Lecția 1
Hristosul, credința și viața
Ioan 1:1–21:25 (20:30–31)
„Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui” (20:31).

Introducere
Având în vedere faptul că această lecție este una introductivă în care ne propunem să citim întreaga
evanghelie, nu se va respecta forma clasică cu întrebări în dreptul fiecărei zile. Astfel, mai jos vei
găsi textul pe care îl ai de citit în fiecare zi, cât și o listă unică de întrebări de care te poți folosi în
fiecare din cele 5 zile. O parte din aceste întrebări se vor referi la textul specific zilei respective, iar
cealaltă parte, la întreaga evanghelie.
Cu siguranță, obsevațiile tale și răspunsurile pe care le vei da se vor cizela pe măsură ce vei parcurge
cartea. Fie ca Domnul să îți dea putere să te poți familiariza cu această carte extraordinară și ca acest
prim contact cu cartea să îți deschidă „apetitul” pentru studierea ei!
Textele de citit:

Ziua 1 ― Citește Ioan 20:30–31; 1:1–4:54
Ziua 2 ― Citește Ioan 20:30–31; 5:1–7:53
Ziua 3 ― Citește Ioan 20:30–31; 8:1–12:50
Ziua 4 ― Citește Ioan 20:30–31; 13:1–17:26
Ziua 5 ― Citește Ioan 20:30–31; 18:1–21:25
1.

Asupra căror evenimente (întâmplări, minuni, discursuri etc.) se focalizează Ioan în acest pasaj?
Completează tabelul alăturat, folosindu-te de exemplul oferit.

2.

Pasajul din Ioan 20:30–31 conține afirmația de scop a evangheliei. Care sunt conceptele majore
din acest pasaj și cum se leagă între ele?

3.

Unde se desfășoară cele mai multe dintre evenimentele la care se referă Ioan? Ce semnificație
are acest lucru?

Întrebări de aprofundare:
4.

Ce rol crezi că joacă fiecare temă (vezi tabelul) pentru atingerea scopului cărții afirmat în 20:30–
31?

5.

Cât de relevantă este această evanghelie pentru tine? Care sunt întrebările la care aștepți un
răspuns în urma studierii ei?

6.

La ce te provoacă citirea acestei evanghelii?
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Provocare
Cine dintre noi nu și-ar dori să aibă Viața? „Viața fără de moarte” a fost unul din idealurile omenirii
încă de la începuturile ei. Fie că a fost vorba de un personaj de basm care trece prin tot felul de
încercări în speranța că va găsi această Viață sau de un om de știință care încearcă să găsească
formula prelungirii vieții, oamenii au căutat din totdeauna Viața. Evanghelia după Ioan vine exact în
întâmpinarea acestei nevoi. În ea se găsește cheia dobândirii Vieții veșnice, care vine prin
cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos. Dar, cine este acest Isus? De ce este așa de important
ca tocmai Fiul lui Dumnezeu să fie Hristosul? Ce înseamnă „Hristosul”? Ce înseamnă a crede și cum
este posibilă credința? Dacă dorești să afli răspuns la toate aceste întrebări, pornește pe urmele
Întrupatului Fiu al lui Dumnezeu, într-o călătorie care, spre deosebire de cea a personajului din
basm, te va duce spre adevărata Viață.
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Subiectul capitolului

Timpul
(unde este cazul)

Locul
(unde este cazul)

Nunta din Cana și curățirea Templului

Aproape de Paște

Cana din Galileea;
Ierusalim
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