
Evanghelia dupã 
Ioan

Cuvântul s-a fãcut trup...

Grupuri de ucenicie
Biserica Baptistã “Harul”

Titan-Bucureºti
Octombrie, 2009





            VIZIUNE: Ce scopuri urmãrim sã atingem
                               prin grupurile de ucenicie?

1. Sfinþirea progresivã

Prin sfinþire înþelegem procesul de eliberare 
progresivã de sub puterea pãcatului ºi de creºtere 
progresivã în asemãnarea cu Hristos. Grupurile de 
ucenicie oferã contextul ideal pentru acest proces. 
Sfinþirea este altceva decât justificarea. Justificarea 
sau îndreptãþirea noastrã înaintea lui Dumnezeu este 
realizatã printr-un decret divin prin care suntem iertaþi 
de pãcate ºi îmbrãcaþi cu neprihãnirea lui Hristos; 
astfel suntem socotiþi neprihãniþi. Justificarea are de a 
face cu poziþia noastrã înaintea lui Dumnezeu, pe când 
sfinþirea are de a face cu trãirea noastrã înaintea lui 
Dumnezeu. Justificarea se întâmplã instantaneu, 
sfinþirea este un proces.

Toþi cei care au fost îndreptãþiþi intrã în procesul de 
sfinþire ºi au responsabilitatea de a coopera cu Duhul 
Sfânt în procesul acesta de transformare spiritualã. 
Sfinþirea nu o poþi realiza de unul singur. Sfinþirea o 
realizeazã Duhul Sfânt prin Cuvânt (Biblia) ºi prin 
Comunitate (Biserica).  Toate îndemnurile la sfinþire 
sau la trãirea în sfinþenie din Noul Testament sunt la 
plural, „noi”, „voi” (Romani 6:1-23; Galateni 5:13-
6:10; Efeseni 4:17-6:18)

2. Grija reciprocã

Grupurile de ucenicie ar trebui sã fie „grupurile în 
care se poartã de grijã”, grupuri în care  fiecare poartã 
de grijã ºi fiecãruia i se poartã de grijã. Dragostea 
jertfitoare are cadrul potrivit pentru a se manifesta.

Patru  scopur i  a l e  
grupurilor de ucenicie
(Prelucrare a unor idei 
din cartea De ce avem 
nevoie de grupuri mici, 
editatã de C. J. Mahaney)

Dupã cum Cel ce v-a 
chemat este sfânt, fiþi ºi 
vo i  s f in þ i  în  toa tã  
purtarea voastrã. 
                 (1 Petru 1:15)

Cine este Natan pentru 
tine? Cui dai socotealã?
Cui îngãdui sã-þi punã 
întrebãri incomode, sã-
þi arate greºelile pe care 
le faci? Cine te ajutã sã 
creºti în asemãnarea cu 
Hristos ºi în lupta 
împotriva pãcatului? 

Purtaþi-vã sarcinile unii 
altora ºi veþi împlini 
astfel Legea lui Hristos.
                  (Galateni 6:2)

N o i  a m  c u n o s c u t  
dragostea Lui prin aceea 
cã El ªi-a dat viaþa 
pentru noi; ºi noi, deci, 
trebuie sã ne dãm viaþa 
pentru fraþi. 
                    (1 Ioan 3:16)
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3. Pãrtãºia creºtinã sau comuniunea

Pãrtãºia este mai mult decât socializare într-un 
grup în care mã simt acceptat, mai mult decât 
discuþii pe o anumitã temã. Ce este, de fapt, pãrtãºia? 
Pãrtãºia înseamnã a împãrþi cu alþii la cel mai 
profund nivel al relaþiilor umane, trãirea sau 
experienþa noastrã cu Dumnezeu. 

Pãrtãºia creºtinã este posibilã datoritã Duhului 
Sfânt ºi datoritã unirii noastre cu Hristos. Doar cei 
nãscuþi din nou pot avea pãrtãºie în sensul creºtin 
(koinonia). Pãrtãºia cu Dumnezeu este preambulul 
pãrtãºiei cu fraþii. (1 Ioan 1:3, 6-7)
   Sunt câteva obstacole care pot sta în calea 
pãrtãºiei. Autosuficienþa, adicã ideea cã ne 
descurcãm singuri, dar de fapt avem nevoie unii de 
alþii. Formalismul - reguli care pot inhiba pãrtãºia. 
Bârfa, neîncrederea sau invidia. Elitismul - atitudine 
de superioritate faþã de alþii. Pãcatele nemãrturisite.

