27. Drept răspuns, Ioan i-a zis: “Omul

32. El mărturiseşte ce a văzut şi a

nu poate primi decât ce-i este dat

auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte

din cer.

mărturia Lui.

28. Voi înşivă îmi sunteţi martori că

33.

am zis: “Nu sunt eu Hristosul, ci sunt

adevereşte prin aceasta că Dumnezeu

trimis înaintea Lui.”

spune adevărul.

29. Cine are mireasă este mire; dar

34. Căci Acela pe care L-a trimis

prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă,

Dumnezeu

se bucură foarte mult când aude glasul

Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I

mirelui: şi această bucurie, care este a

dă Duhul cu măsură.

mea, este deplină.

35. Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate

30. Trebuie ca El să crească, iar eu să

lucrurile în mâna Lui.

mă micşorez.

36. Cine crede în Fiul are viaţa veşnică;

31. Cel ce vine din cer este mai presus

dar cine nu crede în Fiul nu va vedea

de toţi; cel ce este de pe pământ

viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne

este pământesc şi vorbeşte ca de pe

peste el.”

Cine

primeşte

mărturia

vorbeşte

Lui

cuvintele

lui

Capitolul 4
1. Domnul a aflat că fariseii au auzit

6. Acolo se afla fântâna lui Iacov.

că El face şi botează mai mulţi ucenici

Iisus,

decât Ioan.

lângă fântână. Era cam pe la ceasul

2. Însă Iisus nu boteza El însuşi, ci

al şaselea.

ucenicii Lui.

7. A venit o femeie din Samaria să

3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors

scoată apă. “Dă-Mi să beau”, i-a

în Galileea.

zis Iisus.

4.

Fiindcă

trebuia

să

treacă

ostenit

de

călătorie,

şedea

8. Căci ucenicii Lui se duseseră în

prin Samaria,

cetate să cumpere de ale mâncării.

5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul

9. Femeia samariteană I-a zis: “Cum

Samariei, numită Sihar, aproape de

Tu, iudeu, ceri să bei de la mine,

ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului

femeie samariteană?” - Iudeii, în

său Iosif.

adevăr, n-au legături cu samaritenii. -
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10. Drept răspuns, Iisus i-a zis: “Dacă

Ierusalim este locul unde trebuie să se

ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu

închine oamenii.”

şi Cine este Cel ce-ţi zice: “Dă-Mi să

21. “Femeie”, i-a zis Iisus, “crede-Mă

beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, şi

că vine ceasul când nu vă veţi închina

El ţi-ar fi dat apă vie.”

Tatălui, nici pe muntele acesta, nici

11. “Doamne”, I-a zis femeia, “n-

în Ierusalim.

ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este

22. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi;

adâncă; de unde ai putea să ai, dar,

noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci

această apă vie?

Mântuirea vine de la iudei.

12. Eşti Tu oare mai mare decât

23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit,

părintele nostru Iacov, care ne-a dat

când închinătorii adevăraţi se vor

fântâna aceasta şi a băut din ea el

închina Tatălui în duh şi în adevăr;

însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?”

fiindcă astfel de închinători doreşte

13. Iisus i-a răspuns: “Oricui bea din

şi Tatăl.

apa aceasta îi va fi iarăşi sete.

24. Dumnezeu este Duh; şi cine se

14. Dar oricui va bea din apa pe care

închină Lui trebuie să I se închine în

i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete;

duh şi în adevăr.”

ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va

25. “Ştiu”, I-a zis femeia, “că are să

preface în el într-un izvor de apă care

vină Mesia (căruia I se zice Hristos);

va ţâşni în viaţa veşnică.”

când va veni El, are să ne spună

15. “Doamne”, I-a zis femeia, “dă-mi

toate lucrurile.”

această apă, ca să nu-mi mai fie sete

26. Iisus i-a zis: “Eu, Cel care vorbesc

şi să nu mai vin până aici să scot.”

cu tine, sunt Acela.”

16. “Du-te”, i-a zis Iisus, “de cheamă

27. Atunci au venit ucenicii Lui şi se

pe bărbatul tău şi vino aici”.

mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi

17.

Femeia

I-a

răspuns:

“N-am

niciunul nu I-a zis: “Ce cauţi?” sau:

bărbat.” Iisus i-a zis: “Bine ai zis că

“Despre ce vorbeşti cu ea?”

n-ai bărbat.

28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata,

18. Pentru că cinci bărbaţi ai avut;

s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:

şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este

29. “Veniţi de vedeţi un Om care mi-a

bărbat. Aici ai spus adevărul.”

spus tot ce am făcut; nu cumva este

19. “Doamne”, I-a zis femeia, “văd că

Acesta Hristosul?”

eşti proroc.

30. Ei au ieşit din cetate şi veneau

20. Părinţii noştri s-au închinat pe

spre El.

muntele acesta; şi voi ziceţi că în

31.
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credem din pricina spuselor tale, ci

“Învăţătorule, mănâncă!”

din pricină că L-am auzit noi înşine şi

32. Dar El le-a zis: “Eu am de mâncat

ştim că Acesta este în adevăr Hristosul,

o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi.”

Mântuitorul lumii.”

33. Ucenicii au început să-şi zică deci

43. După aceste două zile, Iisus a plecat

unii altora: “Nu cumva I-a adus cineva

de acolo, ca să Se ducă în Galileea.

să mănânce?”

44. Căci El însuşi spusese că un proroc

34. Iisus le-a zis: “Mâncarea Mea este

nu este preţuit în patria sa.

să fac voia Celui ce M-a trimis şi să

45. Când a ajuns în Galileea, a fost

împlinesc lucrarea Lui.

primit bine de galileeni, care văzuseră

35. Nu ziceţi voi că mai sunt patru

tot ce făcuse la Ierusalim în timpul

luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun:

praznicului;

ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care

la praznic.

sunt albe acum, gata pentru seceriş.

46. Iisus S-a întors deci în Cana din

36. Cine seceră primeşte o plată şi

Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În

strânge rod pentru viaţa veşnică;

Capernaum era un slujbaş împărătesc

pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce

al cărui fiu era bolnav.

seceră să se bucure în acelaşi timp.

47. Slujbaşul acesta a aflat că Iisus

37. Căci, în această privinţă, este

venise din Iudeea în Galileea, s-a

adevărată zicerea: “Unul seamănă, iar

dus la El şi L-a rugat să vină şi să

altul seceră.”

tămăduiască pe fiul lui care era

38.

Eu

v-am

trimis

să

seceraţi

căci

fuseseră

şi

ei

pe moarte.

acolo unde nu voi v-aţi ostenit;

48. Iisus i-a zis: “Dacă nu vedeţi

alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat în

semne şi minuni, cu niciun chip nu

osteneala lor.”

credeţi!”

39. Mulţi samariteni din cetatea aceea

49.

au crezut în Iisus din pricina mărturiei

“Doamne,

femeii, care zicea: “Mi-a spus tot ce

micuţul meu.”

am făcut.”

50. “Du-te”, i-a zis Iisus, “fiul tău

40. Când au venit samaritenii la El,

trăieşte.” Şi omul acela a crezut

L-au rugat să rămână la ei. Şi El a

cuvintele pe care i le spusese Iisus şi a

rămas acolo două zile.

pornit la drum.

41. Mult mai mulţi au crezut în El din

51.

pricina cuvintelor Lui.

întâmpinat robii lui şi i-au adus vestea

42. Şi ziceau femeii: “Acum nu mai

că fiul lui trăieşte.

Slujbaşul

Pe

împărătesc

vino

când

se

până

I-a

nu

cobora

el,

zis:

moare

l-au
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52. El i-a întrebat de ceasul în care a

ceasul acela îi zisese Iisus: “Fiul tău

început să-i fie mai bine. Şi ei i-au

trăieşte.” Şi a crezut el şi toată casa

zis: “Ieri, în ceasul al şaptelea, l-au

lui.

lăsat frigurile.”

54. Acesta este iarăşi al doilea semn

53. Tatăl a cunoscut că tocmai în

făcut de Iisus după ce S-a întors din

Capitolul 5
1. După aceea era un praznic al iudeilor;

9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos,

şi Iisus S-a suit la Ierusalim.

şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era

2. În Ierusalim, lângă poarta oilor,

o zi de Sabat.

este o scăldătoare, numită în evreieşte

10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese

Betesda, care are cinci pridvoare.

vindecat: “Este ziua Sabatului; nu-ţi

3. În pridvoarele acestea zăceau o

este îngăduit să-ţi ridici patul.”

mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi,

11. El le-a răspuns: “Cel ce m-a făcut

uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.

sănătos mi-a zis: “Ridică-ţi patul

4. Căci un înger al Domnului se cobora,

şi umblă.”

din când în când, în scăldătoare şi

12. Ei l-au întrebat: “Cine este Omul

tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora

acela care ţi-a zis: “Ridică-ţi patul

în ea, după tulburarea apei, se făcea

şi umblă”?”

sănătos, orice boală ar fi avut.

13. Dar cel vindecat nu ştia cine este:

5. Acolo se afla un om bolnav de

căci Iisus Se făcuse nevăzut din

treizeci şi opt de ani.

norodul care era în locul acela.

6. Iisus, când l-a văzut zăcând,

14. După aceea Iisus l-a găsit în Templu

şi fiindcă ştia că este bolnav de

şi i-a zis: “Iată că te-ai făcut sănătos;

multă vreme, i-a zis: “Vrei să te

de acum să nu mai păcătuieşti, ca să

faci sănătos?”

nu ţi se întâmple ceva mai rău.”

7. “Doamne”, I-a răspuns bolnavul,

15. Omul acela s-a dus şi a spus

“n-am pe nimeni să mă bage în

iudeilor că Iisus este Acela care-l

scăldătoare când se tulbură apa; şi,

făcuse sănătos.

până să mă duc eu, se coboară altul

16. Din pricina aceasta, iudeii au

înaintea mea.”

început să urmărească pe Iisus şi

8. “Scoală-te”, i-a zis Iisus, “ridică-ţi

căutau să-L omoare, fiindcă făcea

patul şi umblă.”

aceste lucruri în ziua Sabatului.
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17. Dar Iisus le-a răspuns: “Tatăl

Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta

Meu lucrează până acum; şi Eu, de

vor învia.

asemenea, lucrez.”

26. Căci, după cum Tatăl are viaţa în

18. Tocmai de aceea căutau şi mai

Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă

mult iudeii să-L omoare, nu numai

viaţa în Sine.

fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar

27. Şi I-a dat putere să judece, întrucât

şi pentru că zicea că Dumnezeu este

este Fiu al omului.

Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă

28. Nu vă miraţi de lucrul acesta;

cu Dumnezeu.

pentru că vine ceasul când toţi cei din

19. Iisus a luat din nou cuvântul şi le-a

morminte vor auzi glasul Lui

zis: “Adevărat, adevărat vă spun că

29. şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au

Fiul nu poate face nimic de la Sine; El

făcut binele vor învia pentru viaţă;

nu face decât ce vede pe Tatăl făcând;

iar cei ce au făcut răul vor învia

şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.

pentru judecată.

20. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I

30. Eu nu pot face nimic de la Mine

arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări

însumi: judec după cum aud; şi

mai mari decât acestea, ca voi să

judecata Mea este dreaptă, pentru că

vă minunaţi.

nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui,

21. În adevăr, după cum Tatăl învie

care M-a trimis.

morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă

31.

viaţă cui vrea.

Mine

22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci

este adevărată.

toată judecata a dat-o Fiului,

32. Este un Altul care mărturiseşte

23. pentru ca toţi să cinstească pe

despre Mine; şi ştiu că mărturisirea

Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu

pe

cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl,

este adevărată.

care L-a trimis.

33. Voi aţi trimis la Ioan, şi el a

24. Adevărat, adevărat vă spun că cine

mărturisit pentru adevăr.

ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel

34. Nu că mărturia pe care o primesc

ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu

Eu vine de la un om; dar spun lucrurile

vine la judecată, ci a trecut din moarte

acestea pentru ca să fiţi mântuiţi.

la viaţă.

35. Ioan era lumina care este aprinsă

25. Adevărat, adevărat vă spun că

şi luminează, şi voi aţi vrut să vă

vine ceasul, şi acum a şi venit, când

înveseliţi câtăva vreme la lumina lui.

cei morţi vor auzi glasul Fiului lui

36. Dar Eu am o mărturie mai mare

Dacă

Eu

însumi,

care

o

mărturisesc
mărturia

face

El

despre

Mea

despre

nu

Mine
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decât a lui Ioan; căci lucrările pe care

42. Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste

Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc,

de Dumnezeu.

tocmai lucrările acestea pe care le fac

43. Eu am venit în Numele Tatălui

Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl

Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un

M-a trimis.

altul, în numele lui însuşi, pe acela îl

37. Şi Tatăl, care M-a trimis, a

veţi primi.

mărturisit El însuşi despre Mine. Voi

44. Cum puteţi crede voi care umblaţi

nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu

după slava pe care v-o daţi unii altora,

I-aţi văzut deloc faţa;

şi nu căutaţi slava care vine de la

38. şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi,

singurul Dumnezeu?

pentru că nu credeţi în Acela pe care

45. Să nu credeţi că vă voi învinui

L-a trimis El.

înaintea Tatălui; este cine să vă

39.

Cercetaţi

Scripturile,

pentru

învinuiască:

Moise,

în

care

v-aţi

că socotiţi că în ele aveţi viaţa

pus nădejdea.

veşnică, dar tocmai ele mărturisesc

46. Căci, dacă aţi crede pe Moise,

despre Mine.

M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a

40. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să

scris despre Mine.

aveţi viaţa!

47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de

41. Eu nu umblu după slava care vine

el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

de la oameni.

Capitolul 6
1.

dus

Filip: “De unde avem să cumpărăm

dincolo de Marea Galileii, numită

pâini ca să mănânce oamenii aceştia?”

Marea Tiberiadei.

6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce,

2. O mare gloată mergea după El

pentru că ştia ce are de gând să facă.

pentru că vedea semnele pe care le

7. Filip I-a răspuns: “Pâinile pe care

făcea cu cei bolnavi.

le-am putea cumpăra cu două sute de

3. Iisus S-a suit pe munte şi şedea

lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete

acolo cu ucenicii Săi.

puţintel din ele.”

4.

După

aceea

Paştile,

Iisus

praznicul

S-a

iudeilor,

8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele

era aproape.

lui Simon Petru, I-a zis:

5. Iisus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că

9. “Este aici un băieţel care are cinci

o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui

pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt
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acestea la atâţia?”

umblând pe mare şi apropiindu-Se de

10. Iisus a zis: “Spuneţi oamenilor

corabie. Şi s-au înfricoşat.

să şadă jos.” În locul acela era multă

20. Dar Iisus le-a zis: “Eu sunt, nu

iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr

vă temeţi!”

de aproape cinci mii.

21. Voiau deci să-L ia în corabie. Şi

11. Iisus a luat pâinile, a mulţumit lui

corabia a sosit îndată la locul spre

Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor,

care mergeau.

iar ucenicii le-au împărţit celor ce

22. Norodul care rămăsese de cealaltă

şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi

parte a mării băgase de seamă că acolo

din peşti cât au voit.

nu era decât o corabie şi că Iisus nu

12.
a

După
zis

ce

s-au

ucenicilor

săturat,
Săi:

Iisus

Se suise în corabia aceasta cu ucenicii

“Strângeţi

Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.

firimiturile care au rămas, ca să nu se

23. A doua zi sosiseră alte corăbii

piardă nimic.”

din Tiberiada, aproape de locul unde

13. Le-au adunat deci şi au umplut

mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul

douăsprezece coşuri cu firimiturile

mulţumise lui Dumnezeu.

care rămăseseră din cele cinci pâini de

24. Când au văzut noroadele că nici

orz, după ce mâncaseră toţi.

Iisus, nici ucenicii Lui nu erau acolo,

14. Oamenii aceia, când au văzut

s-au suit şi ele în corăbiile acestea

minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau:

şi s-au dus la Capernaum să caute

“Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel

pe Iisus.

aşteptat în lume.”

25. Când L-au găsit, dincolo de mare,

15. Iisus, fiindcă ştia că au de gând

I-au zis: “Învăţătorule, când ai venit

să vină să-L ia cu sila ca să-L facă

aici?”

împărat, S-a dus iarăşi la munte,

26. Drept răspuns, Iisus le-a zis:

numai El singur.

“Adevărat, adevărat vă spun că Mă

16. Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au

căutaţi nu pentru că aţi văzut semne,

coborât la marginea mării.

ci pentru că aţi mâncat din pâinile

17. S-au suit într-o corabie şi treceau

acelea şi v-aţi săturat.

marea, ca să se ducă în Capernaum. Se

27.

întunecase, şi Iisus tot nu venise la ei.

pieritoare, ci pentru mâncarea care

18. Sufla un vânt puternic şi marea

rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care

era întărâtată.

v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică

19. După ce au vâslit cam douăzeci şi

însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat

cinci sau treizeci de stadii, văd pe Iisus

cu pecetea Lui.”

Lucraţi

nu

pentru

mâncarea
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28. Ei I-au zis: “Ce să facem ca să

40. Voia Tatălui Meu este ca oricine

săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”

vede pe Fiul şi crede în El să aibă

29. Iisus le-a răspuns: “Lucrarea pe

viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua

care o cere Dumnezeu este aceasta: să

de apoi.”

credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”

41.

30. “Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei,

pentru că zisese: “Eu sunt Pâinea care

“ca să-l vedem şi să credem în Tine?

S-a coborât din cer.”

Ce lucrezi Tu?

42. Şi ziceau: “Oare nu este Acesta

31. Părinţii noştri au mâncat mană în

Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată şi

pustiu, după cum este scris: “Le-a dat

mamă îi cunoaştem? Cum deci zice El:

să mănânce pâine din cer.”

“Eu M-am coborât din cer”?”

32. Iisus le-a zis: “Adevărat, adevărat

43. Iisus le-a răspuns: “Nu cârtiţi

vă spun că Moise nu v-a dat pâinea

între voi.

din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata

44. Nimeni nu poate veni la Mine, dacă

pâine din cer;

nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi

33. căci Pâinea lui Dumnezeu este

Eu îl voi învia în ziua de apoi.

aceea care Se coboară din cer şi dă

45. În Proroci este scris: “Toţi vor

lumii viaţa.”

fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că

34. “Doamne”, I-au zis ei, “dă-ne

oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit

totdeauna această pâine.”

învăţătura Lui vine la Mine.

35. Iisus le-a zis: “Eu sunt Pâinea

46. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară

vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi

de Acela care vine de la Dumnezeu; da,

niciodată; şi cine crede în Mine nu va

Acela a văzut pe Tatăl.

înseta niciodată.

47. Adevărat, adevărat vă spun că cine

36. Dar v-am spus că M-aţi şi văzut, şi

crede în Mine are viaţa veşnică.

tot nu credeţi.

48. Eu sunt Pâinea vieţii.

37. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la

49. Părinţii voştri au mâncat mană în

Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l

pustiu, şi au murit.

voi izgoni afară:

50. Pâinea care Se coboară din cer este

38. căci M-am coborât din cer ca

de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea

să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce

şi să nu moară.

M-a trimis.

51. Eu sunt Pâinea vie care s-a

39. Şi voia Celui ce M-a trimis este să

coborât din cer. Dacă mănâncă cineva

nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El,

din pâinea aceasta, va trăi în veac;

ci să-l înviez în ziua de apoi.

şi pâinea pe care o voi da Eu este
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trupul Meu pe care Îl voi da pentru

61. Iisus, care ştia în Sine că ucenicii

viaţa lumii.”

Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia,

52. La auzul acestor cuvinte, iudeii se

le-a zis: “Vorbirea aceasta este pentru

certau între ei şi ziceau: “Cum poate

voi o pricină de poticnire?

Omul acesta să ne dea trupul Lui

62. Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului

să-L mâncăm?”

suindu-Se unde era mai înainte?…

53. Iisus le-a zis: “Adevărat, adevărat

63. Duhul este acela care dă viaţă,

vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul

carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele

Fiului omului şi dacă nu beţi sângele

pe care vi le-am spus Eu sunt duh

Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.

şi viaţă.

54. Cine mănâncă trupul Meu şi bea

64. Dar sunt unii din voi care nu cred.”

sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl

Căci Iisus ştia de la început cine erau

voi învia în ziua de apoi.

cei ce nu cred şi cine era cel ce avea

55. Căci trupul Meu este cu adevărat o

să-L vândă.

hrană, şi sângele Meu este cu adevărat

65. Şi a adăugat: “Tocmai de aceea

o băutură.

v-am spus că nimeni nu poate să

56. Cine mănâncă trupul Meu şi bea

vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de

sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu

Tatăl Meu.”

rămân în el.

66. Din clipa aceea, mulţi din ucenicii

57. După cum Tatăl, care este viu,

Lui s-au întors înapoi şi nu mai

M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin

umblau cu El.

Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe

67. Atunci Iisus a zis celor doisprezece:

Mine va trăi şi el prin Mine.

“Voi nu vreţi să vă duceţi?”

58. Astfel este Pâinea care S-a coborât

68. “Doamne”, I-a răspuns Simon

din cer, nu ca mana pe care au

Petru, “la cine să ne ducem? Tu ai

mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au

cuvintele vieţii veşnice.

murit: cine mănâncă Pâinea aceasta

69. Şi noi am crezut şi am ajuns

va trăi în veac.”

la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul,

59. Iisus a spus aceste lucruri în

Sfântul lui Dumnezeu.”

sinagogă, când învăţa pe oameni

70. Iisus le-a răspuns: “Nu v-am ales

în Capernaum.

Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi

60. Mulţi din ucenicii Lui, după ce au

unul din voi este un drac.”

auzit aceste cuvinte, au zis: “Vorbirea

71. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon

aceasta este prea de tot: cine poate

Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă:

s-o sufere?”

el, unul din cei doisprezece.
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Capitolul 7
1. După aceea Iisus străbătea Galileea;

norodul în rătăcire.”

nu voia să stea în Iudeea, pentru că

13. Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu

iudeii căutau să-L omoare.

vorbea de El pe faţă.

2. Şi praznicul iudeilor, praznicul zis

14. Pe la jumătatea praznicului, Iisus

al Corturilor, era aproape.

S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.

3. Fraţii Lui I-au zis: “Pleacă de aici şi

15. Iudeii se mirau şi ziceau: “Cum

du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii

are Omul acesta învăţătură, căci n-a

Tăi lucrările pe care le faci.

învăţat niciodată?”

4. Nimeni nu face ceva în ascuns, când

16. Iisus le-a răspuns: “Învăţătura

caută să se facă cunoscut: dacă faci

Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a

aceste lucruri, arată-Te lumii.”

trimis pe Mine.

5. Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.

17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui,

6. Iisus le-a zis: “Vremea Mea n-a

va ajunge să cunoască dacă învăţătura

sosit încă, dar vouă vremea totdeauna

este de la Dumnezeu sau dacă Eu

vă este prielnică.

vorbesc de la Mine.

7. Pe voi lumea nu vă poate urî; pe

18. Cine vorbeşte de la sine caută slava

Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc

lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce

despre ea că lucrările ei sunt rele.

L-a trimis, Acela este adevărat, şi în El

8. Suiţi-vă voi la praznicul acesta;

nu este strâmbătate.

Eu încă nu Mă sui la praznicul

19. Oare nu v-a dat Moise Legea?

acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit

Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea.

încă vremea.”

De ce căutaţi să Mă omorâţi?”

9. După ce le-a spus aceste lucruri, a

20. Norodul I-a răspuns: “Ai drac.

rămas în Galileea.

Cine caută să Te omoare?”

