Lecția 19
Viața energizată de prezența Duhului Sfânt
Ioan 16:5–33
Adevărata viață o au doar aceia care acceptă lucrarea Duhului Sfânt în viața lor.

Ziua 1 ― Citește Ioan 16:5–15 ― Lucrarea Duhului Sfânt în folosul întregii lumi
1.

De ce era inima ucenicilor plină de întristare? Răsfoiește capitolele 13–14 și încearcă să notezi
câteva posibile motive.

2.

În ce mod îi îmbărbătează Isus? Cu siguranță, cuvintele Lui pot să fie o încurajare și pentru
întristarea din inima ta!

3.

Chiar dacă Duhul va fi dat ucenicilor, și nu lumii (14:16–17), lucrarea Sa vizează întreaga lume.
În ce constă lucrarea Duhul Sfânt pentru cei ce încă nu îl cunosc pe Dumnezeu („lumea”)?1

Întrebări de aprofundare:
Încearcă să reformulezi, în cuvintele tale afirmațiile pe care le face Isus în versetele 8–11. În acest
sens, te poți folosi și de următoarele întrebări:
4.

De ce vinovăția în ce privește păcatul se reduce la necredința în Isus Hristos (text ajutător: 1
Ioan 1:6–2:2)

5.

În ce fel învierea și înălțarea lui Hristos Îl dovedesc pe Isus ca fiind neprihănit? Cum Se poate
folosi Duhul Sfânt de acest lucru pentru a demasca vinovăția lumii și a o chema la pocăință?

6.

Prin lucrarea pe care a făcut-o, Isus Hristos a nimicit puterea Celui Rău oferind tuturor șansa de
a veni din întuneric la lumină (vezi și Coloseni 2:15, Evrei 2:14–15). Ce se va întâmpla cu cei care
continuă să trăiască după îndemnurile stăpânitorului lumii acesteia?

Ziua 2 ― Recitește Ioan 16:5–15 ― Lucrarea Duhului Sfânt în folosul ucenicilor lui
Isus
7.

Ce aspecte ale lucrării Duhului Sfânt ai putea identifica în aceste versete?

8.

Cum te raportezi personal la Duhul Sfânt? Ai putea identifica în viața ta lucrarea Sa?

1

Afirmația din versetul 8 și explicația din versetele 9–11 au generat numeroase interpretări de-a lungul
timpului. Unul din termenele–cheie pentru înțelegerea acestui pasaj este verbul a dovedi (evle,xei). Acest
termen mai apare de două ori în Evanghelia după Ioan: „oricine face răul, urăște lumina, și nu vine la lumină,
ca să nu i se vădească faptele” (3:20, s.n.) și „Cine dintre voi Mă poate dovedi că am păcat?” (8:46, s.n.).
Luând în considerare și contextul acestor texte, sensul cu care este folosit termenul a dovedi este de a-i arăta
cuiva păcatul lui (ei) și a-l provoca la pocăință. Astfel, Duhul Sfânt dă în vileag, demască lumea și îi
demonstrează vina cu privire la trei aspecte: păcatul, neprihănirea și judecata. Este însă important să
înțelegem că această „demascare” este în vederea pocăinței (preluat și adaptat după G.R. Beasley–Murray,
„John”, în Word Biblical Commentary, vol. 36, pp. 280–281).
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Întrebări de aprofundare:
9.

Versetul 14 afirmă că Duhul Sfânt Îl proslăvește pe Isus Hristos. Ce lumină aduce asupra acestui
lucru textul din 1 Corinteni 12:3?

10. Încearcă să surprinzi în aceste versete modul în care întreaga Trinitate este implicată în viața
creștinului. Ce observații ai?