4. Manifestarea darurilor spirituale

Identificarea darurilor prin slujire

Încurajarea darurilor prin implicare

Dezvoltarea darurilor prin exersare

Responsabilitãþile pe care le avem în relaþia cu 
Duhul Sfânt sunt:  

Acceptarea suveranitãþii Duhului Sfânt în 
distribuirea darurilor - 1 Cor. 12:11
Sã nu stingem Duhul - 1 Tes. 5:19
Sã nu întristãm pe Duhul Sfânt - Efes. 4:30
Umplerea cu Duhul Sfânt - Efes. 5:18

Pãrtãºia înseamnã a-þi 
deschide inima înaintea 
fraþilor ºi a le vorbi despre 
lucrurile pe care þi le-a 
descoper i t  Dumnezeu  
despre persoana Sa, în 
speranþa cã astfel îi vei ajuta 
ºi pe ei sã-L cunoascã mai 
bine. J. I. Packer 

Fiecãruia i se dã arãtarea 
(manifestarea) Duhului spre 
folosul altora... Dar toate 
aceste lucruri le face unul ºi 
acelaºi Duh, care dã 
fiecãruia în parte dupã cum 
voieºte El. 
           (1 Corinteni 12:7, 11)
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STUDIU BIBLIC
  Evanghelia dupã Ioan

(Prezentare generalã)

Ce este “evanghelia”?

În Noul Testament cuvântul “evanghelie” se regãseºte 
de peste 75 de ori ºi are o nuanþã distinctã faþã de 
literatura clasicã, ºi anume desemneazã vestea bunã cã 
Dumnezeu, în Isus Hristos, a împlinit promisiunile 
Sale faþã de Israel ºi a deschis calea mântuirii pentru 
toþi oamenii.

De ce avem patru evanghelii? 

Cele patru evanghelii nu se exclud reciproc, ci se 
completeazã, chiar dacã nu acesta a fost scopul iniþial 
pentru care au fost scrise. S-au scris patru evanghelii 
pentru cã, pur ºi simplu, o evanghelie scrisã pentru o 
anume comunitate ºi cu un anume scop, nu rãspundea 
nevoilor altei comunitãþi. Aºa cã mai întâi a fost scrisã 
o evanghelie (Marcu, dupã pãrerea majoritãþii) dupã 
care aceasta a fost „rescrisã” de douã ori, (Matei ºi 
Luca) din raþiuni considerabil diferite ºi pentru 
comunitãþi diferite. Independent de ele, Ioan a scris o 
evanghelie dintr-o perspectivã diferitã, pentru o serie 
de motive diferite. Dar toate acestea au fost orchestrate 
de Duhul Sfânt. Toate evangheliile sunt egale ca 
valoare ºi autoritate. 

Folosirea termenului „evanghelie” pentru a desemna 
primele patru cãrþi ale Noului Testament este de datã 
mai târzie (sec. II d. Hr.)

Majoritatea materialului din evanghelii a existat ºi a 
circulat pentru o perioadã de douã-trei decenii în formã 
oralã, înainte de a primi forma scrisã pe care o 
cunoaºtem noi astãzi. Scrierea evangheliilor coincide 
cu sfârºitul primei generaþii creºtine. Când „cei ce le-

Evangheliile  o singurã 
povestire, mai multe 
dimensiuni
( D i c þ i o n a r  b i b l i c ,  
Editura Cartea creºtinã, 
O r a d e a ;  B i b l i a  c a  
literaturã, cap 7, de 
Gordon Fee - Douglas 
Stuart)

E u a n g h e l i o n  ( g r . )  
înseamnã „veste bunã”. 
În literatura clasicã acest 
cuvânt indica rãsplata 
datã pentru aducerea de 
veºti bune. Indica de 
asemenea ºi mesajul 
propriu-zis, care la 
origine a fost anunþarea 
victoriei, dar mai târziu 
s-a aplicat ºi altor mesaje 
care aduceau bucurie.  
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au vãzut cu ochii lor de la început ºi au ajuns slujitori ai 
Cuvântului” (Luca 1:2) s-au apropiat de moarte, 
necesitatea scrierii mãrturiei lor s-a simþit cu mai multã 
acuitate ca oricând. Un alt motiv pentru care 
evangheliile nu au fost scrise în primii treizeci de ani 
dupã învierea Domnului a fost acela cã apostolii 
credeau cã Domnul Isus se va întoarce în generaþia lor, 
iar ei erau preocupaþi sã predice Evanghelia, nu sã 
scrie Evanghelia. De altfel Isus nu le-a poruncit sã scrie 
Evanghelia, ci sã meargã s-o predice la orice fãpturã. 
Era lucrarea Duhului Sfânt care avea sã vinã sã-i 
cãlãuzeascã sã scrie evangheliile.

În sec. II d. Hr. Irineu considera caracterul împãtrit al 
Evangheliei  acceptat axiomatic, la fel ca cele patru 
puncte cardinale ale pãmântului sau ca cele patru 
vânturi ale cerului (Adv. Haer. 3.11.8). Clement din 
Alexandria, contemporanul sãu, face distincþie clarã 
între „cele patru evanghelii care ne-au fost transmise” 
ºi scrierile necanonice de unde se inspirã uneori, cum 
ar fi Evanghelia egiptenilor.

Toate cele patru evanghelii sunt anonime, în sensul cã 
niciunul din cei patru evangheliºti nu-ºi include 
numele ca autor în evanghelia sa. Dar pe cale oralã s-a 
transmis informaþia care þine de paternitatea fiecãreia. 

