Lecția 20
Viața focalizată asupra proslăvirii lui Dumnezeu
Ioan 17:1–26
Adevărata viață are ca scop cunoașterea și proslăvirea lui Dumnezeu.

Ziua 1 ― Citește Ioan 17:1–26 ― Rugăciunea lui Isus
1.

Care sunt afirmațiile majore pe care le face Isus în rugăciunea Sa de Mare Preot?1

2.

Ce te surprinde la rugăciunea lui Isus?

Întrebare de aprofundare:
3.

Ai putea să identifici aspectele din Ioan 13–16 la care face referire Isus în rugăciunea Sa?

Ziua 2 ― Citește Ioan 17:1–5 ― Isus Se roagă pentru Sine Însuși
4.

Pornind de la aceste versete, care a fost misiunea lui Isus?

5.

Cum definește Isus viața veșnică?2 Cum se leagă de această definiție următoarele texte: Ioan
1:18; 4:34 și 14:8–11?

6.

În lumina răspunsului pe care l-ai dat la întrebarea anterioară, în ce măsură trăiești această
viață? Ce crezi că ar mai trebui să faci pentru ca să te bucuri de ea din plin?

Întrebări de aprofundare:
7.

În repetate rânduri, Isus folosește termenul de proslăvire (glorificare). Încearcă să identifici
semnificația specifică pe care o dă Isus acestui termen în versetele 1, 4 respectiv 5.

8.

Ai putea să faci o paralelă între această rugăciune și cea din Grădina Ghetsimani? (texte
ajutătoare: Luca 22:39–46; Marcu 14:32–42)

Ziua 3 ― Citește Ioan 17:6–19 ― Isus Se roagă pentru ucenicii Săi
9.

Care este aspectul central pe care l-a revelat Isus ucenicilor?

10. Care sunt lucrurile pe care le cere Isus pentru ucenicii Săi în următoarele versete:

1

Unii comentatori au văzut o paralelă între modul în care este structurată rugăciunea Domnului Isus din Ioan
17 și jertfele pe care le aducea Marele Preot în Ziua Ispășirii (vezi Levitic 16). Marele preot începea prin a se
consacra pe sine, apoi familia sa, iar apoi poporul. Tot astfel, Isus începe să Se roage pentru Sine, apoi pentru
ucenici, și la urmă pentru Biserica ce urma să vină în existență prin mărturia ucenicilor.
2
În răspunsul tău, ține cont de faptul că în contextul învățăturii lui Isus, „cunoașterea” este mai mult decât o
simplă acumulare de informații. Spre exemplu, în Matei 11:27, observăm că Tatăl Îl cunoaște deplin pe Fiul,
iar Fiul Îl cunoaște deplin pe Tatăl. Această cunoaștere trece de nivelul intelectual incluzând și dimensiunea de
comuniune, de relaționare.
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v. 11: ________________________________________________________________________
v. 12: ________________________________________________________________________
v. 13: ________________________________________________________________________
v. 15: ________________________________________________________________________
v. 17: ________________________________________________________________________
11. Ce înseamnă pentru Ioan „să primească” cineva Cuvântul lui Dumnezeu și ce implicații are lucrul
acesta în viața unui om (vezi 17:8)?
12. De ce spune Isus: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău”? Care urma să fie rolul
ucenicilor în lume? (text ajutător: Matei 5:13–16)
Întrebare de aprofundare:
13. În ce mod S-a sfințit Isus Hristos pentru noi (v. 17:19; Evrei 5:7–10)? Cum se leagă sfințirea Lui
de sfințirea noastră?

Ziua 4 ― Citește Ioan 17:20–26 ― Isus Se roagă pentru toți cei care vor crede în El
14. Pentru cine Se roagă Isus în acest pasaj? Oare și pentru tine?
15. Care sunt condițiile unității pe care le amintește Isus în rugăciunea Sa?
16. Cum se leagă unitatea dintre credincioși de mărturia lor în fața lumii? (citește: Ioan 13:34–35)
Întrebare de aprofundare:
17. Isus exemplifică ideea de unitate folosindu-Se de relația dintre Sine și Tatăl. Ai putea să identifici
câteva caracteristici ale acestei relații? Cum ai putea să „le aplici” în relațiile tale?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 17:1–26
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
Pe parcursul studiului Evangheliei după Ioan, ne-am pus în mod constant o întrebare crucială: „În ce
constă Adevărata Viață și cum putem beneficia de ea?” Prin rugăciunea Sa, Isus ne ajută să ajungem la
o concluzie extraordinară: Adevărata Viață constă în cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său. O
interpretare superficială a acestor cuvinte ne-ar putea duce la concluzia că singurul lucru care contează
în viață sunt cunoștințele pe care le avem despre Dumnezeu. O astfel de concepție ne poate apropia
periculos de mult de farisei… Cu siguranță Isus, când a rostit aceste cuvinte, Se gândea la mai mult decât
atât. Cunoașterea lui Dumnezeu presupune trei etape fundamentale: (1) dobândirea de informații
despre El, (2) înțelegerea acestora și (3) aplicarea acestora în viața de zi cu zi. Privită în acest mod,
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cunoașterea lui Dumnezeu devine un stil de viață, cu implicații asupra fiecărui aspect al vieții noastre. Cu
alte cuvinte, familia, cariera, banii, prietenii și toate celelalte aspecte, oricât de banale, ale vieții noastre
pot fi transformate în ocazii de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ești dispus să îți privești viața din perspectiva
din care o privește și Dumnezeu? Ești dispus să transformi rutina vieții de zi cu zi în într-un proces de
cunoaștere a lui Dumnezeu? Dacă da, să știi că ai și început să faci pași spre adevărata Viață.

Cuvinte pentru suflet – Ziua în care Isus S-a rugat pentru tine
Cum l-ai caracteriza pe profesorul ideal? Ar fi multe de spus… În mod clar, el trebuie să fie bine pregătit
și să știe să comunice cu studenții lui, nu-i așa? Dar… ar mai fi încă ceva. El caută cu adevărat binele
studenților lui; își ia timp să se gândească la nevoile fiecărui student în parte și, ca să ducem lucrurile
și mai departe, se roagă pentru viitorii lui studenți. Isus a făcut toate aceste lucruri.
El a fost un adevărat mentor care a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu, Și-a exemplificat
învățăturile prin modul Său de viață și a ținut cu adevărat la ucenicii Săi. El Și-a luat timp să Se roage
pentru fiecare din ucenicii Lui – nu doar pentru cei doisprezece, ci pentru toți aceia care vor crede în
El. Ce lucru încurajator, nu-i așa? Fiul lui Dumnezeu Însuși S-a gândit la tine, la nevoile tale, la
dificultățile prin care vei trece și S-a rugat pentru tine. În timp ce Se ruga, în mintea Lui avea și imaginea
chipului tău. Așa că, dacă te simți singur și trist, amintește-ți de ziua în care Isus S-a rugat pentru tine.

Verset cheie
Ioan 17:3 – „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”

