Lecția 9
Isus – Apa vieții
Ioan 7:1–53
Viața o vor avea doar cei dispuși să recunoască în Isus Izvorul apei vii, adică pe Dătătorul
Duhului Sfânt.

Ziua 1 ― Citește Ioan 7:1–10 ― Câteva atitudini cu privire la Isus
1.

Cum îi caracterizează Isus pe frații Săi? Ce a vrut să spună El în vs. 7?

2.

La care vreme crezi că face referire Isus? (texte ajutătoare: Ioan 2:3–4; 7:11, 9, 25 și 31).

3.

Având în vedere ceea ce ai studiat până acum, care crezi că sunt motivele pentru care oamenii
Îl căutau pe Isus?

Ziua 2 ― Citește Ioan 7:11–24 ― Isus, Cel ce caută slava Tatălui
4.

Conform cuvintelor lui Isus din versetele 16–18, care este criteriul pe baza căruia putem evalua
dacă învățătura cuiva este de la Dumnezeu?

5.

Iudeii Îl acuzau pe Isus de călcarea Legii lui Dumnezeu. Astfel, din punctul lor de vedere, El nu
putea să fie trimisul lui Dumnezeu. Care este modul în care Isus le dovedește că El este întradevăr trimisul lui Dumnezeu și că El nu încalcă Legea?

6.

Există situații în viața ta în care cauți propria ta slavă, nu a lui Dumnezeu prin cuvintele și faptele
tale? Dar situații în care judeci „după înfățișare” și nu „după dreptate”? Există reguli pe care le
respecți cu strictețe, dar care te-ar putea împiedica să vezi esența lucrurilor?1

Întrebare de aprofundare:
7.

La ce eveniment crezi că face referire Isus în versetul 21? Ținând cont și de adevărurile învățate
în capitolul 5, cum ai putea argumenta faptul că Isus nu a călcat Sabatul, ci i-a restaurat funcția?

Ziua 3 ― Citește Ioan 7:25–36 ― Isus, Cel ce vine de la Tatăl și Se va întoarce la Tatăl
8.

În mod clar, Isus deținea controlul situației, nu iudeii. Nimeni nu putea să Îl prindă, pentru că El
avea o misiune foarte precisă. Care crezi că era misiunea Lui și de ce nu o putea zădărnici
nimeni?

9.

Iudeii aveau o tradiție religioasă de peste 1500 de ani. Totuși, Isus afirmă că ei nu Îl cunosc pe
Dumnezeu. Ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? (texte ajutătoare: Ioan 8:41–47, 54–55)

10. Unde avea de gând să Se ducă Isus? Care este motivul pentru care fariseii nu vor putea să
meargă unde merge Isus?

1

Gândește-te la ritualurile în care crezi (ex. ceea ce faci la Cina Domnului, felul în care te îmbraci sau ceri
altora să se îmbrace când merg la întâlnirile bisericii, felul în care te rogi etc.). De ce le faci? Îl onorezi pe Isus
prin ele?
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Ziua 4 ― Citește Ioan 7:37–53 ― Isus, Apa vieții
11. Ce afirmă Isus despre Sine în versetele 37–38? Ce semnificație are acest lucru și cum se leagă
de Sărbătoarea Corturilor?2
12. Pentru ca cineva să poată veni la Isus, trebuie mai întâi să înseteze. Ce crezi că înseamnă să fii
însetat după Isus?
Întrebare de aprofundare:
13. Ce argument aduc fariseii când aud răspunsul aprozilor? De ce este greșit argumentul lor?
(texte ajutătoare: Ioan 5:39–40; 7:18–19)

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 7:1–53
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
Cuvintele lui Isus răsunau în Templu: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine… din inima lui vor
curge râuri de apă vie” (7:37–38). Unii dintre oamenii care auzeau aceste cuvinte își recunoșteau
setea și veneau la Isus. Totuși, mulți alții nu credeau în El și Îl priveau cu dispreț. Oare de ce? Ei nu
erau dispuși să lase din mâini lucrurile prin care își defineau valoarea. Frații lui Isus nu era dispuși
să fie urâți de lume trăind altfel decât cei din lume; iudeii nu era dispuși să renunțe la tiparele lor
religioase greșite; fariseii nu erau dispuși să renunțe la poziția lor înaltă în societate… Eu nu sunt
dispus să renunț la _____________________. Te las pe tine să completezi fraza. Să dea Domnul ca
să rămână necompletată!

Cuvinte pentru suflet – Religia prin care nu îl vedem pe Dumnezeu...
Nu cu mult timp în urmă ne întrebam: Care sunt surogatele pe care „le mâncăm și le bem” ca să ne
stâmpărăm foamea și setea? Această întrebare revine în mințile noastre și astăzi. Nu-i așa că este
trist că atunci când, în fața noastră, stă Dumnezeu Însuși, religia pe care noi am creat-o tocmai ca să
Îl cunoaștem pe El să ne orbească și să ne facă să-L respingem. Ce ironie, nu? Totuși, este exact ce
se întâmplă de multe ori și cu noi. Sistemul de închinare pe care-l practicăm stă în calea cunoașterii
lui Dumnezeu, pentru că a încetat demult să mai fie un mijloc spre scopul pe care ni l-am propus,
2

Sărbătoarea Corturilor era numită și „Sărbătoarea turnării apei”. Simbolul apei era, în mod evident, simbolul
binecuvântării materiale și spirituale, după care tânjea fiecare israelit. La această sărbătoare, prin
ceremonialul ei, toți își aduceau aminte de promisiunile lui Dumnezeu făcute în Isaia 44: „Nu te teme de
nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri
peste pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta și binecuvântarea Mea peste odraslele tale și
vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice «Eu sunt al Domnului!»
Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui: «Al Domnului sunt!» Și va fi cinstit cu
numele lui Israel” (2-5).
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rămânând un scop în sine, a cărui atingere ne oferă o mulțumire fariseică cu noi înșine. Există un
test simplu și care nu înșeală: „Cine crede în mine” – a spus și continuă să spună Domnul Isus – „din
inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura” (7:38). Când lucrul acesta este adevărat, nici
noi și nici alții nu vom fi înșelați în așteptări.

Verset cheie
Ioan 7:37b–38 – „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine,
din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura”.

