Lecția 22
Viața – rodul învierii lui Isus Hristos
Ioan 20:1–31
Învierea lui Isus din morți dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu, singurul care poate
oferi adevărata viață celor care cred în El.

Ziua 1 ― Citește Ioan 20:1–10 ― Mormântul gol
1.

Care sunt personajele menționate în acest pasaj? Cum ai putea descrie reacția fiecăruia în fața
mormântului gol?

2.

Ce dovezi aduce Ioan în favoarea învierii lui Isus?

3.

Citește 1 Corinteni 15. Încearcă să identifici în acest capitol motivele pentru care învierea lui
Isus este deosebit de importantă și notează-le în tabelul alăturat. Acum, încearcă să identifici
motivele pentru care învierea este importantă pentru tine.
De ce este învierea lui Isus deosebit de importantă?
Verset

Motiv

Întrebare de aprofundare:
4.

În versetul 9, autorul ne dă de înțeles că ucenicii ar fi trebuit să creadă în înviere în baza
Scripturilor, nu doar în baza mormântului gol. Citește și Luca 11–35. Ce crezi că vrea Dumnezeu
să te învețe prin acest adevăr?

Ziua 2 ― Citește 20:11–23 ― Isus Se arată Mariei și ucenicilor
5.

Cum îți explici dificultatea cu care L-a recunoscut Maria pe Isus? Dar frica ucenicilor din camera
de sus?
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6.

Încearcă să descrii în propriile tale cuvinte întâlnirea dintre Isus și ucenici. Ce observații ai cu
privire la Isus? Dar cu privire la ucenici?

7.

Ce alte dovezi aduce Ioan în favoarea învierii lui Isus? Cum ai putea descrie natura lui Isus, după
înviere?

8.

Care este mesajul lui Isus pentru ucenicii Săi?

Întrebări de aprofundare:
9.

Care este semnificația cuvintelor lui Isus din versetul 17? Care este legătura dintre moartea și
învierea Lui și faptul că El face referire la Dumnezeu ca fiind Tatăl și Dumnezeul lor?

10. Ce lumină aruncă textele din Genesa 2:7, Ezechiel 37:1–14 și Ioan 1:29 asupra semnificației
suflării Duhului peste ucenici?

Ziua 3 ― Citește Ioan 20:24–29 ― Isus i Se arată lui Toma
11. Crezi că este condamnabil modul în care a reacționat Toma? Cum altfel ar fi putut să
reacționeze?
12. Ce înseamnă cuvintele Domnului Isus: „Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut”? Ce implicații
au aceste cuvinte pentru tine personal?
13. Ai putea să identifici în viața ta situațiile în care ești cel mai vulnerabil la a te îndoi de
promisiunile lui Dumnezeu pentru tine și de planurile Lui? Ce crezi că ar trebui să faci ca să îți
păstrezi credința în acele momente?
Întrebări de aprofundare:
14. Cum se încadrează istoria lui Toma în întregul evangheliei?
15. De ce a așteptat Domnul Isus 8 zile până să i Se arate și lui Toma? Ce crezi că s-a întâmplat cu
Toma în această perioadă?

Ziua 4 ― Citește 20:30–31 ― Isus ni Se poate arăta fiecăruia
16. Acum, după ce ai parcurs întreaga evanghelie, ți s-a întărit convingerea că versetul 31 reprezintă
într-adevăr scopul Evangheliei după Ioan?
Asupra acestor versete am vrea să ne focalizăm mai mult în lecțiile viitoare. Acum, poate că ar
fi o ocazie potrivită să te oprești și să Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că, prin această
evanghelie, ți-a descoperit modul în care poți să ai Viața! Mulți oameni tânjesc după ea și nu
știu unde să o caute. Mulți cred că o au, dar, în timp, se trezesc cu pumnii goi și cu sufletul mai
însetat decât la început. Dacă ai luat acest studiu în serios, ai avut ocazia să cunoști planul
Creatorului, adevăratul mod în care poți să ai viață. Cu toate acestea, decizia finală îți aparține.
Dacă informațiile pe care le ai nu te conduc spre credință, totul a fost în zadar.

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 20:1–31
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?
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▪

Ce ai înțeles despre Viața pe care a venit Isus s-o ofere?

▪

Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață?

Provocare
Meditând asupra măreției învierii lui Isus Hristos, apostolul Petru a exclamat: „Binecuvântat să fie
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din
nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și
neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi” (1 Petru 1:4–5). Apostolul Pavel,
o fire mai rațională, a analizat atent lucrurile și a ajuns la următoarea concluzie: „Dacă nu înviază
morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți
încă în păcatele voastre, și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos, sunt pierduți. Dacă numai
pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți
oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin
om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în
Hristos…” (1 Corinteni 15:16–22). Tu ce ai avea de spus în fața Învierii? Folosește aceste momente
pentru a-ți așterne gândurile pe hârtie.

Cuvinte pentru suflet – Umblarea prin credință
În cartea scrisă de C. S. Lewis, The Screwtape Letters, un diavol mai experimentat, Screwtape,
corespondează cu un novice, Wormwood, încercând să îl inițieze în ale ispitirii creștinilor. Discuția lor
oferă câteva principii extraordinare legate de viața prin credință la care sunt chemați copii lui
Dumnezeu: „El [Dumnezeu] vrea să îi învețe să umble și de aceea este obligat să îi lase de mână. Atâta
timp cât există în ei dorința de a merge înainte, se va mulțumi și cu pașii lor împiedicați… Nu te lăsa
păcălit, Wormwood. Nu este nimic mai periculos pentru cauza noastră decât un creștin care nu se dă
bătut chiar și în cele mai dificile situații în care simte că Dumnezeu l-a părăsit și că nu îi acordă nici un
pic de ajutor”.
Asta înseamnă să trăiești prin credință, și nu pe baza a ceea ce vezi sau a ceea ce simți. Înseamnă să Îl
asculți pe Dumnezeu chiar și când nu îți vine să o faci sau când tot ce este în jurul tău te îmbie să faci
exact opusul. Până la urmă, credința este o „încredere în lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1), nu? Îți
trăiești viața în acest mod? Sau ai nevoie în mod constant de sentimente liniștitoare și asigurări
exterioare înainte de a te încrede în Dumnezeu? Sau poate pretinzi și tu, la fel ca Toma, să vezi la un
kilometru în fața ta înainte să pășești pe calea spre care te împinge El. Dacă da, străvechiul profet
Habacuc are un îndemn extrem de actual pentru tine:
Chiar dacă smochinul nu va înflori, Și vița nu va da nici un rod,
Chiar dacă rodul măslinului va lipsi, Și câmpiile nu vor da hrană,
Chiar dacă oile vor pieri din staule, Și nu vor mai fi boi în grajduri,
Eu tot mă voi bucura în Domnul, Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
Domnul Dumnezeul este tăria mea;
El îmi face picioarele ca ale cerbilor, Și mă face să merg pe înălțimile mele
(Habacuc 3:17-19).

Verset cheie
Ioan 20:31 – „Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui.”

