Lecția 15
Viața demonstrată în iubirea de semeni
Ioan 13:1-38
Adevărata viață se manifestă printr-o dragoste jertfitoare, al cărei model desăvârșit este
Isus Hristos.

Ziua 1 ― Citește Ioan 13:1–17 ― Isus i-a iubit pe ai Săi până la capăt
1.

Încearcă să împarți acest pasaj în blocuri mai mici de text. Care sunt sub-paragrafele pe care leai identificat? Ce titluri le-ai da?

2.

Care crezi că este semnificația gestului1 pe care l-a făcut Isus? În ce măsură discuția dintre el și
Petru din versetele 6–10, ne ajută să răspundem la această întrebare?

3.

De ce le cere Isus ucenicilor să-și spele picioarele unii altora, urmându-I pilda?

Întrebări de aprofundare:
4.

Ce crezi că înseamnă să ne spălăm picioarele unii altora, urmând pilda Mântuitorului nostru?
Cum aplici acest lucru în viața ta?

5.

Există persoane în viața ta pe care îți e greu să le iubești? Ce crezi că ai putea face ca să te
apropii de ele?

Ziua 2 ― Citește Ioan 13:18–30 ― „Unul din voi Mă va vinde”
6.

De ce crezi că a ajuns Iuda să Îl vândă pe Isus?

7.

Isus a venit să ofere viață tuturor, inclusiv lui Iuda. În ce mod crezi că Și-a dovedit Isus dragostea
față de el?

Întrebare de aprofundare:
8.

Care este diferența dintre atitudinea lui Petru față de Isus (v. 6–10) și cea a lui Iuda (v. 26–30).
Ce poți învăța din felul în care s-au raportat cei doi la Isus?

Ziua 3 ― Citește Ioan 13:31–35 ― „Cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți unii pe alții”
9.

Care este noua poruncă pe care le-o dă Isus ucenicilor? De ce crezi că le poruncește acest lucru?

10. Ce crezi că înseamnă să-ți iubești semenii așa cum te-a iubit Isus?

Ziua 4 ― Citește Ioan 13:36–38 ― „Nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de Mine
de trei ori”
11. Care este locul despre care îi vorbește Isus lui Petru, în versetele 36–37? În ce mod avea să
ajungă Petru în acel loc?
1

Având în vedere drumurile prăfuite din acea vreme și faptul că evreii umblau în sandale, spălarea picioarelor
era o practică curentă în poporul Israel. Cu toate acestea, modul în care o face Isus este cu totul atipic. În
mod normal, spălarea era făcută de către slugile din casă.
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12. Au existat situații în viața ta în care ai declarat că ești gata să îți dai viața pentru Domnul, dar
te-ai lepădat de El în următorul moment? Dacă da, folosește acest moment pentru a sta în
rugăciune înaintea Domnului și a I te re-dedica.
Întrebare de aprofundare:
13. Încearcă să faci o comparație între reacția lui Petru din 13:6–10 și cea din 13:36–38? Ce
observații ai?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 13:1–38
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
Provocarea din această săptămână ne-o face însuși Apostolul Ioan. „Dacă zice cineva: «Eu iubesc pe
Dumnezeu», și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său, pe care-l
vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Și aceasta este porunca pe care o
avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său” (1 Ioan 4:20–21). Dumnezeul cel
nevăzut este zugrăvit înaintea oamenilor prin felul în care ne purtăm unii cu alții. Oare despre ce fel
de Dumnezeu vorbesc relațiile tale?

Cuvinte pentru suflet – Credincioșia în lucrurile mici
Mulți dintre noi suntem uimiți de faptul că Petru a ajuns să Îl nege pe Hristos și suntem ferm convinși
că, în locul lui, noi nu am fi procedat la fel. Așa să fie oare? Câte din gândurile, atitudinile sau faptele
noastre Îl trădează pe Hristos? Suntem gata să murim pentru El, dar nu să trăim pentru El. Suntem
gata să facem lucruri mari pentru El, dar nu Îl implicăm în detaliile vieții de zi cu zi. Suntem gata să fim
cei mai sfinți când suntem apreciați pentru asta, dar nu și când suntem feriți de ochii lumii, în
singurătatea noastră.
Isus ne cunoaște pe fiecare. Și chiar dacă știe că Îl vom trăda nu o dată, cu aceeași dragoste cu care a
privit în ochii lui Petru privește și în ochii noștri și ne cheamă să mergem după El. Te cheamă și pe tine
să te smerești înaintea Lui, să îți recunoști falimentele și să Îi fii credincios în cele mai mici lucruri.
Numai așa vei ajunge să rămâi credincios și în cele mai mari.

Verset cheie
Ioan 13:34 – „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să
vă iubiți și voi unii pe alții.”

