
Lecția 23 

 
Viața în slujba lui Hristos 

 Ioan 21:1-25 

 
Adevărata viață, primită în urma credinței că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, se 
dovedește prin slujirea Lui până la capăt, indiferent de circumstanțe. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 21:1–14 ― O nouă pescuire minunată 

1. Unde se aflau ucenicii și ce au pornit să facă? La ce crezi că se gândeau ei, stând pe malul mării? 
Ce era în inima lor? 

2. Citește și Luca 5:1–11. Ce asemănări vezi între textul din Luca și cel din Ioan? 

3. Ce semnificație are întoarcerea ucenicilor la vechea lor ocupație? Dar minunea pe care o face 
Isus? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 21:15–19 ― Vindecarea inimii lui Petru și punerea lui în slujbă 

4. Isus îl cheamă pe Petru să păstorească turma Sa, în ciuda faptului că s-a lepădat de El. Cum îți 
explici acest lucru? Ce îți spune acest lucru despre Isus? 

5. De ce crezi că îl întreabă Isus de trei ori pe Petru dacă Îl iubește?1 Cum își va dovedi Petru iubirea 
față de Isus? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 21:20–25 ― Isus trebuie urmat până la moarte, indiferent de 
circumstanțe 

6. Ce crezi că era în inima lui Petru vizavi de Ioan? În ce mod răspunde Isus acestei frământări? 

7. Care crezi că este aplicația cuvintelor lui Isus pentru tine? 

8. De ce crezi că Ioan își ascunde identitatea de-a lungul epistolei? 

Ziua 4 ― Recitește Ioan 21:1–25 ― Recapitulare și aplicații 

9. Ai putea să faci o legătură între acest text și cuvintele lui Isus din Ioan 15:1–11? Ce va însemna 
pentru ucenici să aducă roadă? 

                                           
1 În discuția Sa cu Petru, Isus folosește doi termeni pentru cuvântul „iubire”. Astfel, în primele două întrebări, 
Isus folosește termenul agape – iubire desăvârșită. Este același termen pe care îl folosește Pavel în 1 Corinteni 
13. Petru însă îi răspunde la ambele întrebări cu fileo – o iubire de intensitate mai mică. În a treia întrebare, 
Isus folosește și el termenul fileo. Cu alte cuvinte, Petru, în lumina falimentelor sale, își recunoaște neputința 
de a-L iubi pe Isus Hristos în mod desăvârșit. Dar chiar și în aceste condiții, Isus îl chemă pe Petru să se implice 
în lucrarea de păstorire a turmei Sale. Este ca și cum Isus i-ar spune lui Petru: „Știu că dragostea ta pentru 
mine nu este desăvârșită. Dar eu am nevoie de puținul pe care poți să îl dai! În timp, dragostea ta va crește 
pentru mine...” Și, într-adevăr, Petru va ajunge să aibă o dragoste așa de mare pentru Isus, încât să fie gata 
să își dea viața pentru El! 
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Verset cheie 

Ioan 21:16 – „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi 
că Te iubesc”. Isus i-a zis: „Paște oițele Mele”. 

10. Cum răspunde Isus descurajării ucenicilor? Care crezi că este mesajul Său pentru tine în 
momentele în care ești descurajat? 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 21:1–25 

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 

Am ajuns și la ultimul capitol al evangheliei. Dar, să fie oare într-adevăr ultimul? Nu… Încă mai există 
pagini de scris. Istoria merge înainte. Este rândul tău să scrii. Este rândul tău să vorbești oamenilor 
despre Isus Hristos și să fii o mărturie despre ceea ce a făcut El. Ucenicii au scris fiecare dintre ei file 
extraordinare de istorie, pline de pasiune pentru Hristos și pecetluite cu însăși viața lor. Tu ce vei 
scrie? Nu poți sta de-o parte. Nu poți decide să fii neutru. Ceva tot vei scrie! Isus îți pune acum cea 
mai importantă întrebare care îți va fi pusă vreodată: „Mă iubești?” Dacă da, arată-o lumii trăind 
pentru El! Lasă-ți viața să fie o mărturie pentru El, asemenea unor file de evanghelie! 

Cuvinte pentru suflet – Oameni simpli, dar eficienți 

Te-ai gândit vreodată la oamenii de care S-a folosit Dumnezeu pentru a-Și duce la îndeplinire planurile? 
Oameni ca Avraam, Moise, David, Ilie… Petru. Fiecare din ei au avut căderi; unii chiar tragice. 

Diavolul se folosește de căderile noastre pentru a ne dovedi că suntem incapabili, călcând în picioare 
și puțina valoare care ne-a mai rămas. De fapt, asta și înseamnă diavol – acuzatorul! Ne va face să 
avem o părere proastă despre noi, să ne considerăm niște ratați, care nu mai au ce căuta în lucrul 
Domnului. 

Dar Dumnezeu nu e așa. El nu stă în ceruri ascuțind-Și creionul roșu pentru a penaliza fiecare cădere 
a noastră. Nu, ci Se apropie de noi cu compasiune. Petru, după mulți ani de la căderea lui, a rostit o 
afirmație extraordinară: „dragostea acoperă o sumedenie de păcate” (1 Petru 4:8). El a simțit asta pe 
pielea lui. A simțit mâna care i-a ridicat capul din pământ și i-a restaurat demnitatea. 

Și tu ai trecut pe acolo, nu-i așa? L-ai dezamăgit… Ai căzut cu fața la pământ, fără speranță… Dar nu 
uita, Diavolul este acela care te lovește când ești mai vulnerabil. Isus Își va întinde mâna și te va 
restaura. Nu crede minciunile Diavolului. Ridică-te și continuă să trăiești pentru Dumnezeu. Ești 
valoros în ochii Lui! 
 
 
 