10. După ce s-au suit fraţii Lui la

21. Drept răspuns, Iisus le-a zis: “O

praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă,

lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi

ci cam pe ascuns.

de ea.

11. Iudeii Îl căutau în timpul praznicului

22. Moise v-a dat porunca privitoare la

şi ziceau: “Unde este?”

tăierea împrejur - nu că ea vine de la

12. Noroadele vorbeau mult în şoaptă

Moise, ci de la patriarhi - şi voi tăiaţi

despre El. Unii ziceau: “Este un

împrejur pe om în ziua Sabatului.

Om bun.” Alţii ziceau: “Nu, ci duce

23. Dacă un om primeşte tăierea
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să-L prindă.

se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi

33. Iisus a zis: “Mai sunt cu voi

de

puţină vreme, şi apoi Mă duc la Cel ce

mânie

împotriva

Mea,

pentru

că am însănătoşit un om întreg în

M-a trimis.

ziua Sabatului?

34. Voi Mă veţi căuta, şi nu Mă

24. Nu judecaţi după înfăţişare, ci

veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu

judecaţi după dreptate.”

puteţi veni.”
Ierusalim

35. Iudeii au zis între ei: “Unde are

ziceau: “Nu este El Acela pe care caută

de gând să Se ducă Omul acesta, ca

ei să-L omoare?

să nu-L putem găsi? Doar n-o avea

26. Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă,

de gând să Se ducă la cei împrăştiaţi

şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în

printre greci şi să înveţe pe greci?

adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că

36. Ce înseamnă cuvintele acestea pe

El este Hristosul?

care le-a spus: “Mă veţi căuta, şi nu

27. Dar noi ştim de unde este Omul

Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu

acesta; însă, când va veni Hristosul,

puteţi veni”?”

nimeni nu va şti de unde este.”

37. În ziua de pe urmă, care era ziua

28. Şi Iisus, pe când învăţa pe norod în

cea mare a praznicului, Iisus a stat în

Templu, striga: “Mă cunoaşteţi şi Mă

picioare şi a strigat: “Dacă însetează

ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la

cineva, să vină la Mine şi să bea.

Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este

38. Cine crede în Mine, din inima

adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.

lui vor curge râuri de apă vie, cum

29. Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El

zice Scriptura.”

M-a trimis.”

39. Spunea cuvintele acestea despre

30. Ei căutau deci să-L prindă; şi

Duhul pe care aveau să-L primească

nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă

cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt

nu-I sosise ceasul.

încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu

31. Mulţi din norod au crezut în El şi

fusese încă proslăvit.

ziceau: “Când va veni Hristosul, va

40. Unii din norod, când au auzit

face mai multe semne decât a făcut

aceste cuvinte, ziceau: “Acesta este cu

Omul acesta?”

adevărat Prorocul.”

32. Fariseii au auzit pe norod spunând

41.

în şoaptă aceste lucruri despre El.

Hristosul.” Şi alţii ziceau: “Cum, din

Atunci preoţii cei mai de seamă

Galileea are să vină Hristosul?

şi fariseii au trimis nişte aprozi

42. Nu zice Scriptura că Hristosul are

25.

Nişte

locuitori

din

Alţii

ziceau:

“Acesta

este
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să vină din sămânţa lui David şi din

marii noştri sau din farisei?

satul Betleem, unde era David?”

49. Dar norodul acesta, care nu ştie

43. S-a făcut deci dezbinare în norod

Legea, este blestemat!”

din pricina Lui.

50. Nicodim, cel care venise la Iisus

44. Unii din ei voiau să-L prindă; dar

noaptea şi care era unul din ei,

nimeni n-a pus mâna pe El.

le-a zis:

45. Aprozii s-au întors deci la preoţii

51. “Legea noastră osândeşte ea pe un

cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia

om înainte ca să-l asculte şi să ştie

le-au zis: “De ce nu L-aţi adus?”

ce face?”

46. Aprozii au răspuns: “Niciodată

52. Drept răspuns, ei i-au zis: “Şi tu

n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.”

eşti din Galileea? Cercetează bine, şi

47. Fariseii le-au răspuns: “Doar n-aţi

vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat

fi fost duşi şi voi în rătăcire?

niciun proroc.”

48. A crezut în El vreunul din mai

53. (Şi s-a întors fiecare acasă.

Capitolul 8
1. Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor.

7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe,

2. Dar dis-de-dimineaţă a venit din

El S-a ridicat în sus şi le-a zis: “Cine

nou în Templu; şi tot norodul a venit

dintre voi este fără păcat să arunce cel

la El. El a şezut jos şi-i învăţa.

dintâi cu piatra în ea.”

3. Atunci cărturarii şi fariseii I-au

8. Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu

adus o femeie prinsă în preacurvie. Au

degetul pe pământ.

pus-o în mijlocul norodului

9. Când au auzit ei cuvintele acestea,

4. şi au zis lui Iisus: “Învăţătorule,

s-au simţit mustraţi de cugetul lor

femeia aceasta a fost prinsă chiar când

şi au ieşit afară, unul câte unul,

săvârşea preacurvia.

începând de la cei mai bătrâni, până la

5. Moise, în Lege, ne-a poruncit să

cei din urmă. Şi Iisus a rămas singur

ucidem cu pietre pe astfel de femei:

cu femeia, care stătea în mijloc.

Tu, dar, ce zici?”

10. Atunci S-a ridicat în sus; şi,

6. Spuneau lucrul acesta ca să-L

când n-a mai văzut pe nimeni decât

ispitească şi să-L poată învinui. Dar

pe femeie, Iisus i-a zis: “Femeie,

Iisus S-a plecat în jos şi scria cu

unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu

degetul pe pământ.

te-a osândit?”
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11. “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea.

când învăţa pe norod în Templu, în

Şi Iisus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc.

locul unde era vistieria; şi nimeni n-a

Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”)

pus mâna pe El, pentru că încă nu-I

12. Iisus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu

sosise ceasul.

sunt Lumina lumii; cine Mă urmează

21. Iisus le-a mai spus: “Eu Mă duc,

pe Mine nu va umbla în întuneric, ci

şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul

va avea lumina vieţii.”

vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu

13. La auzul acestor vorbe, fariseii

puteţi veni.”

I-au zis: “Tu mărturiseşti despre

22. Atunci iudeii au zis: “Doar n-o avea

Tine însuţi: deci mărturia Ta nu

de gând să Se omoare, de zice: “Unde

este adevărată.”

Mă duc Eu, voi nu puteţi veni”!”

14. Drept răspuns, Iisus le-a zis:

23. “Voi sunteţi de jos”, le-a zis El,

“Chiar dacă Eu mărturisesc despre

“Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea

Mine însumi, totuşi mărturia Mea este

aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.

adevărată; căci Eu ştiu de unde am

24. De aceea v-am spus că veţi

venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi

muri în păcatele voastre; căci, dacă

nici de unde vin, nici unde Mă duc.

nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în

15. Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu

păcatele voastre.”

judec pe nimeni.

25. “Cine eşti Tu?”, I-au zis ei. Iisus

16. Şi chiar dacă judec, judecata Mea

le-a răspuns: “Ceea ce de la început vă

este adevărată, pentru că nu sunt

spun că sunt.

singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este

26. Am multe de zis despre voi şi de

cu Mine.

osândit în voi; dar Cel ce M-a trimis

17. În Legea voastră este scris că

este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la

mărturia a doi oameni este adevărată:

El, aceea spun lumii.”

18.

27. Ei n-au înţeles că le vorbea

deci

despre

mărturisesc

Eu,

mărturiseşte

şi

Mine
şi

însumi

despre

Tatăl,

care

Mine
M-a

despre Tatăl.
28. Iisus deci le-a zis: “Când veţi înălţa

trimis.”

pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că

19. Ei I-au zis deci: “Unde este Tatăl

Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine

Tău?” Iisus a răspuns: “Voi nu Mă

însumi, ci vorbesc după cum M-a

cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl

învăţat Tatăl Meu.

Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi

29. Cel ce M-a trimis este cu Mine;

cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”

Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că

20. Iisus a spus aceste cuvinte pe

totdeauna fac ce-I este plăcut.”
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30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulţi

pe Dumnezeu.”

au crezut în El.

42.

31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în

Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi

El: “Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu,

şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de

sunteţi în adevăr ucenicii Mei;

la Dumnezeu: n-am venit de la Mine

32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul

însumi, ci El M-a trimis.

vă va face slobozi.”

43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea

33. Ei I-au răspuns: “Noi suntem

Mea? Pentru că nu puteţi asculta

sămânţa lui Avraam şi n-am fost

Cuvântul Meu.

niciodată robii nimănui; cum zici Tu:

44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi

“Veţi fi slobozi!”?”

să împliniţi poftele tatălui vostru. El

34. “Adevărat, adevărat vă spun”, le-a

de la început a fost ucigaş; şi nu stă în

răspuns Iisus, “că oricine trăieşte în

adevăr, pentru că în el nu este adevăr.

păcat este rob al păcatului.

Ori de câte ori spune o minciună,

35. Şi robul nu rămâne pururi în casă;

vorbeşte din ale lui, căci este mincinos

fiul, însă, rămâne pururi.

şi tatăl minciunii.

36. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi

45. Iar pe Mine, pentru că spun

fi cu adevărat slobozi.

adevărul, nu Mă credeţi.

37. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam;

46. Cine din voi Mă poate dovedi că

dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că

am păcat? Dacă spun adevărul, pentru

nu pătrunde în voi Cuvântul Meu.

ce nu Mă credeţi?

38. Eu spun ce am văzut la Tatăl

47. Cine este din Dumnezeu ascultă

Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la

cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea

tatăl vostru.”

n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi

39. “Tatăl nostru”, I-au răspuns ei,

din Dumnezeu.”

“este Avraam.” Iisus le-a zis: “Dacă

48. Iudeii I-au răspuns: “Nu zicem noi

aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face

bine că eşti samaritean şi că ai drac?”

faptele lui Avraam.

49. “N-am drac”, le-a răspuns Iisus,

40. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe

“ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi

Mine, un Om care v-am spus adevărul

nu Mă cinstiţi.

pe care l-am auzit de la Dumnezeu.

50. Eu nu caut slava Mea; este Unul

Aşa ceva Avraam n-a făcut.

care o caută şi care judecă.

41. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei

51. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă

I-au zis: “Noi nu suntem copii născuţi

păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac

din curvie; avem un singur Tată:

nu va vedea moartea.”
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52. “Acum”, I-au zis iudeii, “vedem

cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi.

bine că ai drac; Avraam a murit,

Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui.

prorocii, de asemenea, au murit, şi Tu

56. Tatăl vostru Avraam a săltat de

zici: “Dacă păzeşte cineva Cuvântul

bucurie că are să vadă ziua Mea: a

Meu, în veac nu va gusta moartea.”

văzut-o şi s-a bucurat.”

53. Doar n-ai fi Tu mai mare decât

57. “N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au

părintele nostru Avraam, care a murit?

zis iudeii, “şi ai văzut pe Avraam!”

Şi decât prorocii, care, de asemenea,

58. Iisus le-a zis: “Adevărat, adevărat

au murit? Cine Te crezi Tu că eşti?”

vă spun că mai înainte ca să se nască

54. Iisus a răspuns: “Dacă Mă slăvesc

Avraam, sunt Eu.”

Eu însumi, slava Mea nu este nimic;

59. La auzul acestor vorbe, au luat

Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care

pietre ca să arunce în El. Dar Iisus S-a

voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;

ascuns şi a ieşit din Templu, trecând

55. şi totuşi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl

prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat

cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-L

din Templu.

Capitolul 9
1. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb

6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat

din naştere.

pe pământ şi a făcut tină din scuipat.

2.

