
Lecția 17 

 
Viața ca rodire pentru Hristos 

 Ioan 15:1–17 

 
Adevărata viață este o viață de rodire, posibilă doar prin rămânerea în Hristos, adică prin 
perseverarea în păzirea poruncilor Lui. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 15:1–11 ― Vierul, vița și mlădițele 

1. Care este legătura dintre aceste versete și paragrafele precedente?1 

2. Încearcă să identifici afirmațiile principale pe care le face Isus în acest pasaj. 

Ziua 2 ― Citește Ioan 15:1–8 ― Rostul mlădiței este rodirea 

3. În mod clar, „destinul mlădiței” este legat de rodul pe care îl aduce. Care este rodul pe care îl 
așteaptă Dumnezeu de la tine? (texte ajutătoare: Matei 28:18–20; Ioan 4:27–42, 17:18) 

4. Gândește-te la câteva persoane apropiate ție care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ce crezi că 
ai putea să faci pentru ele în următoarele zile ca să le ajuți să Îl descopere pe El? 

5. În aceste versete ni se spune că „mlădițele” pot aduce roadă doar în anumite condiții. Care sunt 
acestea? 

Întrebare de aprofundare: 

6. Care sunt implicațiile nerodirii? Crezi că te afli și tu în acest pericol? La ce crezi că te îndeamnă 
Duhul Sfânt în acest moment? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 15:9–11 ― Rămânerea în Hristos și ascultarea de Hristos 

7. Din ceea ce ai învățat în acest pasaj și în întreaga evanghelie, ce crezi că înseamnă „să rămâi în 
El”? 

8. Tu ești în Hristos? Versetul 10 afirmă că rămânerea în El este condiționată de păzirea poruncilor 
Lui. Există domenii în viața ta în care ai călcat vreo poruncă și nu te-ai lăsat curățit de El? Ce 
crezi că trebuie să faci pentru a-ți rezolva păcatul (vezi 1 Ioan 1:8–2:2)? Ce te împiedică să o faci 
chiar acum? 

                                           
1 Charles Ross subliniază faptul că, începând cu capitolul 15, discuția dintre Isus și ucenicii Săi ia o altă turnură. 
Până în capitolul 15, Isus i-a îmbărbătat pe ucenici, asigurându-i că vor petrece veșnicia împreună, iar până 
atunci El va locui în mijlocul lor prin Duhul Sfânt. Începând cu capitolul 15, Isus începe să le vorbească despre 
misiunea și responsabilitatea lor pe acest pământ și despre pericolele ce-i așteaptă, continuând în același 
timp să îi încurajeze. Astfel, putem identifica trei teme majore în discursul lui Isus: (1) relația ucenicilor cu 
Isus și unii cu alţii [15:1–17]; (2) relația lor cu lumea [15:18–16:4] şi (3) relația lor cu Duhul Sfânt [16:1–8] 
(Charles Ross, The inner sanctuary, Banner of Truth, Aylesbury, 1967, pp. 117–118). 
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Întrebări de aprofundare: 

9. În ce mod L-a iubit Tatăl pe Domnul Isus, în lumina tuturor suferințelor pe care le-a îngăduit 
peste El (vezi Isaia 53, Evrei 5:7–10)? 

10. În Evrei 12 se afirmă că Isus a suferit crucea și rușinea pentru „bucuria care-I era pusă înainte”. 
Despre ce bucurie este vorba (vezi Isaia 53:10)? Cum se leagă ea de bucuria pe care suntem 
chemați noi să o avem? 

Ziua 4 ― Citește Ioan 15:12–17 ― „Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu” 

11. Care este modul în care Isus a dovedit ceea ce a afirmat în versetul 13? 

12. Pornind de la cuvintele lui Isus din acest pasaj, care sunt calitățile unui adevărat prieten? 

Întrebare de aprofundare: 

13. Ce legătură este între dragostea frățească și rămânerea în Hristos? (texte ajutătoare: Evrei 
3:12–15; 10:24–17) 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 15:1–17 

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 

În această lecție am înțeles că rămânerea în Hristos și rodirea pentru Hristos sunt inseparabile. 
Pentru a putea să aducem roadă, trebuie să ne lăsăm curățiți de El. Curățirea are de-a face cu 
„dezbrăcarea” tuturor lucrurilor pentru care a murit Hristos, cu scoaterea păcatului din viața 
noastră. Rodirea are de-a face cu „îmbrăcarea” lucrurilor pentru care a trăit El. Mâncarea Sa de 
fiecare zi a fost să facă voia lui Dumnezeu. Scopul vieții Lui a fost mântuirea oamenilor. Dar scopul 
vieții Tale? În ce măsură ești preocupat să Îl arăți pe Dumnezeu celor de lângă tine? Rugăciunile 
noastre, acțiunile noastre, modul în care ne investim timpul și banii și tot ceea ce facem ar trebui să 
reflecte o preocupare pentru rodire. Dacă există lucruri în viața ta care te împiedică să aduci roadă, 
lasă-te astăzi curățit de El. Roagă-te ca El să îți descopere modalități concrete de a fi folositor în viața 
altora. Nu uita, dacă ceri ceva în Numele Lui, El te va asculta! Cu siguranță, rugăciunea pentru 
mântuirea celor din jurul Tău este în Numele Lui! 

Cuvinte pentru suflet – Curățirea viei 

Ai asistat vreodată la curățirea viei? Știu… suntem oameni ocupați și nu prea mai avem timp să stăm 
în natură și să ne lăsăm educați în școala ei. Încearcă totuși să îți imaginezi că ești în compania unui 
viticultor priceput care a ieșit la curățitul viei. Acest proces se bazează pe două principii simple: orice 
mlădiță uscată trebuie tăiată și orice mlădiță sănătoasă trebuie scurtată. Mlădițele uscate adăpostesc 
insecte și paraziți care pot determina putrezirea viei. Iar mlădițele sănătoase, dacă nu sunt tăiate vor 
absorbi întreaga viață din vie consumând resursele necesare pentru dezvoltarea roadelor. Din acest 
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Verset cheie 

Ioan 15:4 – „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate 
aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă, 

dacă nu rămâneți în Mine.” 

motiv, primăvara, o vie bine curățită arată ca și un mănunchi de cioturi despre care nu ai zice că este 
posibil să aducă recoltă prea bogată. Cu toate acestea, toamna, via se va împodobi cu ciorchini mari și 
frumoși. 

Dumnezeu Se raportează la noi asemenea unui viticultor la via lui. El vrea să taie afară din viața noastră 
toate acele lucruri care nu sunt după voia Lui și care, dacă nu ar fi scoase, ar face ca moartea să se 
extindă în ființa noastră. Dar de multe ori, spre uimirea și uneori indignarea noastră, El „taie” și în viața 
acelora care Îl iubesc și caută să trăiască în baza poruncilor Lui. Și aceasta, pentru că suferința ne poate 
face mai roditori… 

 
 
 


