
Lecția 2 

 
Isus – Dumnezeu întrupat 

 Ioan 1:1–18 

 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a întrupat pentru ca să-L facă cunoscut pe Tatăl și să 
ne dea viața. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 1:1–5 ― Cuvântul este Dumnezeu și în El este Viața 

1. Ce se spune despre Cuvânt în acest pasaj? Care sunt realitățile în relație cu care este definit 
Cuvântul? 

2. Citește cu atenție versetul 1. Care dintre următoarele variante descriu cel mai bine adevărul 
prezentat în acest verset? 

 Cuvântul este un Dumnezeu, alături de Dumnezeu. 

 Cuvântul este cu Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu. 

 Cuvântul este Dumnezeu și este una cu singurul și adevăratul Dumnezeu. 
De ce crezi că este important răspunsul pe care l-ai dat la această întrebare? 

Întrebări de aprofundare: 

3. Citește în paralel Ioan 1:1–5 și Genesa 1:1–5. Care sunt asemănările dintre cele două texte? În 
ce mod a fost Cuvântul implicat în Creație? 

4. În versetul 4, autorul afirmă că viața din Cuvânt era lumina oamenilor. Ce crezi că înseamnă 
acest lucru? În Isaia 42:6 găsim o expresie similară. Citește întreg contextul (Isaia 42:1–8) și 
încearcă să faci o paralelă între textul din Isaia și cel din Ioan. 

Ziua 2 ― Citește Ioan 1:6–8 ― Ioan, cel care mărturisește despre Lumină 

5. Cine este personajul despre care vorbește evanghelistul în versetele 6-8 și care era funcția lui? 

6. De ce crezi că a fost nevoie ca autorul să sublinieze faptul că acest Ioan nu era Lumina (vezi 
1:19–27; 3:23–31)? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 1:9–13 ― Două atitudini posibile față de Cuvânt… doar una 
duce la Viață 

7. Cine sunt „ai Săi”, care nu L-au primit? Dar ceilalți, care pot deveni copii ai lui Dumnezeu? 

8. Te consideri printre cei care L-au primit? Cum îți argumentezi răspunsul? 

Întrebare de aprofundare: 

9. Cum ai putea să explici versetele 9–10, ținând cont de contextul în care sunt așezate? 

Ziua 4 ― Citește Ioan 1:14–18 ― Cuvântul S-a întrupat pentru ca să ni-L descopere 
pe Tatăl 

10. La ce evenimente face referire versetul 14? 
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Verset cheie 

Ioan 1:11–12 – „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, 
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” 

11. Încearcă să explici expresia aparent contradictorie: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, 
pentru că era înainte de mine”, folosindu-te de textul din 1:1–18 (vezi și 8:56–58). 

Întrebări de aprofundare: 

12. De ce crezi că era important ca Însuși Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl, să 
Se întrupeze și să locuiască printre noi? (texte ajutătoare: Romani 3:25–26; Ioan 1:29) 

13. Ce crezi că vrea să spună autorul în versetul 17? (texte ajutătoare: Romani 3:9–16; Evrei 1:1–4; 
7:11–19; 12:18–24) 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 1:1–18 

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 

Cuvântul S-a întrupat pentru ca noi să avem Viața. „El a venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar 
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” 
(Ioan 1:11–13). Tu cum te raportezi la adevărul din aceste versete? Dumnezeu nu ne cere o credință 
oarbă. De aceea, în paginile care urmează în evanghelie, Ioan începe să demonstreze afirmațiile de 
boltă din primele versete, dându-ți ocazia să ajungi la această credință mântuitoare sau să-ți 
întărești credința în El. 

Cuvinte pentru suflet – Drumul spre glorie 

„Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, 
totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat de sine însuși 
și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a 
smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a 
înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele 
lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de supt pământ, și orice limbă 
să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:5–11). 

Drumul spre glorie, spre Viață, a început cu umilința Lui, cu dezbrăcarea Lui de Sine. Doar smerindu-
te și tu la Crucea Lui, vei câștiga viața. 