Ucenicii

Lui

“Învăţătorule,

L-au

cine

a

întrebat:

Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta

păcătuit:

7. şi i-a zis: “Du-te de te spală

omul acesta sau părinţii lui, de s-a

în

scăldătoarea

Siloamului”

(care

născut orb?”

tălmăcit

3. Iisus a răspuns: “N-a păcătuit nici

s-a dus, s-a spălat şi s-a întors

omul acesta nici părinţii lui; ci s-a

văzând bine.

născut aşa, ca să se arate în el lucrările

8. Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai

lui Dumnezeu.

înainte ca cerşetor, ziceau: “Nu este

4. Cât este ziuă, trebuie să lucrez

acesta cel ce şedea şi cerşea?”

lucrările Celui ce M-a trimis; vine

9. Unii ziceau: “El este.” Alţii ziceau:

noaptea, când nimeni nu mai poate

“Nu; dar seamănă cu el.” Şi el însuşi

să lucreze.

zicea: “Eu sunt.”

5.

Cât

sunt

Lumina lumii.”

în

lume,

sunt

înseamnă:

Trimis).

El

10. Deci i-au zis: “Cum ţi s-au
deschis ochii?”
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11. El a răspuns: “Omul acela, căruia

s-a născut orb.

I se zice Iisus, a făcut tină, mi-a

21. Dar cum vede acum sau cine i-a

uns ochii şi mi-a zis: “Du-te la

deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe

scăldătoarea Siloamului şi spală-te.”

el; este în vârstă, el singur poate vorbi

M-am dus, m-am spălat şi mi-am

despre ce-l priveşte.”

căpătat vederea.”

22. Părinţii lui au zis aceste lucruri

12. “Unde este Omul acela?”, l-au

pentru că se temeau de iudei; căci iudeii

întrebat ei. El a răspuns: “Nu ştiu.”

hotărâseră acum că, dacă va mărturisi

13. Au adus la farisei pe cel ce fusese

cineva că Iisus este Hristosul, să fie

orb mai înainte.

dat afară din sinagogă.

14. Şi era o zi de Sabat când făcuse

23. De aceea au zis părinţii lui: “Este

Iisus tină şi-i deschisese ochii.

în vârstă, întrebaţi-l pe el.”

15. Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei

24. Fariseii au chemat a doua oară pe

cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a

omul care fusese orb şi i-au zis: “Dă

zis: “Mi-a pus tină pe ochi, m-am

slavă lui Dumnezeu: noi ştim că Omul

spălat, şi văd.”

acesta este un păcătos.”

16. Atunci unii din farisei au început

25. El a răspuns: “Dacă este un

să zică: “Omul acesta nu vine de

păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram

la Dumnezeu, pentru că nu ţine

orb, şi acum văd.”

Sabatul.” Alţii ziceau: “Cum poate un

26. Iarăşi l-au întrebat: “Ce ţi-a făcut?

Om păcătos să facă asemenea semne?”

Cum ţi-a deschis ochii?”

Şi era dezbinare între ei.

27. “Acum v-am spus”, le-a răspuns

17. Iarăşi au întrebat pe orb: “Tu ce

el, “şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să

zici despre El, în privinţa faptului că

mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea

ţi-a deschis ochii?” “Este un proroc”,

să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!”

le-a răspuns el.

28. Ei l-au ocărât şi i-au zis: “Tu

18. Iudeii n-au crezut că fusese orb

eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii

şi că îşi căpătase vederea, până n-au

lui Moise.

chemat pe părinţii lui.

29.

19. Şi când i-au venit părinţii, i-au

lui Moise, dar Acesta nu ştim de

întrebat: “Acesta este fiul vostru care

unde este.”

spuneţi că s-a născut orb? Cum, dar,

30. “Aici este mirarea”, le-a răspuns

vede acum?”

omul acela, “că voi nu ştiţi de unde

20. Drept răspuns, părinţii lui au zis:

este, şi totuşi El mi-a deschis ochii.

“Ştim că acesta este fiul nostru şi că

31. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe

188

Ştim

că

Dumnezeu

a

vorbit

Evanghelia după Ioan |

PASAJ BIBLIC

păcătoşi; ci, dacă este cineva temător

37. “L-ai şi văzut”, i-a zis Iisus, “şi

de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela

Cel care vorbeşte cu tine Acela este.”

îl ascultă.

38. “Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a

32. De când este lumea, nu s-a auzit

închinat.

să fi deschis cineva ochii unui orb

39. Apoi Iisus a zis: “Eu am venit în

din naştere.

lumea aceasta pentru judecată: ca

33. Dacă Omul acesta n-ar veni de la

cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să

Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”

ajungă orbi.”

34. “Tu eşti născut cu totul în păcat”,

40. Unii din fariseii care erau lângă El,

i-au răspuns ei, “şi vrei să ne înveţi pe

când au auzit aceste vorbe, I-au zis:

noi?” Şi l-au dat afară.

“Doar n-om fi şi noi orbi!”

35. Iisus a auzit că l-au dat afară; şi,

41. “Dacă aţi fi orbi”, le-a răspuns

când l-a găsit, i-a zis: “Crezi tu în Fiul

Iisus, “n-aţi avea păcat; dar acum

lui Dumnezeu?”

ziceţi: “Vedem.” Tocmai de aceea,

36. El a răspuns: “Şi cine este,

păcatul vostru rămâne.

Doamne, ca să cred în El?”

Capitolul 10
1. Adevărat, adevărat vă spun că cine

7. Iisus le-a mai zis: “Adevărat,

nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare

adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor.

pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.

8. Toţi cei ce au venit înainte de Mine

2.

sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au

Dar

cine

intră

pe

uşă

este

păstorul oilor.

ascultat de ei.

3. Portarul îi deschide, şi oile aud

9. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin

glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume,

Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi

şi le scoate afară din staul.

şi va găsi păşune.

4. După ce şi-a scos toate oile, merge

10. Hoţul nu vine decât să fure, să

înaintea lor; şi oile merg după el,

înjunghie şi să prăpădească. Eu am

pentru că îi cunosc glasul.

venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă

5. Nu merg deloc după un străin;

din belşug.

ci fug de el, pentru că nu cunosc

11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul

glasul străinilor.”

cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.

6. Iisus le-a spus această pildă, dar ei

12. Dar cel plătit, care nu este păstor şi

n-au înţeles despre ce le vorbea.

ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede
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lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul

încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-

le răpeşte şi le împrăştie.

ne-o desluşit.”

13. Cel plătit fuge, pentru că este plătit

25. “V-am spus”, le-a răspuns Iisus,

şi nu-i pasă de oi.

“şi nu credeţi. Lucrările pe care le

14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi

fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele

cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc

mărturisesc despre Mine.

pe Mine,

26. Dar voi nu credeţi, pentru că,

15. aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl

după cum v-am spus, nu sunteţi din

şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi

oile Mele.

dau viaţa pentru oile Mele.

27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le

16. Mai am şi alte oi, care nu sunt din

cunosc, şi ele vin după Mine.

staulul acesta; şi pe acelea trebuie să

28. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu

le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu,

vor pieri, şi nimeni nu le va smulge

şi va fi o turmă şi un Păstor.

din mâna Mea.

17. Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau

29. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este

viaţa, ca iarăşi s-o iau.

mai mare decât toţi; şi nimeni nu le

18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau

poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi

30. Eu şi Tatăl una suntem.”

am putere s-o iau iarăşi: aceasta este

31. Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca

porunca pe care am primit-o de la

să-L ucidă.

Tatăl Meu.”

32. Iisus le-a zis: “V-am arătat multe

19. Din pricina acestor cuvinte, iarăşi

lucrări bune care vin de la Tatăl Meu:

s-a făcut dezbinare între iudei.

pentru care din aceste lucrări aruncaţi

20. Mulţi dintre ei ziceau: “Are drac,

cu pietre în Mine?”

este nebun; de ce-L ascultaţi?”

33. Iudeii I-au răspuns: “Nu pentru o

21. Alţii ziceau: “Cuvintele acestea nu

lucrare bună aruncăm noi cu pietre în

sunt cuvinte de îndrăcit; poate un drac

Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu,

să deschidă ochii orbilor?”

care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”

22. În Ierusalim se prăznuia atunci

34. Iisus le-a răspuns: “Nu este

praznicul

scris în Legea voastră: “Eu am zis:

Înnoirii

Templului.

Era iarna.

sunteţi dumnezei”?

23. Şi Iisus Se plimba prin Templu, pe

35. Dacă Legea a numit “dumnezei”

sub pridvorul lui Solomon.

pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul

24. Iudeii L-au înconjurat şi I-au

lui Dumnezeu - şi Scriptura nu poate

zis: “Până când ne tot ţii sufletele în

fi desfiinţată -
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36. cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe

iarăşi să-L prindă; dar El a scăpat din

care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis

mâinile lor.

în lume? Şi aceasta, pentru că am zis:

40. Iisus S-a dus iarăşi dincolo de

“Sunt Fiul lui Dumnezeu!”

Iordan, în locul unde botezase Ioan la

37. Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu,

început. Şi a rămas acolo.

să nu Mă credeţi.

41. Mulţi veneau la El şi ziceau:

38. Dar dacă le fac, chiar dacă nu

“Ioan n-a făcut niciun semn; dar tot

Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar

ce a spus Ioan despre Omul acesta

lucrările acestea, ca să ajungeţi să

era adevărat.”

cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în

42. Şi mulţi au crezut în El în

Mine, şi Eu sunt în Tatăl.”

locul acela.

39. La auzul acestor vorbe, căutau

Capitolul 11
1. Un oarecare Lazăr din Betania, satul

7. şi în urmă a zis ucenicilor: “Haidem

Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav.

să ne întoarcem în Iudeea.”

2. Maria era aceea care a uns pe

8. “Învăţătorule”, I-au zis ucenicii,

Domnul cu mir şi I-a şters picioarele

“acum de curând căutau iudeii să

cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era

Te ucidă cu pietre, şi Te întorci

fratele ei. -

în Iudeea?”

3. Surorile au trimis la Iisus să-I

9.

spună: “Doamne, iată că acela pe

douăsprezece

care-l iubeşti este bolnav.”

umblă cineva ziua nu se poticneşte,

4. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta,

pentru că vede lumina lumii acesteia;

a zis: “Boala aceasta nu este spre

10.

moarte, ci spre slava lui Dumnezeu,

poticneşte, pentru că n-are lumina

pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie

în el.”

proslăvit prin ea.”

11. După aceste vorbe, le-a zis: “Lazăr,

5. Şi Iisus iubea pe Marta şi pe sora ei

prietenul nostru, doarme; dar Mă duc

şi pe Lazăr.

să-l trezesc din somn.”

6. Deci când a auzit că Lazăr este

12. Ucenicii I-au zis: “Doamne, dacă

bolnav, a mai zăbovit două zile în locul

doarme, are să se facă bine.”

în care era;

13. Iisus vorbise despre moartea lui,

Iisus

dar

a

dacă

răspuns:
ceasuri

umblă

în

“Nu

sunt

zi?

Dacă

noaptea,

se
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dar ei credeau că vorbeşte despre

Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu,

odihna căpătată prin somn.

care trebuia să vină în lume.”

14. Atunci Iisus le-a spus pe faţă:

28. După ce a spus aceste vorbe, s-a

“Lazăr a murit.

dus şi a chemat în taină pe sora sa

15. Şi mă bucur că n-am fost acolo,

Maria şi i-a zis: “A venit Învăţătorul

pentru voi, ca să credeţi. Dar acum,

şi te cheamă.”

haidem să mergem la el.”

29. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute

16. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis

şi s-a dus la El.

celorlalţi ucenici: “Haidem să mergem

30. Căci Iisus nu intrase încă în

şi noi să murim cu El!”

sat, ci era tot în locul unde Îl

17. Când a venit Iisus, a aflat că Lazăr

întâmpinase Marta.

era de patru zile în mormânt.

31. Iudeii care erau cu Maria în casă şi o

18. Şi, fiindcă Betania era aproape de

mângâiau, când au văzut-o sculându-

Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,

se iute şi ieşind afară, au mers după

19. mulţi din iudei veniseră la Marta

ea, căci ziceau: “Se duce la mormânt,

şi Maria, ca să le mângâie pentru

ca să plângă acolo.”

moartea fratelui lor.

