Lecția 18
Viața biruitoare în încercări
Ioan 15:18–16:4
Cei care trăiesc adevărata viață, adică cei care Îl urmează și Îl mărturisesc pe Isus, vor fi
persecutați.

Ziua 1 ― Citește Ioan 15:18–20 ― „Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor
prigoni”
1.

Care sunt motivele pentru care lumea1 îi urăște pe cei care Îl urmează pe Isus? (vezi și Ioan 7:1–
9)

2.

Pornind de la aceste versete, care este motivul pentru care ar trebui să se bucure un creștin
atunci când este prigonit de lume? (texte ajutătoare: Matei 5:11–12; Fapte 16:22–25)

Întrebare de aprofundare:
3.

Care sunt lucrurile la care trebuie să se aștepte un urmaș al lui Hristos? (texte ajutătoare: Matei
8:18–22; 10:34–39; Ioan 12:26) De ce crezi că Dumnezeu a hotărât să lase în viața noastră astfel
de evenimente?

Ziua 2 ― Citește Ioan 15:21–25 ― „M-au urât fără temei”
4.

Citește și Ioan 5:31–47 și 10:37–39. În ce feluri le-a vorbit Dumnezeu iudeilor? Cum vorbește
lumii din ziua de azi?

5.

Care este motivul pentru care lumea nu se va putea dezvinovăți pentru ceea ce a făcut?

Întrebare de aprofundare:
6.

Pornind de la exemplul iudeilor prezentat în Ioan, în ce condiții crezi că poți ajunge să fii
învinovățit de lucrurile pe care ți le-a descoperit Dumnezeu?

Ziua 3 ― Citește Ioan 15:26–27 ― Martori în mijlocul suferinței
7.

De ce crezi că vorbește Isus despre Duhul Sfânt în acest context? Care este semnificația numelui
pe care I-l dă Isus Duhului Sfânt – „Mângâietorul”? Ai simțit lucrarea mângâietoare a Duhului
Sfânt în încercări?

8.

În prima parte a capitolului 15, am înțeles că fiecare dintre noi suntem chemați să aducem
roadă pentru Hristos. Ce ai înțeles în versetele 15:18–27 despre implicațiile mărturisirii lui
Hristos în vederea rodirii pentru El?

1

În acest context, termenul de lume poate fi înțeles ca și totalitatea oamenilor care nu adoptă sistemul de
convingeri și modul de viață pe care l-a promovat Isus Hristos.
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Întrebare de aprofundare:
9.

Citește capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Încearcă să identifici modul în care se îmbină mărturia
Duhului Sfânt cu cea a ucenicilor.

Ziua 4 ― Citește Ioan 16:1–4 ― Prigoana nu trebuie să fie un prilej de cădere
10. Enumeră modalitățile de prigoană pe care le descrie Isus? Ai putea identifica și alte modalități
din istoria bisericii? Dar din zilele noastre?
11. Ți s-a întâmplat să fii prigonit pentru credința ta? Dacă da, în ce mod? Care a fost reacția ta?
12. Cum te raportezi la afirmația pe care o face Isus în Matei 5:11–12? Isus ne cheamă „să ne
bucurăm și să ne veselim” atunci când suntem prigoniți. Poți să faci acest lucru?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 15:18–16:4
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
Persecuția este o realitate în viața fiecărui creștin. Uneori, ia o formă directă – biserici aruncate în
aer în timp ce credincioșii se închină, misionari bătuți și aruncați în închisoare sau chiar omorâți
pentru credința lor. Alteori, ea se manifestă subtil – o privire disprețuitoare sau o vorbă plină de
ironie. Dar în fiecare caz, creștinii sunt chemați să stea aproape de Hristos și să fie o mărturie. Din
păcate, de multe ori preferăm mai degrabă să renunțăm la convingerile noastre decât să suportăm
disprețul celor din jurul nostru… Veniți să nu ascundem lumina sub obroc, să nu ne camuflăm
îmbrăcându-ne în culorile lumii, doar pentru a trece neobservați. Veniți să Îl iubim pe Isus Hristos și
să ne iubim unii pe alții în orice situație, indiferent de circumstanțe. Mărturia noastră nu va rămâne
fără rod.

Cuvinte pentru suflet – Lecția umbrelei
Când Jonas Hanway, inventatorul umbrelei, a apărut prima oară pe stradă ținând în mână acest obiect
straniu pentru vremea aceea, a fost împroșcat cu pietre și cu noroi. Era prea diferit de ceilalți ca să
poată fi acceptat. Astăzi, o umbrelă este ceva obișnuit. Nimeni nu îți aruncă nici măcar o privire
încruntată dacă ieși în ploaie cu o umbrelă în mână. Dar nu a fost dintotdeauna așa…
În multe cazuri și creștinismul nostru ajunge să împărtășească destinul umbrelei: este așa de banal
încât trece neobservat. Biblia afirmă că orice creștin va fi persecutat. Dacă acest lucru nu este adevărat
pentru noi, atunci se prea poate ca viața noastră să nu mai atragă atenția nimănui (ca să nu mai vorbim
de persecuție din partea cuiva)… întocmai ca și o umbrelă.
„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de
a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, și călcată în picioare de oameni.
Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-
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aprind lumina ca s-o pună supt obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Tot așa
să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească
pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:13-16)

Verset cheie
Ioan 15:19 – „Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar pentru că nu sunteți
din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea”.

