Lecția 16
Viața demonstrată în ascultarea de Dumnezeu
Ioan 14:1–31
Adevărata viață se poate trăi doar în ascultare de Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.

Ziua 1 ― Citește Ioan 14:1–7 ― „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”
1.

Care sunt motivele pentru care inima ucenicilor era „tulburată”? (vezi Ioan 13)

2.

Ce le spune Isus ca să-i îmbărbăteze?

Întrebare de aprofundare:
3.

Pornind de la ceea ce ai studiat până acum, încearcă să dezvolți cele trei afirmații fundamentale
pe care le face Isus în versetul 6:
• „Eu sunt calea” (texte ajutătoare: Evrei 10:19–22);
• „Eu sunt adevărul”1 (texte ajutătoare: Ioan 3:32–36);
• „Eu sunt viața” (texte ajutătoare: Ioan 5:19–30; 10:10; 11:21–27).

Ziua 2 ― Citește Ioan 14:8–14 ― „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”
4.

Ce spune Isus despre Sine în versetele 8–10?

5.

Tu poți să „Îl vezi” pe Dumnezeu? Dacă da, în ce mod?

6.

La ce fel de lucrări crezi că face referire Isus în versetul 12?

7.

Ce crezi că înseamnă să ceri ceva în Numele lui Isus? Analizează modul în care lucra Isus, în
Numele Tatălui (vezi 4:34; 5:19; 14:30–31). Cum ai putea urma exemplul Său?

Întrebare de aprofundare:
8.

În repetate rânduri, iudeii au vrut să Îl omoare pe Isus pentru că Se făcea una cu Tatăl (vezi Ioan
5:17–30; 8:54–59 și 10:30–39). În ce mod a demonstrat Isus lumii că, într-adevăr, El este Fiul lui
Dumnezeu?

Ziua 3 ― Citește Ioan 14:15–24 ― „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”
9.

Ce ne învață acest pasaj despre modul în care trebuie să ne manifestăm iubirea față de Isus
Hristos?

10. Dar despre modul în care Își manifestă Isus iubirea față de noi?
1

Termenul grecesc pentru adevăr ― avlh,qeia ― semnifică „ceea ce este real”, „realitatea”. În Evanghelia
după Ioan, de cele mai multe ori este folosit cu sensul de „realitatea lui Dumnezeu” sau de „revelarea acestei
realități”. Omul ajunge să cunoască cine este de fapt Dumnezeu. Un exemplu elocvent pentru uzajul acestui
termen este în Ioan 1:17. Legea (umbra) a fost dată prin Moise, dar harul și realitatea au venit prin Isus Hristos
(G. R. Beasley-Murray, „John”, în Word Biblical Commentary, vol. 36, Word Books Publisher, Waco, 1987,
pp.252–253)
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Întrebări de aprofundare:

11. Pornind de la ceea ce ai învățat în acest text, care este relația dintre următoarele concepte:
iubire, păzirea poruncilor și Duhul Sfânt?
12. Există domenii în viața ta în care îți e greu să asculți de Dumnezeu? Ce crezi că ai putea face
pentru a-ți dovedi iubirea față de El și în acele domenii?

Ziua 4 ― Citește Ioan 14:25–31 ― „Mă duc la Tatăl”
13. Din ceea ce ai învățat în acest pasaj și în cel precedent (14:15–24), care este rolul Duhului Sfânt
în viața unui creștin?
14. De ce era necesară plecarea lui Isus la Tatăl?
Întrebări de aprofundare:
15. Ce a vrut să transmită Isus prin cuvintele: „…vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în
Mine”? De ce nu a găsit Cel Rău nimic în Isus Hristos? (text ajutător: Ioan 8:45–46)
16. Ce crezi că ai de făcut pentru ca „stăpânitorul lumii acesteia” să nu găsească nimic nici în tine?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 14:1–31
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
În această lecție, autorul a zugrăvit înaintea noastră frumusețea Trinității. Isus Hristos, Cel ce este
una cu Tatăl, ni L-a făcut cunoscut pe Tatăl într-un mod desăvârșit. El este Calea prin care putem
ajunge la Dumnezeu. El S-a dus să ne pregătească un loc în prezența Lui. Dar nu ne-a lăsat singuri, ci
L-a trimis pe Duhul Sfânt să ne călăuzească până vom ajunge în prezența Tatălui și a Fiului. Ce
extraordinară imagine! Întreaga Trinitate conlucrează la ducerea până la capăt a mântuirii noastre.
Dar ce avem noi de făcut, în acest proces? Noi trebuie să Îl iubim pe Dumnezeu. Și „dragostea de
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui”. Dacă vrei să afli mai multe despre cum poți păzi poruncile
Lui, te invităm să continui să pășești în studiul Evangheliei după Ioan.

Cuvinte pentru suflet – Drumul spre destinație
Imaginează-ți următoarea scenă. Te afli într-un oraș nou, într-o zonă aglomerată și nu știi cum să ajungi
la o anumită destinație. Până la urmă te hotărăști să ceri ajutorul cuiva. Să presupunem că o persoană
ți-ar spune: „Trebuie să o iei pe prima la dreapta, apoi pe a doua la stânga, apoi mergi până ajungi la
un sens giratoriu. Acolo o iei la dreapta pe lângă un spital mare, mergi tot înainte după care o iei pe a
treia stradă la stânga…” Cu siguranță, te-ai rătăci repede, nu-i așa? Dar dacă ți-ar fi spus: „Urmeazămă pe mine, te voi duce eu până la destinație”? În acest caz, am putea spune că această persoană este
„calea” pe care trebuie să o urmezi că să nu te rătăcești.
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La fel este și cu Isus Hristos. El nu Se mulțumește să ne arate cam pe unde vine locul în care trebuie să
mergem, nici nu ne desenează o hartă impersonală. El ne ia de mână și ne conduce. Dacă te-ai rătăcit,
dacă, la fel ca fiul risipitor, ai încercat să-ți găsești singur drumul prin viață, Isus este calea spre Casă.
El te poate aduce înapoi la Tatăl. Nu ai vrea să decizi astăzi să îți pui mâna în mâna Lui și să Îl lași să te
conducă?
(preluat și adaptat din Charles R. Swindoll, 1987, Following Christ, the Man of God, Insight for Living,
Fullerton)

Verset cheie
Ioan 14:23 – „Drept răspuns, Isus i-a zis: «Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu,
și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el».”