32. Maria, când a ajuns unde era Iisus

20. Când a auzit Marta că vine Iisus,

şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele

I-a ieşit înainte; iar Maria şedea

Lui şi I-a zis: “Doamne, dacă ai fi fost

în casă.

aici, n-ar fi murit fratele meu.”

21. Marta a zis lui Iisus: “Doamne,

33. Iisus, când a văzut-o plângând, pe

dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele

ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a

meu!

înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.

22. Dar şi acum, ştiu că orice vei cere

34. Şi a zis: “Unde l-aţi pus?”

de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.”

“Doamne”, I-au răspuns ei, “vino

23. Iisus i-a zis: “Fratele tău va învia.”

şi vezi.”

24. “Ştiu”, I-a răspuns Marta, “că va

35. Iisus plângea.

învia la înviere, în ziua de apoi.”

36. Atunci iudeii au zis: “Iată cât îl

25. Iisus i-a zis: “Eu sunt Învierea şi

iubea de mult!”

Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă

37. Şi unii din ei au zis: “El, care a

ar fi murit, va trăi.

deschis ochii orbului, nu putea face ca

26. Şi oricine trăieşte şi crede în

nici omul acesta să nu moară?”

Mine nu va muri niciodată. Crezi

38. Iisus S-a înfiorat din nou în Sine şi

lucrul acesta?”

S-a dus la mormânt. Mormântul era o

27. “Da, Doamne”, I-a zis ea, “cred că

peşteră la intrarea căreia era aşezată
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o piatră.

49. Unul din ei, Caiafa, care era mare

39. “Daţi piatra la o parte”, a zis

preot în anul acela, le-a zis: “Voi nu

Iisus. Marta, sora mortului, I-a zis:

ştiţi nimic;

“Doamne, miroase greu, căci este

50. oare nu vă gândiţi că este în folosul

mort de patru zile.”

vostru să moară un singur om pentru

40. Iisus i-a zis: “Nu ţi-am spus

norod, şi să nu piară tot neamul?”

că, dacă vei crede, vei vedea slava

51. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la

lui Dumnezeu?”

el; ci, fiindcă era mare preot în anul

41. Au luat, dar, piatra din locul unde

acela, a prorocit că Iisus avea să moară

zăcea mortul. Şi Iisus a ridicat ochii în

pentru neam.

sus şi a zis: “Tată, Îţi mulţumesc că

52. Şi nu numai pentru neamul acela,

M-ai ascultat.

ci şi ca să adune într-un singur trup

42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi;

pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.

dar vorbesc astfel pentru norodul

53.

care stă împrejur, ca să creadă că Tu

să-L omoare.

M-ai trimis.”

54. De aceea Iisus nu mai umbla pe

43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat

faţă printre iudei; ci a plecat de acolo

cu glas tare: “Lazăre, vino afară!”

în ţinutul de lângă pustiu, într-o

44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi

cetate numită Efraim; şi a rămas acolo

picioarele legate cu fâşii de pânză

împreună cu ucenicii Săi.

şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar.

55. Paştile iudeilor era aproape. Şi

Iisus le-a zis: “Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l

mulţi oameni din ţinutul acela s-au

să meargă.”

suit la Ierusalim, înainte de Paşti, ca

45. Mulţi din iudeii care veniseră la

să se cureţe.

Maria, când au văzut ce a făcut Iisus,

56. Ei căutau pe Iisus şi vorbeau unii

au crezut în El.

cu alţii în Templu: “Ce credeţi? N-are

46. Dar unii din ei s-au dus la farisei şi

să vină la praznic?”

le-au spus ce făcuse Iisus.

57. Iar preoţii cei mai de seamă şi

47. Atunci preoţii cei mai de seamă

fariseii porunciseră că, dacă va şti

şi fariseii au adunat soborul şi au

cineva unde este, să le dea de ştire ca

zis: “Ce vom face? Omul acesta face

să-L prindă.

Din

ziua

aceea,

au

hotărât

multe minuni.
48. Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în
El, şi vor veni romanii şi ne vor nimici
şi locul nostru şi neamul.”
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Capitolul 12
1. Cu şase zile înainte de Paşti, Iisus

12. A doua zi, o gloată mare care venise

a venit în Betania, unde era Lazăr,

la praznic, cum a auzit că vine Iisus

care fusese mort şi pe care îl înviase

în Ierusalim,

din morţi.

13. a luat ramuri de finic şi I-a ieşit

2. Acolo I-au pregătit o cină. Marta

în întâmpinare, strigând: “Osana!

slujea, iar Lazăr era unul din cei ce

Binecuvântat este Cel ce vine în

şedeau la masă cu El.

Numele

3. Maria a luat un litru cu mir de nard

lui Israel!”

curat, de mare preţ, a uns picioarele lui

14. Iisus a găsit un măgăruş şi a

Iisus şi I-a şters picioarele cu părul ei;

încălecat pe el, după cum este scris:

şi s-a umplut casa de mirosul mirului.

15. “Nu te teme, fiica Sionului; iată că

4.

Împăratul tău vine călare pe mânzul

Unul

din

ucenicii

Săi,

Iuda

Domnului,

Împăratul

Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea

unei măgăriţe.”

să-L vândă, a zis:

16. Ucenicii Lui n-au înţeles aceste

5. “De ce nu s-a vândut acest mir cu

lucruri de la început; dar, după ce a

trei sute de lei şi să se fi dat săracilor?”

fost proslăvit Iisus, şi-au adus aminte

6. Zicea lucrul acesta nu pentru că

că aceste lucruri erau scrise despre El

purta grijă de săraci, ci pentru că era

şi că ei le împliniseră cu privire la El.

un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua

17. Toţi cei ce fuseseră împreună cu

el ce se punea în ea.

Iisus, când chemase pe Lazăr din

7. Dar Iisus a zis: “Las-o în pace;

mormânt

căci

mărturiseau despre El.

ea

l-a

păstrat

pentru

ziua

şi-l

înviase

din

morţi,

îngropării Mele.

18. Şi norodul I-a ieşit în întâmpinare,

8. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi,

pentru

dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.”

semnul acesta.

9. O mare mulţime de iudei au aflat că

19. Fariseii au zis deci între ei: “Vedeţi

Iisus era în Betania; şi au venit acolo,

că nu câştigaţi nimic: iată că lumea se

nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă şi

duce după El!”

pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi.

20. Nişte greci, dintre cei ce se suiseră

10. Preoţii cei mai de seamă au hotărât

să se închine la praznic,

să omoare şi pe Lazăr,

21. s-au apropiat de Filip, care era

că

aflase

că

făcuse

11. căci din pricina lui mulţi iudei

din Betsaida Galileii, l-au rugat şi

plecau de la ei şi credeau în Iisus.

au zis: “Domnule, am vrea să vedem
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pe Iisus.”

toţi oamenii.” -

22. Filip s-a dus şi a spus lui Andrei;

33. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte

apoi Andrei şi Filip au spus lui Iisus.

avea să moară. -

23. Drept răspuns, Iisus le-a zis:

34. Norodul I-a răspuns: “Noi am

“A

auzit din Lege că Hristosul rămâne în

sosit

ceasul

să

fie

proslăvit

Fiul omului.

veac; cum, dar, zici Tu că “Fiul omului

24. Adevărat, adevărat vă spun că

trebuie să fie înălţat”? Cine este acest

dacă grăuntele de grâu care a căzut pe

Fiu al omului?”

pământ nu moare, rămâne singur; dar

35. Iisus le-a zis: “Lumina mai este

dacă moare, aduce mult rod.

puţină

25. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi

Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca

cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o

să nu vă cuprindă întunericul; cine

va păstra pentru viaţa veşnică.

umblă în întuneric nu ştie unde merge.

26. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă

36. Câtă vreme aveţi Lumina printre

urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi

voi, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii

şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte

ai luminii.” Iisus le-a spus aceste

cineva, Tatăl îl va cinsti.

lucruri, apoi a plecat şi S-a ascuns de

27. Acum sufletul Meu este tulburat.

ei.

Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă

37. Măcar că făcuse atâtea semne

din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru

înaintea lor, tot nu credeau în El,

aceasta am venit până la ceasul acesta!

38. ca să se împlinească vorba pe care o

28. Tată, proslăveşte Numele Tău!”

spusese prorocul Isaia: “Doamne, cine

Şi din cer s-a auzit un glas care

a dat crezare propovăduirii noastre?

zicea:

Şi cui a fost descoperită puterea

“L-am proslăvit şi-L voi

vreme

în

mijlocul

vostru.

mai proslăvi!”

braţului Domnului?”

29. Norodul care stătea acolo şi care

39. De aceea nu puteau crede, pentru

auzise glasul a zis că a fost un tunet.

că Isaia a mai zis:

Alţii ziceau: “Un înger a vorbit cu El!”

40. “Le-a orbit ochii şi le-a împietrit

30. Iisus a răspuns: “Nu pentru Mine

inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu

s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi.

înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă

31.

Acum

acesteia,

are

loc

acum

judecata

lumii

la Dumnezeu, şi să-i vindec.”

stăpânitorul

lumii

41. Isaia a spus aceste lucruri când a

acesteia va fi aruncat afară.

văzut slava Lui şi a vorbit despre El.

32. Şi după ce voi fi înălţat de pe

42. Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi

pământ,

au crezut în El; dar, de frica fariseilor,

voi

atrage

la

Mine

pe
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nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie

Eu n-am venit să judec lumea, ci să

daţi afară din sinagogă.

mântuiesc lumea.

43. Căci au iubit mai mult slava

48. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu

oamenilor decât slava lui Dumnezeu.

primeşte cuvintele Mele, are cine-l

44. Iar Iisus a strigat: “Cine crede în

osândi: Cuvântul pe care l-am vestit

Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce

Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

M-a trimis pe Mine.

49. Căci Eu n-am vorbit de la Mine

45. Şi cine Mă vede pe Mine vede pe

însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El

Cel ce M-a trimis pe Mine.

însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să

46. Eu am venit ca să fiu o lumină în

spun şi cum trebuie să vorbesc.

lume, pentru ca oricine crede în Mine

50. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa

să nu rămână în întuneric.

veşnică. De aceea lucrurile pe care

47. Dacă aude cineva cuvintele Mele,

le spun, le spun aşa cum Mi le-a

şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci

spus Tatăl.”

Capitolul 13
1. Înainte de praznicul Paştilor, Iisus,

era încins.

ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să

6. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru

plece din lumea aceasta la Tatăl, şi,

I-a zis: “Doamne, Tu să-mi speli

fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în

mie picioarele?”

lume, i-a iubit până la capăt.

7. Drept răspuns, Iisus i-a zis: “Ce fac

2. În timpul Cinei, după ce diavolul

Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe

pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul,

după aceea.”

fiul lui Simon, gândul să-L vândă,

8. Petru I-a zis: “Niciodată nu-mi vei

3. Iisus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse

spăla picioarele!” Iisus i-a răspuns:

toate lucrurile în mâini, că de la

“Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte

Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu

deloc cu Mine.”

Se duce,

9. “Doamne”, I-a zis Simon Petru,

4. S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat

“nu numai picioarele, dar şi mâinile

de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a

şi capul!”

încins cu el.

10. Iisus i-a zis: “Cine s-a scăldat

5. Apoi a turnat apă într-un lighean şi

n-are trebuinţă să-şi spele decât

a început să spele picioarele ucenicilor

picioarele, ca să fie curat de tot; şi voi

şi să le şteargă cu ştergarul cu care

sunteţi curaţi, dar nu toţi.”
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11. Căci ştia pe cel ce avea să-L vândă;

S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit

de aceea a zis: “Nu sunteţi toţi curaţi.”

şi a zis: “Adevărat, adevărat vă spun

12. După ce le-a spălat picioarele, Şi-a

că unul din voi Mă va vinde.”

luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă

22. Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu

şi le-a zis: “Înţelegeţi voi ce v-am

înţelegeau despre cine vorbeşte.

făcut Eu?

