
Lecția 11 

 
Isus, orbul din naștere și fariseii 

 Ioan 9:1–41 

 

Ca Lumină a lumii, Isus a venit în lume pentru ca aceia care nu văd să vadă, și aceia care 
văd să ajungă orbi. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 9:1–12 ― Isus și orbul din naștere 

1. De ce s-a născut așa orbul din naștere? Care a fost rațiunea nașterii Lui? Oare nu este aceasta 
și rațiunea nașterii tale? 

2. Care au fost reacțiile pe care le-au avut cei care îl cunoscuseră pe orb, după ce acesta a fost 
vindecat? 

Întrebare de aprofundare: 

3. La ce S-a referit Isus prin „zi” și „noapte”, în versetele 4–5? Ce a vrut El să le transmită 
ucenicilor? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 9:13–23 ― Necredința fariseilor 

4. Care a fost concluzia fariseilor, după ce l-au întâlnit pe cel ce fusese vindecat de Isus? 

5. Ce se întâmpla cu cei care Îl mărturiseau pe Isus? Crezi că în ziua de astăzi există consecințe 
pentru cei care o fac? Care sunt acestea? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 9:24–34 ― Un om de rând îi învață pe farisei… 

6. Care este lucrul pe care l-a înțeles omul care a fost vindecat de Isus? 

7. Cum ai putea argumenta faptul că acest om a înțeles cuvintele lui Isus relatate în Ioan 5:36 – 
„lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea, pe care le fac Eu, 
mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis”? 

8. Care este modul în care au răspuns fariseii explicațiilor pe care le-a dat acest om (vezi v. 34)? 
Ce îți spune acest lucru despre ei? 

Ziua 4 ― Citește Ioan 9:35–41 ― Adevărata orbire 

9. Gândește-te la experiențele pe care le-au avut cei care fuseseră vindecați de Isus: slăbănogul 
de la scăldătoare, sutașul (fiul său) și orbul din naștere. În ce mod se aseamănă experiențele lor? 
Care a fost finalul întâlnirii lor cu Isus? 

10. Dintr-un anumit punct de vedere, toți suntem „orbi din naștere”. Ai putea să explici de ce? 

11. Ce trebuie să faci pentru „a-ți căpăta vederea”? 
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Verset cheie 

Ioan 9:39 – „Apoi Isus a zis: «Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu 
văd să vadă, și cei ce văd să ajungă orbi»”. 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 9:1–41 

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 

Vindecarea orbului din naștere vine ca o pecete pe pretenția lui Isus de a fi Lumina lumii. Alege să 
facă minunea tot într-o zi de Sabat, nu pentru ca să strice Sabatul, ci ca să-i redea acestuia funcția 
intenționată de Dumnezeu: aceea de a focaliza privirile creaturii asupra Creatorului. Această 
recunoaștere și supunere față de Creator este singura soluție pentru ca să ne recăpătăm vederea. 
Dacă nu o facem, vom rămâne orbi, pentru că nu vom putea vedea niciodată lumea pentru care am 
fost creați să trăim. 

Cuvinte pentru suflet – Orbi 

Dacă umbli pe stradă, într-o zonă aglomerată a unui oraș, vei vedea mulți oameni trecând grăbiți pe lângă 
tine. Fiecare cu gândurile lui, fiecare cu viața lui. Când te uiți la ei, nu vezi nimic deosebit. Cu toate acestea, 
majoritatea dintre ei are o problemă fundamentală: sunt orbi. Fizic nu par să aibă nici o problemă. 
Dimpotrivă, sunt siguri pe ei înșiși și cred că știu exact unde merg, dar spiritual sunt pierduți. Nu au nici o 
direcție. Isus a venit pe pământ pentru astfel de oameni, ca mine, ca tine. Dar oare cum vor afla ei că sunt 
orbi și că au nevoie de Lumină? Cine le va deschide ochii să își vadă starea? 

 
 
 


