Lecția 14
Viața pregătită prin moartea lui Isus Hristos
Ioan 11:47–12:50
Adevărata viață se poate naște numai prin moartea lui Isus Hristos și doar în inimile celor
ce, prin credință, slujesc un astfel de Împărat.

Ziua 1 ― Citește Ioan 11:47–57 ― Moartea unuia pentru toți
1.

Din felul în care este formulat începutul versetului 47 („Atunci…”), putem observa că întâlnirea
Soborului1 a fost determinată de anumite evenimente anterioare. Care sunt acestea? De ce
sunt ei în alertă?

2.

Cuvintele lui Caiafa (v. 50) pot fi înțelese în două sensuri. Care este sensul pe care a vrut să-l
transmită Caiafa? Dar sensul profetic, de care nu era conștient?

3.

Crezi că sensul profetic al cuvintelor lui Caiafa te vizează și pe tine? În ce fel?

Întrebări de aprofundare:
4.

Ce legătură vezi între cuvintele lui Ioan din versetele 51–52 și următoarele texte: Genesa 12:1–
3, Isaia 42:6–7 și Isaia 53?

5.

Ce semnificație are menționarea faptului că Paștele erau aproape (v. 55), în contextul profeției
lui Caiafa?

Ziua 2 ― Citește Ioan 12:1–19 ― Cine Îl va recunoaște pe Isus ca Împărat?
6.

Cine sunt participanții la cina descrisă în 12:1–11? Ce ne spune autorul despre fiecare dintre ei?

7.

Care a fost motivația și semnificația gestului2 Mariei? De ce crezi că Isus îl leagă de moartea Sa?

8.

Citește al doilea paragraf (12:12–19). Despre ce este vorba în acest pasaj? Cum îți explici reacția
poporului la intrarea lui Isus în Ierusalim?

Întrebare de aprofundare:
9.

În cele două tablouri (12:1–11 și 12:12–19) din acest pasaj am descoperit două atitudini cu
privire la Isus sau două moduri de a-L recunoaște pe Isus ca Împărat. Care sunt acestea? Care
este diferența dintre ele?

Ziua 3 ― Citește Ioan 12:20–36 ― A sosit ceasul ca Fiul Omului să fie proslăvit
10. Cum reacționează Isus când aude că niște greci veniți la praznic Îl caută? Cum îți explici reacția
Sa?
1

La acest Sobor, numit și întâlnirea Sanhedrinului (sau a Sinedriului), participau saduchei (marele preot, foști
mari preoți și alți preoți cu influență) și farisei (învățați evrei, adepți ai unei interpretări stricte a Legii lui
Moise și a unei păziri riguroase a acesteia).
2
Mirul pe care l-a turnat Maria pe picioarele lui Isus era într-adevăr foarte scump. Ioan ne spune că a costat
300 de dinari, cam cât câștiga un evreu de rând într-un an întreg (plata unei zile de lucru era de 1 dinar)!

Lecția 14

2

11. Ce a vrut să transmită Isus prin cuvintele: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului”? Despre
ce ceas era vorba? Cum ți-ai putea argumenta răspunsul folosindu-te de cuvintele lui Isus din
versetele 23–28?
12. Citește cu atenție versetele 25–26. În ce măsură viața ta este călăuzită de principiile despre care
vorbește Isus aici? Ce crezi că înseamnă, în mod concret, să nu îți iubești viața așa încât să o
câștigi pentru viața veșnică?
Întrebare de aprofundare:
13. Care este semnificația profetică a faptului că niște greci vor să Îl vadă pe Isus? (text ajutător:
Zaharia 8:20–23)

Ziua 4 ― Citește Ioan 12:37–50 ― Adevărata credință
14. Care este motivul pentru care o parte din iudei nu puteau crede? De ce crezi că s-a ajuns în
această situație?
15. Autorul ne spune că iudeii „au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu”. Ce
înseamnă acest lucru? Te-ai putea afla și tu în acest pericol?
16. Cum definește Isus, în versetele 44–50, credința adevărată?
Întrebări de aprofundare:
17. Crezi că este posibil ca, printre cei ce nu credeau în Isus, să fie și o parte din cei ce au aclamat
intrarea Lui în Ierusalim?
18. Citește și Isaia 5:1–6:10 pentru a înțelege contextul profeției din care citează Ioan. Cum i-ai
putea descrie pe cei cărora Domnul le împietrește inima așa încât să nu poată să creadă?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 11:47–12:50
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
Cum arată adevărata credință? În această săptămână au stat înaintea noastră două exemple: Maria
și norodul. În fața Mântuitorului, Maria s-a închinat până la pământ oferindu-I ce avea mai de preț
și recunoscând în El pe Cel ce va muri pentru salvarea sufletului ei. Norodul, în schimb, L-a primit pe
Isus cu strigăte de bucurie, recunoscând în El pe Cel ce poate să le împlinească dorințele. Maria se
închina înaintea Lui pentru ceea ce este El. Poporul se închina înaintea Lui pentru ceea ce le putea
oferi. Tu de ce crezi în Isus Hristos? De ce te închini înaintea Lui? Nu uita, credința Mariei a fost
certificată de Isus, dar despre norod, Ioan a afirmat următoarele: „măcar că făcuse atâtea semne
înaintea lor, tot nu credeau în El” (12:37). Credința care nu ne duce la o viață de ascultare și supunere
față de Isus Hristos este zadarnică.
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Cuvinte pentru suflet – Ce mesaj transmite viața ta?
Chiar dacă oaspetele de seamă în acea seară era Isus, mai era cineva care atrăgea atenția mesenilor:
Lazăr. Prin simplul fapt că trăia, el era o mărturie pentru toți iudeii. Viața lui vorbea despre Cel ce este
Învierea și Viața. Nu e de mirare că mai marii iudeilor voiau să-l vadă mort. El era o dovadă vie că Isus
este într-adevăr Hristosul.
Ca și în cazul lui Lazăr, viețile noastre transmit un mesaj celor din jurul nostru. Dacă am fost
transformați de El, trecuți din moarte la viață, tot ce trebuie să facem e să trăim noua viață pe care
am primit-o. Cei din jur se vor aduna în jurul nostru precum iudeii în jurul lui Lazăr: „O mulțime de
Iudei au aflat că Isus era în Betania; și au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci și pentru a-l vedea pe
Lazăr, pe care-l înviase din morți” (Ioan 12:9).

Verset cheie
Ioan 12:25 – „Cine își iubește viața o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta o
va păstra pentru viața veșnică.”