23. Unul din ucenici, acela pe care-l

13. Voi Mă numiţi “Învăţătorul şi

iubea Iisus, stătea la masă culcat pe

Domnul” şi bine ziceţi, căci sunt.

sânul lui Iisus.

14. Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul

24. Simon Petru i-a făcut semn să

vostru, v-am spălat picioarele, şi voi

întrebe cine este acela despre care

sunteţi datori să vă spălaţi picioarele

vorbea Iisus.

unii altora.

25. Şi ucenicul acela s-a rezemat pe

15. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi

pieptul lui Iisus şi I-a zis: “Doamne,

voi să faceţi cum am făcut Eu.

cine este?”

16. Adevărat, adevărat vă spun că

26. Iisus a răspuns: “Acela căruia îi

robul nu este mai mare decât domnul

voi întinde bucăţica şi i-o voi da.” Şi

său, nici apostolul mai mare decât cel

a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda,

ce l-a trimis.

fiul lui Simon Iscarioteanul.

17. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de

27. Cum a fost dată bucăţica, a intrat

voi dacă le faceţi.

Satana în Iuda. Iisus i-a zis: “Ce-ai să

18. Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc

faci, fă repede.”

pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie

28. Dar nimeni din cei ce şedeau la

să se împlinească Scriptura care zice:

masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese

“Cel ce mănâncă pâine cu Mine a

aceste vorbe.

ridicat călcâiul împotriva Mea.”

29. Unii credeau că, de vreme ce Iuda

19. Vă spun lucrul acesta de pe acum,

avea punga, Iisus voia să-i spună:

înainte ca să se întâmple, pentru ca,

“Cumpără

atunci când se va întâmpla, să credeţi

praznic”; sau îi poruncea să dea

că Eu sunt.

ceva săracilor.

20. Adevărat, adevărat vă spun că cine

30. Iuda, după ce a luat bucăţica, a

primeşte pe acela pe care-l trimit

ieşit afară în grabă. Era noapte.

Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă

31. După ce a ieşit Iuda, Iisus a zis:

primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce

“Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi

M-a trimis pe Mine.”

Dumnezeu a fost proslăvit în El.

21. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus

32. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit,

ce

ne

trebuie

pentru
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în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El

36. “Doamne”, I-a zis Simon Petru,

însuşi şi-L va proslăvi îndată.

“unde Te duci?” Iisus i-a răspuns:

33. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi.

“Tu nu poţi veni acum după Mine,

Mă veţi căuta, şi, cum am spus iudeilor

unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei

că unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot

veni.”

aşa vă spun şi vouă acum.

37. “Doamne”, I-a zis Petru, “de ce

34. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi

nu pot veni după Tine acum? Eu îmi

unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să

voi da viaţa pentru Tine.”

vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

38. Iisus i-a răspuns: “Îţi vei da viaţa

35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că

pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi

sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea

spun că nu va cânta cocoşul, până te

dragoste unii pentru alţii.”

vei lepăda de Mine de trei ori.

Capitolul 14
1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi

aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de

credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă

acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi

în Mine.

şi văzut.”

2. În casa Tatălui Meu sunt multe

8. “Doamne”, I-a zis Filip, “arată-ne

locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.

pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

9. Iisus i-a zis: “De atâta vreme sunt

3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi

cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?

pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă

Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe

voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu,

Tatăl. Cum zici tu, dar: “Arată-ne

să fiţi şi voi.

pe Tatăl”?

4. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea

10. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi

într-acolo.”

Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care

5. “Doamne”, I-a zis Toma, “nu ştim

vi le spun Eu, nu le spun de la Mine;

unde Te duci; cum putem să ştim calea

ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face

într-acolo?”

aceste lucrări ale Lui.

6. Iisus i-a zis: “Eu sunt Calea,

11. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi

Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la

Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin

Tatăl decât prin Mine.

pentru lucrările acestea.

7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine,

12. Adevărat, adevărat vă spun că cine
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crede în Mine va face şi el lucrările pe

23. Drept răspuns, Iisus i-a zis: “Dacă

care le fac Eu; ba încă va face altele şi

Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul

mai mari decât acestea, pentru că Eu

Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom

Mă duc la Tatăl;

veni la el şi vom locui împreună cu el.

13. şi orice veţi cere în Numele Meu,

24. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte

voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit

cuvintele Mele. Şi Cuvântul pe care-l

în Fiul.

auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui,

14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu,

care M-a trimis.

voi face.

25. V-am spus aceste lucruri cât mai

15.

Dacă

Mă

iubiţi,

veţi

păzi

sunt cu voi.

poruncile Mele.

26. Dar Mângâietorul, adică Duhul

16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va

Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl

da un alt Mângâietor, care să rămână

în Numele Meu, vă va învăţa toate

cu voi în veac;

lucrurile şi vă va aduce aminte de tot

17. şi anume Duhul adevărului, pe care

ce v-am spus Eu.

lumea nu-L poate primi, pentru că

27. Vă las pacea, vă dau pacea Mea.

nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi

Nu v-o dau cum o dă lumea. Să

Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va

nu vi se tulbure inima, nici să nu

fi în voi.

se înspăimânte.

18. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi

28. Aţi auzit că v-am spus: “Mă duc,

întoarce la voi.

şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi

19. Peste puţină vreme, lumea nu Mă

iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: “Mă

va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea;

duc la Tatăl”; căci Tatăl este mai mare

pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

decât Mine.

20. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu

29. Şi v-am spus aceste lucruri acum,

sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în

înainte ca să se întâmple, pentru ca

Mine şi că Eu sunt în voi.

atunci când se vor întâmpla, să credeţi.

21. Cine are poruncile Mele şi le

30. Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci

păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă

vine stăpânitorul lumii acesteia. El

iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl

n-are nimic în Mine;

voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

31. dar vine, pentru ca să cunoască

22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis:

lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că

“Doamne, cum se face că Te vei arăta

fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl.

nouă, şi nu lumii?”

Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!
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Capitolul 15
1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu

şi rămân în dragostea Lui.

este Vierul.

11. V-am spus aceste lucruri, pentru

2. Pe orice mlădiţă care este în Mine,

ca bucuria Mea să rămână în voi, şi

şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice

bucuria voastră să fie deplină.

mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să

12. Aceasta este porunca Mea: să vă

aducă şi mai mult rod.

iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina

13.

Cuvântului pe care vi l-am spus.

decât să-şi dea cineva viaţa pentru

4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne

prietenii săi.

în voi. După cum mlădiţa nu poate

14. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă

aduce rod de la sine, dacă nu rămâne

faceţi ce vă poruncesc Eu.

în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi

15. Nu vă mai numesc robi, pentru că

aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.

robul nu ştie ce face stăpânul său; ci

5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.

v-am numit prieteni, pentru că v-am

Cine rămâne în Mine şi în cine rămân

făcut cunoscut tot ce am auzit de la

Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de

Tatăl Meu.

Mine nu puteţi face nimic.

16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu

6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este

v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să

aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare,

mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada

şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt

voastră să rămână, pentru ca orice veţi

strânse, aruncate în foc, şi ard.

cere de la Tatăl, în Numele Meu, să

7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă

vă dea.

rămân în voi cuvintele Mele, cereţi

17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să

orice veţi vrea, şi vi se va da.

vă iubiţi unii pe alţii.

8. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta

18. Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe

Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi

Mine M-a urât înaintea voastră.

astfel ucenicii Mei.

19. Dacă aţi fi din lume, lumea ar

9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa

iubi ce este al ei; dar, pentru că nu

v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în

sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am

dragostea Mea.

ales din mijlocul lumii, de aceea vă

10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi

urăşte lumea.

rămâne în dragostea Mea, după cum

20. Aduceţi-vă aminte de vorba pe

şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu

care v-am spus-o: “Robul nu este mai
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mare decât stăpânul său.” Dacă M-au

pe care nimeni altul nu le-a făcut,

prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor

n-ar avea păcat; dar acum le-au şi

prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu,

văzut, şi M-au urât şi pe Mine şi pe

şi pe al vostru îl vor păzi.

Tatăl Meu.

21. Dar vă vor face toate aceste lucruri

25. Dar lucrul acesta s-a întâmplat

pentru Numele Meu, pentru că ei nu

ca să se împlinească vorba scrisă în

cunosc pe Cel ce M-a trimis.

Legea lor: “M-au urât fără temei.”

22. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi

26. Când va veni Mângâietorul, pe

vorbit, n-ar avea păcat; dar acum n-au

care-L voi trimite de la Tatăl, adică

nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor.

Duhul adevărului, care purcede de la

23. Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi

Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

pe Tatăl Meu.

27. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi,

24. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări

pentru că aţi fost cu Mine de la început.

Capitolul 16
1. V-am spus aceste lucruri, pentru

6. Dar, pentru că v-am spus aceste

ca ele să nu fie pentru voi un prilej

lucruri, întristarea v-a umplut inima.

de cădere.

7. Totuşi vă spun adevărul: vă este de

2. Au să vă dea afară din sinagogi: ba

folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc

încă, va veni vremea când oricine vă

Eu, Mângâietorul nu va veni la voi;

va ucide să creadă că aduce o slujbă

dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

lui Dumnezeu.

8. Şi când va veni El, va dovedi lumea

3. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru

vinovată

că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici

neprihănirea şi judecata.

pe Mine.

9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu

4. V-am spus aceste lucruri, pentru

cred în Mine;

în

ce

priveşte

păcatul,

ca, atunci când le va veni ceasul să se

10.

împlinească, să vă aduceţi aminte că

fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi

vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la

mai vedea;

început, pentru că eram cu voi.

11.

5. Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis;

fiindcă stăpânitorul lumii acesteia

şi nimeni din voi nu Mă întreabă:

este judecat.

“Unde Te duci?”

12. Mai am să vă spun multe lucruri,

în

în

ce

ce

priveşte

neprihănirea:

priveşte

judecata:
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dar acum nu le puteţi purta.

în bucurie.

13. Când va veni Mângâietorul, Duhul

21. Femeia, când este în durerile

adevărului, are să vă călăuzească în

naşterii, se întristează, pentru că i-a

tot adevărul; căci El nu va vorbi de la

sosit ceasul; dar, după ce a născut

El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va

pruncul, nu-şi mai aduce aminte de

descoperi lucrurile viitoare.

suferinţă, de bucurie că s-a născut un

14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua

om pe lume.

din ce este al Meu şi vă va descoperi.

22. Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de

15. Tot ce are Tatăl este al Meu; de

întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi,

aceea am zis că va lua din ce este al

inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă

Meu şi vă va descoperi.

va răpi bucuria voastră.

16. Peste puţină vreme, nu Mă veţi

23. În ziua aceea, nu Mă veţi mai

mai vedea; apoi iarăşi, peste puţină

întreba de nimic. Adevărat, adevărat

vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă

vă spun că orice veţi cere de la Tatăl,

duc la Tatăl.”

în Numele Meu, vă va da.

17.

La

auzul

acestor

vorbe,

unii

24. Până acum n-aţi cerut nimic

din ucenicii Lui au zis între ei: “Ce

în

înseamnă cuvintele acestea: “Peste

căpăta, pentru ca bucuria voastră să

puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea”

fie deplină.

şi: “Apoi iarăşi, peste puţină vreme,

25. V-am spus aceste lucruri în

Mă veţi vedea” şi: “Pentru că Mă duc

pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai

la Tatăl”?”

vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit

18. Ei ziceau deci: “Ce înseamnă

despre Tatăl.

aceasta: “Peste puţină vreme”? Nu

26. În ziua aceea, veţi cere în Numele

ştim ce vrea să spună.”

Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl

19. Iisus a cunoscut că voiau să-L

pentru voi.

întrebe şi le-a zis: “Vă întrebaţi între

27. Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru

voi ce înseamnă cuvintele: “Peste

că M-aţi iubit şi aţi crezut că am ieşit

puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea”

de la Dumnezeu.

