Lecția 10
Isus – Lumina lumii
Ioan 8:1–59
Vor avea viața doar cei care, recunoscându-L pe Isus ca Lumină a lumii, Îl vor urma.

Ziua 1 ― Citește Ioan 8:1–11 ― Isus și femeia prinsă în preacurvie
1.

Încearcă să relatezi în cuvintele tale evenimentele prezentate în acest pasaj.

2.

De ce crezi că Isus nu a osândit-o pe femeie, chiar dacă aceasta săvârșise un păcat (vezi și Ioan
3:17)? Crezi că, prin acest lucru, El tolera păcatul sau mergea împotriva Scripturilor? Cum îți
argumentezi răspunsul? (text ajutător: Isaia 1:18)

3.

Ce a vrut să-i învețe Isus pe farisei prin felul în care S-a raportat la această femeie? Ce ar trebui
să învățăm noi legat de modul în care ne raportăm la semenii noștri?

Întrebare de aprofundare:
4.

Fariseii apelează la Legea lui Moise pentru a justifica omorârea cu pietre a femeii prinsă în
preacurvie. Oare ei interpretau corect legea, în cazul de față? (vezi: Deuteronom 17:7; 22:22–
24)

Ziua 2 ― Citește Ioan 8:12–29 ― Isus, Cel ce Este
5.

Care este semnificația afirmației lui Isus: „Eu sunt Lumina lumii” (8:12)?1 Ce a vrut să transmită
poporului adunat la praznicul Sărbătorii Corturilor prin această expresie?

6.

Care era diferența majoră dintre farisei și Isus?

Întrebări de aprofundare:
7.

Care este semnificația expresiei lui Isus: „Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele
voastre” (8:24)? Ce lumină aduce asupra acestui aspect textul din Exod 3:14?

8.

Care va fi dovada supremă a faptului că Isus a venit pe pământ să împlinească voia Tatălui?

Ziua 3 ― Citește Ioan 8:30–47 ― Importanța rămânerii în Hristos
9.

Observăm că Isus le cere iudeilor care au crezut în El să și rămână în El. Având în vedere ceea
ce spune Isus în restul pasajului, ce crezi că înseamnă ca cineva să rămână în El? (text ajutător:
Ioan 15:1–11)

10. Care este motivul pentru care toți suntem robi? Ce trebuie să facem pentru a deveni liberi?
1

Așa cum am văzut, Sărbătoarea Corturilor era numită și „Sărbătoarea turnării apei”. În același timp însă, ea era și
„Sărbătoarea luminilor”. În fiecare seară, toți cei veniți în Ierusalim asistau la ceremonialul aprinderii unor torțe
imense care luminau întregul oraș. Pentru mai multe detalii, poți să consulți cartea lui Alfred Edersheim, The Life
and Times of Jesus the Messiah, în special cartea IV, cap. 7-8. O găsești pe internet la adresa
http://philologos.org/__eb-lat/book325.htm
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11. În ce mod le dovedește Isus iudeilor faptul că ei au ca și tată pe diavolul?

12. Cine este „tatăl” tău? Nu te grăbi să răspunzi, gândește-te bine la cuvintele lui Isus. Ce trebuie să
faci pentru ca să Îl ai pe Dumnezeu ca Tată?

Ziua 4 ― Citește Ioan 8:48–59 ― „Înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu”
13. Gândește-te la adevărurile studiate în această săptămână.
 Care este atitudinea ta față de semenii tăi? Te regăsești între aceia pe care Isus îi
întreabă: „De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la
bârna din ochiul tău?” (Matei 7:3)?
 Ai experimentat iertarea lui Isus? Dacă da, cum te raportezi la cuvintele Lui: „Du-te, și să
nu mai păcătuiești” (8:11)?
 Isus îi cheamă pe toți cei ce cred în El să și rămână în El. Ești gata să o faci? Știi ce
presupune aceasta?
Întrebare de aprofundare:
14. Cum ai putea descrie relația dintre Isus Hristos și Avraam? Ce lumină aruncă textul din Evrei
11:7–19, 39–40 asupra semnificației textului din Ioan 8:56?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 8:1–59
Pornind de la premisa că întreaga evanghelie a fost scrisă în așa fel încât să clădească spre scopul
afirmat în 20:31, este firesc să ne întrebăm ce contribuție aduce fiecare segment de text la realizarea
scopului propus. Prin urmare, pornind de la ceea ce ai studiat în această lecție, încearcă să răspunzi la
următoarele întrebări:
▪

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

▪

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

▪

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

▪

Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață?

Provocare
Este mare lucru să urăști păcatul, dar să-l iubești pe păcătos! Lucrul aceasta l-a demonstrat Isus față
de femeia târâtă înaintea Lui pentru a da verdictul executării ei. Ca de atâtea alte ori, Isus a dovedit
că El este „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (1:29). Și tocmai de aceea gestul Lui nu
era unul ieftin, fără acoperire. Iertarea este posibilă doar prin dreptate. Și această dreptate a venit
El s-o împlinească în trupul Său, luând asupra Sa păcatul întregii omeniri, incluzând păcatul meu și
al tău. Întregul capitol se înfășoară în jurul problemei păcatului. Iudeii par însă a fi orbi. Ei nu
înțelegeau cum anume vor muri în păcatele lor, pentru că nu înțelegeau problema păcatului în sine.
Veniți să nu ne înșelăm singuri. Isus este Lumina lumii, dar doar cei care sunt gata să vină la această
Lumină cu păcatele lor pot să aibă viața. Să ne grăbim dar să venim la El pentru ca să fim eliberați
din robia păcatului și să devenim fii ai Împărăției Lui.

Cuvinte pentru suflet – Nu te osândesc!
Acuzatorii tăi te iau și te aruncă în mijlocul mulțimii pentru a fi judecat. Isus era și el acolo. Nu știai prea
multe despre Isus, știai doar că este un învățător religios și te așteptai să te acuze și El, împreună cu toți
ceilalți. Stăteai cu capul plecat, așteptându-ți sentința… Dar Isus tăcea. Mirat, ți-ai ridicat capul și ai privit
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în ochii Lui… Privirea Lui te-a străpuns până în adâncul sufletului. Era atâta pace și liniște și, totuși, ai
simțit mai mult ca niciodată povara păcatelor tale. În ochii Lui era atâta compasiune și, totuși, niciodată
nu ți-a părut așa de rău pentru tot ce ai făcut. În ochii Lui era viață și, totuși, ai realizat mai bine ca
niciodată stricăciunea și moartea din sufletul tău. Și atunci, Isus a rostit cuvintele care aveau să-ți
schimbe viața pentru totdeauna: „Nu te osândesc”. A fost ca și cum cineva ți-a luat povara pe care o
duceai în spate și te-a eliberat. Acea pace după care tânjeai ți-a inundat sufletul. Nu-ți mai păsa că cei
din jur încă aveau priviri acuzatoare. Isus nu te-a osândit! Isus te-a iertat! Atunci, El a vorbit din nou: „Dute, și să nu mai păcătuiești”. „Doamne”, I-ai răspuns, „unde să mă duc? La Tine sunt cuvintele vieții
veșnice! La Tine este adevărata Viață!”

Verset cheie
Ioan 8:31–32 – „Și a zis iudeilor care crezuseră în El: «Dacă rămâneți în cuvântul Meu,
sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi»”.