Ziua 3 ― Citește Ioan 16:16–24 ― „Întristarea voastră se va preface în bucurie”
11. În mod clar, ucenicii au fost derutați de cuvintele lui Isus din versetul 16. Ce a vrut să le transmită
El?
12. Când și în ce fel s-a împlinit profeția pe care o face Isus în versetul 20?
13. La care „zi” crezi că face referire Isus în versetul 24? Ce se va întâmpla „în ziua aceea”?
Întrebare de aprofundare:
14. Ce lumină aduce versetul 21 asupra suferințelor pe care Isus Hristos avea să le îndure? (texte
ajutătoare: Isaia 53:10–11; Evrei 2:9–10)

Ziua 4 ― Citește Ioan 16:25–33 ― „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea”
15. Ce adaugă aceste versete pentru o mai bună înțelegere a „acelei zile”? Când și în ce mod se vor
împlini lucrurile despre care vorbește Isus în versetele 25–27?
16. „Ziua” de care vorbește Isus marchează o schimbare crucială în modul în care Se raportează
Dumnezeu la noi. În ce constă această schimbare? Cum înțelegi, pentru tine personal, mesajul
versetelor 26–27?
17. Pornind de la versetele 26–27, ce trebuie să faci pentru a fi iubit de Tatăl?
Întrebare de aprofundare:
18. Versetul 33 conchide discuția dintre Isus și ucenicii Săi din cap. 13–16. Ce ai învățat despre viața
de creștin din aceste capitole? Ce anume îți dă speranță să calci pe urmele lui Hristos? Există
lucruri care te îngrijorează?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 16:5–33
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
Pe parcursul ultimelor lecții am fost împreună cu Isus și cu ucenicii în „camera de sus”. În mod constant,
Isus le reamintește ucenicilor că vor trebui să meargă în lume și să Îl mărturisească: „Nu voi M-ați ales
pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă”. Ce responsabilitate mare!
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Oare vor reuși? Cu siguranță că îndoiala și frica începeau să își facă loc în inima lor. Cu puțin timp în urmă,
Petru a fost înștiințat că se va lepăda de Hristos. Mai târziu, Isus le va spune tuturor ucenicilor că Îl vor
părăsi în momentele în care va avea mai mare nevoie de ei… Vor putea aceștia să fie o mărturie pentru
Hristos? Citind cartea Faptele Apostolilor ne putem da seama că ucenicii au ajuns să fie o mărturie
extraordinară! Dar nu prin puterea lor, ci din pricina Duhului Sfânt care le-a fost dat. Inima ucenicilor sa liniștit când au înțeles că, de fapt, Duhul este Cel care îi convinge pe oameni. Ei trebuie doar să se pună
la dispoziția lui Dumnezeu. Duhul este Acela care îi va călăuzi și care Îl va descoperi pe Isus, prin ei,
înaintea lumii. El le va da cuvintele potrivite. Poate și tu te consideri prea slab pentru a-L mărturisi pe
Hristos. Dar îndrăznește! Duhul Sfânt te va călăuzi! Secretul nu stă în puterea și înțelepciunea ta, ci în
inima dornică să facă voia lui Dumnezeu. Nu uita, ucenicii au fost oameni simpli, ca și noi. Cu toate
acestea, prin Duhul Sfânt, ei au schimbat lumea…

Cuvinte pentru suflet – Cineva acolo sus mă iubește!
„În ziua aceea, veți cere în Numele Meu, și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuși
vă iubește, pentru că M-ați iubit…”
Ce lucru extraordinar!… Să fii iubit de Creatorul tuturor, de Persoana cea mai importantă din acest
Univers! Îți dai seama ce valoare ai? Îți dai seama ce prețios ești? Poate că sunt momente în viața ta
în care nu te simți așa… Poate, ca și în cazul lui Isus, chiar cei din familia ta te disprețuiesc. Poate că nu
simți că ești iubit cu adevărat de nici un om. În aceste momente, adu-ți aminte de cuvintele pe care
Isus le-a spus gândindu-Se și la tine: „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru
prietenii săi”.
„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?…Totuși în toate aceste lucruri noi
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici
moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 8:35, 37-39).

Verset cheie
Ioan 16:13 – „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi
lucrurile viitoare.”