şi: “Apoi iarăşi, peste puţină vreme,

28. Am ieşit de la Tatăl şi am venit

Mă veţi vedea”?

în lume; acum las lumea şi Mă duc

20. Adevărat, adevărat vă spun că

la Tatăl.”

voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar

29. Ucenicii Săi I-au zis: “Iată că acum

lumea se va bucura; vă veţi întrista,

vorbeşti desluşit şi nu spui nicio pildă.

dar întristarea voastră se va preface

30. Acum cunoaştem că ştii toate
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lucrurile şi n-ai nevoie să Te întrebe

şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu

cineva; de aceea credem că ai ieşit de

sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.

la Dumnezeu.”

33. V-am spus aceste lucruri ca să

31.

“Acum

credeţi?”,

le-a

aveţi pace în Mine. În lume veţi

răspuns Iisus.

avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am

32. “Iată că vine ceasul, şi a şi venit,

biruit lumea.”

când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui;

Capitolul 17
1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat

Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit şi au

ochii spre cer şi a zis: “Tată, a sosit

cunoscut cu adevărat că de la Tine am

ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi

ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.

Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,

9. Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru

2. după cum I-ai dat putere peste orice

lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai

făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor

dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: -

acelora pe care I i-ai dat Tu.

10. tot ce este al Meu este al Tău, şi

3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te

ce este al Tău este al Meu - şi Eu sunt

cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu

proslăvit în ei.

adevărat, şi pe Iisus Hristos pe care

11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt

L-ai trimis Tu.

în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată,

4. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am

păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe

sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o

care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie

s-o fac.

una, cum suntem şi Noi.

5. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la

12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam

Tine însuţi cu slava pe care o aveam la

Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe

Tine, înainte de a fi lumea.

aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul

6. Am făcut cunoscut Numele Tău

din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării,

oamenilor pe care Mi i-ai dat din

ca să se împlinească Scriptura.

lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi

13. Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun

ei au păzit Cuvântul Tău.

aceste lucruri, pe când sunt încă în

7. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai

lume, pentru ca să aibă în ei bucuria

dat Tu vine de la Tine.

Mea deplină.

8. Căci le-am dat cuvintele pe care

14. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea
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i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume,

22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai

după cum Eu nu sunt din lume.

dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum

15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i

şi Noi suntem una -

păzeşti de cel rău.

23. Eu în ei, şi Tu în Mine - pentru ca

16. Ei nu sunt din lume, după cum nici

ei să fie în chip desăvârşit una, ca să

Eu nu sunt din lume.

cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi

17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:

că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

Cuvântul Tău este adevărul.

24. Tată, vreau ca acolo unde sunt

18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine

Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia

în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei

pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă

în lume.

slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o

19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei,

Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de

ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.

întemeierea lumii.

20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci

25. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a

şi pentru cei ce vor crede în Mine prin

cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi

cuvântul lor.

aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.

21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu,

26. Eu le-am făcut cunoscut Numele

Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi

Tău şi li-l voi mai face cunoscut,

ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să

pentru ca dragostea cu care M-ai iubit

creadă că Tu M-ai trimis.

Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

Capitolul 18
1. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a

4. Iisus, care ştia tot ce avea să I se

plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul

întâmple, a mers spre ei şi le-a zis:

Chedron, unde era o grădină, în care a

“Pe cine căutaţi?”

intrat El şi ucenicii Lui.

5. Ei I-au răspuns: “Pe Iisus din

2. Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul

Nazaret!” Iisus le-a zis: “Eu sunt!”

acela, pentru că Iisus de multe ori Se

Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei.

adunase acolo cu ucenicii Lui.

6. Când le-a zis Iisus: “Eu sunt”,

3. Iuda deci a luat ceata ostaşilor şi pe

ei s-au dat înapoi şi au căzut jos la

aprozii trimişi de preoţii cei mai de

pământ.

seamă şi de farisei şi a venit acolo cu

7. El i-a întrebat din nou: “Pe cine

felinare, cu făclii şi cu arme.

căutaţi?” “Pe Iisus din Nazaret”, I-au
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zis ei.

ucenicii Omului acestuia?” “Nu sunt”,

8. Iisus a răspuns: “V-am spus că Eu

a răspuns el.

sunt. Deci dacă Mă căutaţi pe Mine,

18. Robii şi aprozii care erau acolo,

lăsaţi pe aceştia să se ducă.”

făcuseră un foc de cărbuni, căci era

9. A zis lucrul acesta ca să se

frig, şi se încălzeau. Petru stătea şi el

împlinească vorba pe care o spusese:

cu ei şi se încălzea.

“N-am pierdut pe niciunul din aceia

19.

pe care Mi i-ai dat.”

Iisus despre ucenicii Lui şi despre

10. Simon Petru, care avea o sabie, a

învăţătura Lui.

scos-o, a lovit pe robul marelui preot

20. Iisus i-a răspuns: “Eu am vorbit

şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul

lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe

acela se numea Malhu.

norod în sinagogă şi în Templu, unde

11. Iisus a zis lui Petru: “Bagă-ţi sabia

se adună toţi iudeii, şi n-am spus

în teacă. Nu voi bea paharul pe care Mi

nimic în ascuns.

l-a dat Tatăl să-l beau?”

21. Pentru ce Mă întrebi pe Mine?

12. Ceata ostaşilor, căpitanul lor şi

Întreabă pe cei ce M-au auzit despre

aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus

ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce

şi L-au legat.

am spus.”

13. L-au dus întâi la Ana; căci el era

22. La auzul acestor cuvinte, unul

socrul lui Caiafa, care era mare preot

din aprozii care stăteau acolo a dat o

în anul acela.

palmă lui Iisus şi a zis: “Aşa răspunzi

14. Şi Caiafa era cel ce dăduse iudeilor

marelui preot?”

sfatul acesta: “Este de folos să moară

23. Iisus i-a răspuns: “Dacă am vorbit

un singur om pentru norod.”

rău, arată ce am spus rău; dar, dacă

15. Simon Petru mergea după Iisus; tot

am vorbit bine, de ce mă baţi?”

aşa a făcut şi un alt ucenic. Ucenicul

24. Ana L-a trimis legat la marele

acesta

preot Caiafa.

era

cunoscut

de

marele

Marele

preot

a

întrebat

pe

preot şi a intrat cu Iisus în curtea

25. Simon Petru stătea acolo şi se

marelui preot.

încălzea. Ei i-au zis: “Nu cumva eşti

16. Petru însă a rămas afară la uşă.

şi tu unul din ucenicii Lui?” El s-a

Celălalt ucenic, care era cunoscut

lepădat şi a zis: “Nu sunt.”

marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu

26. Unul din robii marelui preot, rudă

portăriţa şi a băgat pe Petru înăuntru.

cu acela căruia îi tăiase Petru urechea,

17. Atunci slujnica, portăriţa, a zis lui

a zis: “Nu te-am văzut eu cu El

Petru: “Nu cumva şi tu eşti unul din

în grădină?”
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27. Petru iar s-a lepădat. Şi îndată a

35. Pilat a răspuns: “Eu sunt iudeu?

cântat cocoşul.

Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă

28. Au adus pe Iisus de la Caiafa în

Te-au dat în mâna mea: ce ai făcut?”

odaia de judecată: era dimineaţa. Ei

36. “Împărăţia Mea nu este din lumea

n-au intrat în odaia de judecată, ca să

aceasta”, a răspuns Iisus. “Dacă ar

nu se spurce şi să poată mânca Paştile.

fi Împărăţia Mea din lumea aceasta,

29. Pilat deci a ieşit afară la ei şi

slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu

le-a zis: “Ce pâră aduceţi împotriva

fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum,

Omului acestuia?”

Împărăţia Mea nu este de aici.”

30. Drept răspuns, ei i-au zis: “Dacă

37. “Atunci un Împărat tot eşti!”,

n-ar fi fost un făcător de rele, nu

I-a zis Pilat. “Da”, a răspuns Iisus.

L-am fi dat noi în mâinile tale.”

“Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta

31. Atunci Pilat le-a zis: “Luaţi-L voi

M-am născut şi am venit în lume, ca

şi judecaţi-L după Legea voastră.”

să mărturisesc despre adevăr. Oricine

“Nouă nu ne este îngăduit de Lege să

este din adevăr ascultă glasul Meu.”

omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii.

38. Pilat I-a zis: “Ce este adevărul?”

32. Aceasta s-a întâmplat ca să se

După ce a spus aceste vorbe, a ieşit

împlinească vorba prin care arătase

iarăşi afară la iudei şi le-a zis: “Eu nu

Iisus cu ce moarte avea să moară.

găsesc nicio vină în El.

33. Pilat a intrat iarăşi în odaia de

39. Dar, fiindcă voi aveţi obicei să vă

judecată, a chemat pe Iisus şi I-a zis:

slobod pe cineva de Paşti, vreţi să vă

“Eşti Tu Împăratul iudeilor?”

slobod pe “Împăratul iudeilor”?”

34. Iisus i-a răspuns: “De la tine însuţi

40. Atunci toţi au strigat din nou: “Nu

zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii

pe El, ci pe Baraba!” Şi Baraba era

despre Mine?”

un tâlhar.

Capitolul 19
1. Atunci Pilat a luat pe Iisus şi a pus

“Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I

să-L bată.

dădeau palme.

2. Ostaşii au împletit o cunună de spini,

4. Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis

I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu

iudeilor: “Iată că vi-L aduc afară, ca

o haină de purpură.

să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.”

3. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau:

5. Iisus a ieşit deci afară, purtând
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cununa de spini şi haina de purpură.

“Gabata.”

“Iată Omul!”, le-a zis Pilat.

14. Era ziua Pregătirii Paştilor, cam pe

6. Când L-au zărit preoţii cei mai de

la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor:

seamă şi aprozii, au început să strige:

“Iată Împăratul vostru!”

“Răstigneşte-L!

15. Dar ei au strigat: “Ia-L, ia-L,

Răstigneşte-L!”

“Luaţi-L voi şi răstigniţi-L”, le-a zis

răstigneşte-L!”

Pilat, “căci eu nu găsesc nicio vină

“Împăratul vostru”?”, le-a zis Pilat.

în El.”

Preoţii cei mai de seamă au răspuns:

7. Iudeii i-au răspuns: “Noi avem o

“Noi

Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie

pe cezarul!”

să moară, pentru că S-a făcut pe Sine

16. Atunci L-a dat în mâinile lor, ca

Fiul lui Dumnezeu.”

să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus şi

8. Când a auzit Pilat aceste cuvinte,

L-au dus să-L răstignească.

i-a fost şi mai mare frică.

17. Iisus, ducându-Şi crucea, a ajuns

9. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi

la locul zis al “Căpăţânii”, care în

a zis lui Iisus: “De unde eşti Tu?” Dar

evreieşte se cheamă “Golgota”.

Iisus nu i-a dat niciun răspuns.

18. Acolo a fost răstignit; şi împreună

10. Pilat I-a zis: “Mie nu-mi vorbeşti?

cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul

Nu ştii că am putere să Te răstignesc

de o parte, şi altul de alta, iar Iisus

şi am putere să-Ţi dau drumul?”

la mijloc.

11. “N-ai avea nicio putere asupra

19. Pilat a scris o însemnare pe

Mea”, i-a răspuns Iisus, “dacă nu

care a pus-o deasupra crucii, şi era

ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea,

scris: “Iisus din Nazaret, Împăratul

cine Mă dă în mâinile tale are un mai

iudeilor.”

mare păcat.”

