
Lecția 5 

 
Credința în Isus și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu 

 Ioan 3:1–36 

 

Relația cu Dumnezeu, sau intrarea în Împărăția Lui, este posibilă doar prin nașterea din 
nou, operată în noi de Duhul Sfânt, în baza credinței în Domnul Isus. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 3:1–13 ― Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea 
Împărăția cerurilor 

1. Care este problema cu care a venit Nicodim la Isus? În ce mod îi răspunde Isus? Cum îți explici 
aparenta discordanță dintre întrebare și răspuns? 

2. Isus afirmă că, pentru a intra în Împărăția cerurilor, este nevoie de o naștere „din apă și din 
duh”1. Ce crezi că înseamnă acest lucru? (vezi și nota de subsol pentru câteva variante de 
interpretare a acestui text) 

Întrebare de aprofundare: 

3. În versetul 10, observăm că Isus se aștepta ca Nicodim să-i înțeleagă cuvintele. În mod evident 
Isus făcea referire la texte vechi–testamentare pe care Nicodim, ca și învățător al lui Israel, ar 
fi trebuit să le cunoască. Citește, spre exemplu, Isaia 44:1–5, Ezechiel 36:25–28 și Daniel 7:13–
14. Ce ar fi trebuit să înțeleagă Nicodim din cuvintele lui Isus? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 3:14–21 ― Fiul Omului și șarpele înălțat de Moise în pustie 

4. Citește Numeri 21:1–9 pentru a înțelege mai bine evenimentul la care face referire Isus în 
versetul 14. Ce observații ai cu privire la păcatul poporului și la soluția oferită de Dumnezeu? 

5. Care este problema omenirii din pricina căreia oricine nu crede în Isus Hristos va pieri? (text 
ajutător: Romani 3:23; 6:23) 

6. Care este soluția pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru oameni? Cum te raportezi la ea? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 3:14–21 ― Oricine crede în El nu va fi judecat 

7. În ce constă judecata la care se face referire în versetele 17–21? 

                                           
1 Acest aspect a fost intens discutat în mediile teologice. Spre exemplu, Hrysostom, numit și Ioan Gură de aur 
(345-407 d.Hr.), identifică termenul „apă” cu apa botezului. Prin urmare, botezul devine obligatoriu pentru a 
intra în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu îl regenerează pe păcătos în momentul 
împlinirii ritualului botezului. Calvin (1509-1564 d.Hr.) nu se sfiește să-l contrazică pe Hrysostom: „Eu nu pot 
să cred că Hristos vorbește despre botez, deoarece n-ar fi fost oportun s-o facă. Iar noi trebuie să avem mereu 
scopul lui Hristos în minte, pe care l-am explicat deja ca fiind dorința de a-l îndemna pe Nicodim la înnoirea 
vieții. Afirmația singură și simplă a lui Isus este că pentru a fi copii ai lui Dumnezeu trebuie să ne naștem din 
nou, iar autorul acestei a doua nașteri este Duhul Sfânt” (Calvin's Comentaries. The Gospel according to ST 
JOHN, 1-10, p. 64–65). Prin urmare, Calvin susține că, deși Isus folosește doi termeni diferiți – apă și Duh – El 
vorbește, de fapt, despre un singur lucru: lucrarea Duhului Sfânt. 
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8. Care este criteriul în funcție de care vei fi judecat? Dacă această judecată ar avea loc chiar acum, 
care crezi că ar fi sentința în ce te privește? 

9. Ce înseamnă, pentru tine personal, să vii cu faptele tale la lumină? (text ajutător: Efeseni 5:6–
15) 

Ziua 4 — Citește Ioan 3:22–36 — „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” 

10. Care a fost esența neînțelegerii dintre ucenicii lui Isus și ucenicii lui Ioan? 

11. Ce răspuns dă Ioan Botezătorul ucenicilor săi? 

12. Notează fiecare aspect pe care îl afirmă Ioan Botezătorul cu privire la Isus. Ce observații ai? 

Întrebare de aprofundare: 

13. De ce este mânia lui Dumnezeu peste noi (vezi și Romani 1:18)? Care este soluția prin care 
revărsarea acestei mânii poate fi îndepărtată de la noi? 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 3:1–36 

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 

Ce mare binecuvântare este ploaia pentru un pământ uscat, nu-i așa? Totul revine dintr-o dată la 
viață. Dar așa cum de ploaie se poate bucura doar pământul însetat, de Duhul dătător de Viață se 
poate bucura doar o inimă care își recunoaște neputința și nevoia de regenerare… Doar cine ajunge 
să își plângă păcatele are cu adevărat nevoie de iertare. Credința fără pocăință este o credință 
moartă. De aceea, vino azi la Crucea Lui cu păcatele tale! Recunoaște înaintea Lui nevoia de a fi 
iertat și regenerat! Vino la lumină! El îți va da viața! 

Cuvinte pentru suflet – Mușcat de șarpe 

Eva și Adam se bucurau în fiecare zi de minunățiile grădinii în care-i așezase Dumnezeu. La un 
moment dat, Eva a auzit o voce din direcția pomului misterios, din care Dumnezeu le interzisese clar 
celor doi să guste. Curioasă, l-a tras de mână pe soțul ei și s-au îndreptat amândoi spre pom. Rodul 
pomului era plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva mintea. Sub presiunile ispitei și ale 
minciunii, și încurajată de tăcerea lui Adam, femeia întinse mâna, luă fructul și mușcă din el. La urma 
urmelor, ce este rău în a fi propriul tău stăpân? Ce este rău în a ajunge să cunoști binele și răul? În 
clipa aceea, fără să își dea seama, ea a fost mușcată de Șarpe și, odată cu ea, întreaga omenire. 
Efectele veninului s-au făcut simțite imediat: rușine și izgonire din grădină, din prezența lui 
Dumnezeu și, până la urmă, moarte. 

Și tu ai fost mușcat de Șarpe… Veninul neascultării a pătruns în trupul și în sufletul tău… Consecințele 
lui le trăiești și tu: durere, boală, rușine, singurătate… despărțire de Dumnezeu… moartea. Dar, dacă 
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Verset cheie 

Ioan 3:14–16 – „Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie 
înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. 

asculți atent, vei auzi o altă voce, diferită de cea a Șarpelui. Această voce îți vorbește despre Viață! 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” Există un antidot împotriva veninului Șarpelui! Există o 
soluție pentru oprirea procesului morții! Ridică-ți ochii spre El și nu vei pieri! 

 
 
 
 
 
 


