Lecția 7
Isus – trimis de Dumnezeu să dea viața
Ioan 5:1–47
Isus Hristos a fost trimis de Dumnezeu să ne dea viața nu împlinind tiparele noastre
religioase, ci Scripturile lui Dumnezeu.

Ziua 1 ― Citește Ioan 5:1–9 ― Vindecarea ologului în ziua Sabatului
1.

Descrie, în cuvintele tale, minunea relatată în acest pasaj.

2.

De ce crezi că l-a întrebat Isus pe slăbănog dacă vrea să se facă sănătos? Nu era acest lucru
evident?

Întrebare de aprofundare:
3.

Versetul 4 afirmă că un înger al Domnului1 tulbura din când în când apa și primul care se cobora
în ea era vindecat. Prin faptul că Isus vindecă El Însuși un bolnav ce aștepta să intre în
scăldătoare, într-un fel, Isus ia locul îngerului. Ce semnificație crezi că are acest lucru?

Ziua 2 ― Citește Ioan 5:10–16 ― Reacția iudeilor față de minunea pe care a făcut-o
Isus
4.

Care a fost reacția iudeilor față de vindecarea slăbănogului? În mod clar, ei nu ar fi avut nici o
obiecție dacă slăbănogul ar fi fost vindecat de îngerul care tulbura apa. Atunci, de ce L-au
condamnat pe Isus pentru ceea ce a făcut?

5.

În versetul 14, Isus îl avertizează pe cel pe care l-a vindecat că, dacă mai păcătuiește, i s-ar putea
întâmpla ceva mai rău. La ce Se referă El? În ce măsură versetele 5:28–29 te ajută să dai un
răspuns?

Întrebări de aprofundare:
6.

Care este semnificația Sabatului? (texte ajutătoare: Exod 20:8–11; 31:12–17). În ce măsură
țineau iudeii Sabatul? (text ajutător: Ezechiel 20:5–22)

7.

Să fi ales Isus intenționat ziua Sabatului, doar ca să îi stârnească pe iudei împotriva Sa? A stricat
El Sabatul prin ceea ce a făcut sau i-a împlinit funcția?

Ziua 3 ― Citește Ioan 5:17–30 ― Relația dintre Fiul și Tatăl
8.

De ce căutau iudeii să-L omoare pe Isus?

9.

Analizează răspunsul pe care îl dă Isus iudeilor. Care sunt principalele aspecte la care face
referire în răspunsul Său?

1

Unul dintre sensurile termenului „înger” este acela de „trimis al Domnului”.
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Întrebări de aprofundare:

10. În Deuteronom 18:15–22, Dumnezeu precizează condițiile pe care trebuia să le îndeplinească
Hristosul, Proorocul ca Moise. Pornind de la textul din Ioan 15:17–30, încearcă să identifici pe
care dintre acestea le îndeplinește Isus? Ce observații ai?
11. Isus vorbește de o judecată în urma căreia, unii vor avea viață veșnică, iar alții moarte veșnică.
Care este criteriul după care se vor stabili cele două categorii de oameni? În ce categorie te
încadrezi?

Ziua 4 ― Citește Ioan 5:31–47 ― Necredința iudeilor
12. Ce dovezi aduce Isus pentru a susține adevărul spuselor Sale? Care sunt „martorii” pe care Isus
îi invocă?
13. Recitește și Ioan 3:22–36. În ce a constat mărturia lui Ioan Botezătorul? De ce este lucrarea lui
Isus mai mare decât lucrarea lui Ioan?
Întrebări de aprofundare:
14. Gândește-te la câteva texte din Vechiul Testament care mărturisesc despre Isus Hristos. În
ghidul de față au fost menționate deja câteva. Încearcă să identifici în unul din aceste texte
modul în care Scripturile mărturisesc despre Isus.
15. În versetul 40, Isus le aruncă o provocare iudeilor. Este ca și cum le-ar spune acestora: „Aveți
absolut toate dovezile la dispoziție ca să credeți, și tot vă încăpățânați în necredința voastră”.
Aceasta se datora oare faptului că nu puteau sau nu voiau să creadă? (text ajutător: Matei 23:1–
39)

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 5:1–47
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
Este oare posibil ca modul în care te închini să te împiedice să-L vezi pe Cel căruia I te închini? Veniți
să ne uităm la viața iudeilor. Ei cunoșteau Scripturile, dar propriile lor ritualuri i-au împiedicat să le
înțeleagă semnificația și să-L recunoască pe Isus ca Mesia. Din moment ce citești aceste rânduri, și
tu ai intrat în contact cu Scripturile lui Dumnezeu. Ai făcut cunoștință cu Fiul lui Dumnezeu, cu oferta
Lui… Oare îți spune și ție Isus ce le-a spus iudeilor: „După tot ce ai văzut și auzit, [tot] nu vrei să vii
la Mine, ca să ai viață; tot nu vrei să lași din mână tiparele false de închinare?” Ei vor da socoteală
lui Dumnezeu pentru necredința lor, împreună cu toți cei care nu-L recunosc pe Isus ca și Hristos și
Domn.

Lecția 7

3

Cuvinte pentru suflet – Forme goale
„Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care v-o dați unii altora, și nu căutați slava care
vine de la singurul Dumnezeu?” (5:44) – a întrebat atunci Isus și ne întreabă și pe noi astăzi. Ca și
pentru iudeii de atunci, și pentru noi există pericolul ca Sabatul, care ar trebui să ni-L descopere pe
Dumnezeu, să ajungă un scop în sine, ascunzându-L pe Dumnezeu de ochii noștri. Forma noastră de
închinare ar putea ajunge să fie golită de Dumnezeul pe care ar trebui să-L poarte spre noi. La fel ca
în cazul slăbănogului, poate a venit Domnul Însuși la locul „bolilor” noastre de nedumnezeire și a
formelor noastre goale și ne-a strigat prin vreun trimis al Său: „Scoală-te, ridică-ți patul și umblă”,
dar noi L-am dat afară și L-am răstignit pentru că a îndrăznit să ne tulbure datina.

Verset cheie
Ioan 5:39–40 – „Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine. Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața!”