20. Mulţi din iudei au citit această

12. De atunci Pilat căuta să-I dea

însemnare,

drumul. Dar iudeii strigau: “Dacă

fusese răstignit Iisus era aproape de

dai

cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte

eşti
se

drumul
prieten
face

pe

Omului
cu

acestuia,

cezarul.

sine

nu

Oricine

împărat

este

n-avem

“Să

alt

pentru

răstignesc

împărat

că

locul

pe

decât

unde

şi greceşte.
21. Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor

împotriva cezarului.”

au zis lui Pilat: “Nu scrie: “Împăratul

13. Când a auzit Pilat aceste vorbe,

iudeilor”. Ci scrie că El a zis: “Eu sunt

a scos pe Iisus afară; şi a şezut pe

Împăratul iudeilor.”

scaunul de judecător, în locul numit

22.

“Pardosit cu pietre”, iar evreieşte:

răspuns Pilat.

“Ce

am

scris,

am

scris”,

a
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23. Ostaşii, după ce au răstignit pe

ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat

Iisus, I-au luat hainele şi le-au făcut

era o zi mare - iudeii au rugat pe Pilat

patru părţi, câte o parte pentru fiecare

să zdrobească fluierele picioarelor

ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea

celor răstigniţi şi să fie luaţi de

nicio cusătură, ci era dintr-o singură

pe cruce.

ţesătură de sus până jos.

32. Ostaşii au venit deci şi au zdrobit

24. Şi au zis între ei: “Să n-o sfâşiem, ci

fluierele picioarelor celui dintâi, apoi

să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta

pe ale celuilalt care fusese răstignit

s-a întâmplat ca să se împlinească

împreună cu El.

Scriptura care zice: “Şi-au împărţit

33. Când au venit la Iisus şi au

hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa

văzut că murise, nu I-au zdrobit

Mea au tras la sorţi.”

fluierele picioarelor;

Iată ce au făcut ostaşii.

34. ci unul din ostaşi I-a străpuns

25. Lângă crucea lui Iisus, stătea

coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din

mama Lui şi sora mamei Lui, Maria,

ea sânge şi apă.

nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena.

35. Faptul acesta este adeverit de cel ce

26. Când a văzut Iisus pe mama Sa,

l-a văzut: mărturia lui este adevărată,

şi lângă ea pe ucenicul pe care-l

şi el ştie că spune adevărul, pentru ca

iubea, a zis mamei Sale: “Femeie, iată

şi voi să credeţi.

fiul tău!”

36. Aceste lucruri s-au întâmplat ca

27. Apoi, a zis ucenicului: “Iată mama

să se împlinească Scriptura: “Niciunul

ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a

din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”

luat-o la el acasă.

37. Şi, în altă parte, Scriptura mai zice:

28. După aceea Iisus, care ştia că acum

“Vor vedea pe Cine au străpuns.”

totul s-a sfârşit, ca să împlinească

38. După aceea, Iosif din Arimateea,

Scriptura, a zis: “Mi-e sete.”

care era ucenic al lui Iisus, dar pe

29. Acolo era un vas plin cu oţet.

ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe

Ostaşii au pus într-o ramură de isop

Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus

un burete plin cu oţet şi I l-au dus

de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a

la gură.

venit deci şi a luat trupul lui Iisus.

30. Când a luat Iisus oţetul, a zis: “S-a

39. Nicodim, care la început se dusese

isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi

la Iisus noaptea, a venit şi el şi a adus

Şi-a dat duhul.

o amestecătură de aproape o sută de

31. De frică să nu rămână trupurile pe

litri de smirnă şi de aloe.

cruce în timpul Sabatului - căci era

40. Au luat deci trupul lui Iisus şi L-au
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înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu

era o grădină; şi în grădină era un

miresme, după cum au obicei iudeii

mormânt nou, în care nu mai fusese

să îngroape.

pus nimeni.

41. În locul unde fusese răstignit Iisus

42. Din pricină că era ziua Pregătirii

Capitolul 20
1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria

a văzut şi a crezut.

Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă

9. Căci tot nu pricepeau că, după

la

încă

Scriptură,

întuneric; şi a văzut că piatra fusese

din morţi.

luată de pe mormânt.

10. Apoi ucenicii s-au întors acasă.

2. A alergat la Simon Petru şi la celălalt

11.

ucenic, pe care-l iubea Iisus, şi le-a

mormânt şi plângea. Pe când plângea,

zis: “Au luat pe Domnul din mormânt,

s-a plecat să se uite în mormânt.

şi nu ştiu unde L-au pus.”

12. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând

3. Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au

în locul unde fusese culcat trupul lui

plecat spre mormânt.

Iisus; unul la cap, şi altul la picioare.

4. Au început să alerge amândoi

13. “Femeie”, i-au zis ei, “pentru ce

împreună. Dar celălalt ucenic alerga

plângi?” Ea le-a răspuns: “Pentru

mai repede decât Petru şi a ajuns cel

că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu

dintâi la mormânt.

unde L-au pus.”

5. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru,

14. După ce a zis aceste vorbe, s-a

a văzut fâşiile de pânză jos, dar

întors şi a văzut pe Iisus stând acolo

n-a intrat.

în picioare; dar nu ştia că este Iisus.

6. Simon Petru, care venea după el, a

15. “Femeie”, i-a zis Iisus, “de ce

ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a

plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că

văzut fâşiile de pânză jos.

este grădinarul şi I-a zis: “Domnule,

7. Iar ştergarul care fusese pus pe

dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai

capul lui Iisus nu era cu fâşiile de

pus, şi mă voi duce să-L iau.”

pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt

16. Iisus i-a zis: “Marie!” Ea s-a întors

loc singur.

şi I-a zis în evreieşte: “Rabuni!”,

8. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese

adică: “Învăţătorule!”

cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi

17. “Nu mă ţine”, i-a zis Iisus,

mormânt,

pe

când

era

Dar

Iisus

Maria

trebuia

şedea

să

afară

învie

lângă
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“căci încă nu M-am suit la Tatăl

“Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a

Meu.

şi

răspuns: “Dacă nu voi vedea în mâinile

spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi

Ci,

du-te

la

fraţii

Mei

Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune

Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi

degetul meu în semnul cuielor şi dacă

Dumnezeul vostru.”

nu voi pune mâna mea în coasta Lui,

18. Maria Magdalena s-a dus şi a vestit

nu voi crede.”

ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că

26. După opt zile, ucenicii lui Iisus

i-a spus aceste lucruri.

erau iarăşi în casă; şi era şi Toma

19. În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a

împreună cu ei. Pe când erau uşile

săptămânii, pe când uşile locului unde

încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc

erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de

şi le-a zis: “Pace vouă!”

frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în

27. Apoi a zis lui Toma: “Adu-ţi

mijlocul lor şi le-a zis: “Pace vouă!”

degetul încoace şi uită-te la mâinile

20. Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a

Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în

arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii

coasta Mea; şi nu fi necredincios,

s-au bucurat când au văzut pe Domnul.

ci credincios.”

21. Iisus le-a zis din nou: “Pace vouă!

28. Drept răspuns, Toma I-a zis:

Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă

“Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

trimit şi Eu pe voi.”

29. “Tomo”, i-a zis Iisus, “pentru că

22. După aceste vorbe, a suflat peste ei

M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce

şi le-a zis: “Luaţi Duh Sfânt!

n-au văzut, şi au crezut.”

23. Celor ce le veţi ierta păcatele, vor

30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor

fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor

Săi multe alte semne care nu sunt

fi ţinute.”

scrise în cartea aceasta.

24. Toma, zis Geamăn, unul din

31. Dar lucrurile acestea au fost scrise

cei doisprezece, nu era cu ei când a

pentru ca voi să credeţi că Iisus este

venit Iisus.

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi,

25. Ceilalţi ucenici i-au zis deci:

crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

Capitolul 21
1. După aceea Iisus S-a mai arătat

Natanael din Cana Galileii, fiii lui

ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată

Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Iisus

cum S-a arătat:

erau împreună.

2. Simon Petru, Toma, zis Geamăn,

3. Simon Petru le-a zis: “Mă duc
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să prind peşte.” “Mergem şi noi cu

le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele.

tine”, i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat

14. Aceasta era a treia oară când Se

într-o corabie; şi n-au prins nimic în

arăta Iisus ucenicilor Săi, după ce

noaptea aceea.

înviase din morţi.

4. Dimineaţa, Iisus stătea pe ţărm; dar

15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui

ucenicii nu ştiau că este Iisus.

Simon Petru: “Simone, fiul lui Iona,

5. “Copii”, le-a zis Iisus, “aveţi ceva

Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?”

de mâncare?” Ei I-au răspuns: “Nu”.

“Da, Doamne”, I-a răspuns Petru,

6. El le-a zis: “Aruncaţi mreaja în

“ştii că Te iubesc.” Iisus i-a zis:

partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi.”

“Paşte mieluşeii Mei.”

Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau

16. I-a zis a doua oară: “Simone, fiul

trage de mulţimea peştilor.

lui Iona, Mă iubeşti?” “Da, Doamne”,

7. Atunci ucenicul pe care-l iubea Iisus

I-a răspuns Petru, “ştii că Te iubesc.”

a zis lui Petru: “Este Domnul!” Când

Iisus i-a zis: “Paşte oiţele Mele.”

a auzit Simon Petru că este Domnul,

17. A treia oară i-a zis Iisus: “Simone,

şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci

fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a

era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare.

întristat că-i zisese a treia oară: “Mă

8.

cu

iubeşti?” şi I-a răspuns: “Doamne, Tu

corăbioara, trăgând mreaja cu peşti,

Ceilalţi

ucenici

au

venit

toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Iisus

pentru că nu erau departe de ţărm

i-a zis: “Paşte oile Mele!

decât cam la două sute de coţi.

18. Adevărat, adevărat îţi spun că

9. Când s-au coborât pe ţărm, au

atunci când erai mai tânăr, singur te

văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte

încingeai şi te duceai unde voiai; dar

pus deasupra şi pâine.

când vei îmbătrâni, îţi vei întinde

10. Iisus le-a zis: “Aduceţi din peştii

mâinile, şi altul te va încinge şi te va

pe care i-aţi prins acum.”

duce unde nu vei voi.”

11. Simon Petru s-a suit în corăbioară

19. A zis lucrul acesta ca să arate cu

şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută

ce fel de moarte va proslăvi Petru pe

cincizeci şi trei de peşti mari; şi, măcar

Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel,

că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja.

i-a zis: “Vino după Mine.”

12. “Veniţi de prânziţi”, le-a zis Iisus.

20. Petru s-a întors şi a văzut venind

Şi niciunul din ucenici nu cuteza să-L

după ei pe ucenicul pe care-l iubea

întrebe: “Cine eşti?”, căci ştiau că este

Iisus, acela care la Cină se rezemase

Domnul.

pe pieptul lui Iisus şi zisese: “Doamne,

13. Iisus S-a apropiat, a luat pâinea şi

cine este cel ce Te vinde?”
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21. Petru s-a uitat la el şi a zis lui Iisus:

Eu, ce-ţi pasă ţie?”

“Doamne, dar cu acesta ce va fi?”

24.

22. Iisus i-a răspuns: “Dacă vreau ca

adevereşte aceste lucruri şi care le-a

el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi

scris. Şi ştim că mărturia lui este

pasă ţie? Tu vino după Mine!”

adevărată.

23. Din pricina aceasta a ieşit zvonul

25. Mai sunt multe alte lucruri pe care

printre fraţi că ucenicul acela nu va

le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris

muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui

cu de-amănuntul, cred că nici chiar în

Petru că nu va muri deloc, ci: “Dacă

lumea aceasta n-ar fi putut încăpea

vreau ca el să rămână până voi veni

cărţile care s-ar fi scris. Amin.

Ucenicul

acesta

este

cel

ce

Notă:
În realizarea acestui material echipa pastorală a consultat mai multe comentarii.
Suntem recunoscători Domnului pentru ajutorul găsit în următoarele materiale:
•

Bruce, F.F. The Gospel of John, A Verse-by-Verse Exposition, Kingsley Books.
Kindle Edition.

•

Michaels, J. Ramsey, The Gospel of John Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
Kindle Edition.

•
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Warren, W. Wiersbe, The BE Series Bundle, The Gospels, Kindle Edition.

