Lecția 3
Isus – Hristosul (Mesia)
Ioan 1:19–51
Doar întrupatul Fiu al lui Dumnezeu putea fi Hristosul, Mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii.

Ziua 1 ― Citește Ioan 1:19–51 ― Privire de ansamblu asupra pasajului
1.

Care sunt acțiunile și personajele despre care se vorbește în acest capitol?

2.

Care este reacția fiecărui personaj față de Isus?

Ziua 2 ― Citește Ioan 1:19–28 ― Mărturia lui Ioan Botezătorul
3.

În mod clar, întrebarea pe care trimișii iudeilor1 i-o pun lui Ioan Botezătorul ascunde mai mult
decât o simplă curiozitate. Despre ce putea fi vorba?

4.

Ce afirmă Ioan despre Isus în acest pasaj?

Întrebare de aprofundare:
5.

În versetul 23, Ioan Botezătorul face referire la cuvintele pe care Dumnezeu le-a rostit prin
proorocul Isaia. Citește Isaia 40:1–11 ținând cont de faptul că cei cu care discută Ioan cunoșteau
acest text. Ce ar fi trebuit ei să înțeleagă din răspunsul lui Ioan Botezătorul?

Ziua 3 ― Citește Ioan 1:29–34 ― Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii
6.

În aceste versete se continuă mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus. Ce adaugă ele la cele
afirmate în textul precedent?

Întrebări de aprofundare:
7.

În versetul 33 putem identifica două tipuri de botezuri: cu apă și cu Duhul Sfânt. La ce se referă
cele două botezuri? Care este diferența dintre ele? (texte ajutătoare: Matei 3:1–12; Ioan 3:1–
6; 4:21–26 și 7:37–39)

8.

Ce legătură este între faptul că Isus ridică păcatul lumii și că El botează cu Duhul Sfânt?

Ziua 4 ― Citește Ioan 1:35–51 ― Mărturia primilor ucenici despre Isus
9.

Încearcă să analizezi atitudinea fiecărui ucenic față de Isus. Care sunt afirmațiile pe care le fac
aceștia cu privire la El?

10. Ce putem învăța din felul în care au reacționat Andrei și Filip după ce L-au găsit pe Isus?

1

Dacă romanii reprezentau puterea politică în acea vreme, iudeii la care face referire Ioan reprezentau
putere religioasă. Ei ştiau din Scripturi că va veni un mare proroc, Mesia, care îi va elibera (vezi, spre exemplu
Genesa 3:15; Deuteronom 18:15–22; Isaia 42:1–7; Maleahi 4 etc.).

Lecția 3

2

11. Cum îți explici transformarea lui Natanael dintr-un om rezervat și poate cinic („Poate ieși ceva
bun din Nazaret?”) într-un ucenic al lui Isus Hristos („Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu…”)?
Întrebare de aprofundare:
12. Care este semnificația cuvintelor afirmate de Isus în versetul 51? Citește și Genesa 28:10–17.
Care sunt asemănările și deosebirile dintre cele două pasaje? De ce crezi că a folosit Isus această
imagine pentru a descrie lucrurile care se vor întâmpla?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 1:19–51
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
Prin întruparea Sa, Cuvântul a devenit Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Mesia cel
profețit și așteptat. Unii nu L-au recunoscut. Alții, imediat ce au intrat în contact cu El, au rămas în
preajma Lui. Mai mult, au început să spună și altora despre El, pentru ca tot mai mulți să ajungă la
concluzia la care a ajuns și Natanael: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul…”. Fiecare dintre
noi suntem chemați să călătorim împreună cu Isus și cu ucenicii Lui pentru a vedea lucrurile mari și
minunate care se vor întâmpla. Dar, nu uita! Poți să privești ca și un spectator…, sau poți să te lași
transformat de El și să devii și tu unul dintre ucenicii Lui!

Cuvinte pentru suflet – Scara spre cer
Cu mii de ani în urmă, în timpul unui vis, Iacov a zărit o scară pe care urcau și coborau îngerii.
Deasupra scării era Însuși Dumnezeu care îi promitea lui Iacov că va fi cu el, că îi va da o moștenire
și că toți oamenii vor fi binecuvântați în el și sămânța lui.
Isus Hristos vorbește de același eveniment, doar că acum nu mai este o scară, ci El Însuși face
legătura între cer și pământ. Dumnezeu îl invită din nou pe Iacov (Israel) să privească cerul deschis
și să se apropie de El. Această invitație ți-o face și ție. De la pământ la cer este o singură scară: Isus,
Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Ești gata să urci această scară spre cer?

Verset cheie
Ioan 1:29 – „A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: «Iată Mielul lui
Dumnezeu care ridică păcatul lumii»”.