Interpretarea evangheliilor

Evangheliile sunt relativ uºor de interpretat, deoarece 
materialul poate fi împãrþit în discursurile lui Isus ºi 
naraþiuni despre Isus. Astfel învãþãturile lui Isus pot fi 
abordate ca textele epistolelor, iar povestirile despre 
Isus ca naraþiunile istorice. 

Dificultãþile întâmpinate în interpretarea evangheliilor 
au în principal douã motive: 1. Isus nu a scris nicio 
evanghelie, acestea provin de la alþii nu de la El. 2. 
Existã patru evanghelii.

Tatian, în anul 170 d. Hr., 
a alcãtuit o armonie a 
evangheliilor, numitã 
Diatessaron, care a fost 
mul tã  v reme ed i þ i a  
preferatã a evangheliilor 
în biserica asirianã. Tatian 
ºi-a început compilarea 
cu Ioan 1:1-5 ºi a încheiat-
o cu Ioan 21:25.

Iatã cum rezumã Irineu 
pãrerea unanim acceptatã 
în sec. II : „Matei a scris o 
evanghelie pentru evrei în 
limba lor, în timp ce Pavel 
ºi Petru predicau la Roma 
ºi întemeiau biserica de 
acolo. Dupã plecarea lor, 
Marcu ,  ucen icu l  º i  
traducãtorul lui Petru, ne-
a lãsat de asemenea în 
scris esenþa predicãrii lui 
Petru. Luca, însoþitorul 
lui Pavel, a scris într-o 
c a r t e  e v a n g h e l i a  
proc lamatã  de  ace l  
apostol .  Apoi  Ioan,  
ucenicul Domnului, care 
s-a aplecat pe pieptul Lui, 
a publicat ºi el evanghelia 
sa în timp ce se afla la 
Efes în Asia.”
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Evangheliile nu sunt cãrþi scrise de Isus, ci despre Isus, 
care conþin multe din învãþãturile Lui, aºa cum ºi le 
amintesc autorii. În evanghelii regãsim atât 
învãþãturile lui Isus cât ºi contextul în care le-a dat. 
Uneori autorii au refãcut contextul pentru a plasa 
zicerea lui Isus în context. De ex. Daþi Cezarului ce 
este al Cezarului ºi lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu. (Marcu 12:13-17) Contextul care a generat 
aceastã zicere a fost întrebarea despre birul plãtit 
romanilor. La fel cum cartea Faptele Apostolilor ne 
ajutã sã înþelegem contextul bisericilor înfiinþate de 
Pavel cãrora le scrie epistolele sale, la fel evangheliile 
ne prezitã faptele ºi zicerile Mântuitorului într-un 
anumit context în care s-au petrecut lucrurile.

Contextul istoric al lui Isus:
Trebuie sã þinem cont de forma învãþãturilor 

Sale: pilde, hiperbole (Matei 5:29-30), proverbe, 
metafore, comparaþii, ironia (Matei 16:2-3), poezia, 
întrebãrile (Matei 17:25).

Unele ziceri ale lui Isus au circulat timp de 
treizeci de ani (pânã s-au scris evangheliile) pe cale 
oralã împreunã cu contextul lor, altele fãrã acest 
context. Pavel citeazã de trei ori din zicerile Domnului 
Isus, de douã ori într-un context similar cu cel din 
evanghelii (1 Corinteni 7:10; 9:14) ºi o datã citeazã o 
zicere care nu apare în evanghelii. (Fapte 20:35)

De asemenea, trebuie sã ne întrebãm cine a 
format auditoriul iniþial al lui Isus pentru o anume 
învãþãturã: ucenicii Lui, mulþimile sau opozanþii? Este 
o întrebare care ne poate ajuta sã înþelegem ce spune 
Isus. 

Contextul istoric al evanghelistului:

Care a fost contextul care l-a determinat pe 
fiecare evanghelist sã-ºi scrie evanghelia? Ce scop a 
avut? Pentru ce comunitate a scris? Toate acestea se pot 
deduce observând cu atenþie materialul selectat, 
modelat ºi aranjat al fiecãrui evanghelist. 

Prima sarcinã a exegezei 
este sã þinã cont de 
contextul istoric. În cazul 
evangheliilor trebuie sã 
þ inem cont  a tâ t  de  
contextul istoric al lui 
Isus (pentru a înþelege ce 
a spus ºi ce a vrut sã spunã 
destinatarilor iniþiali), cât 
ºi de contextul istoric al 
evanghelistului  care a 
scris (pentru a înþelege de 
ce a selectat evanghelistul 
acest episod din viaþa lui 
Isus ºi cum slujeºte 
scopului evangheliei 
sale).
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Ioan este singurul evanghelist care îºi prezintã 
cel puþin unul dintre scopuri în finalul evangheliei 
Sale. Isus a mai fãcut înaintea ucenicilor Sãi multe alte 
semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar 
lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi sã 
credeþi cã Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; ºi 
crezând, sã aveþi viaþa în Numele Lui. (Ioan 20:30, 31)

Selectivitatea ºi adaptarea

Evangheliºtii au fost autori inspiraþi de Duhul. 
Au selectat acele învãþãturi ºi naraþiuni care se 
potriveau cel mai bine scopului lor. Ioan afirmã cã a 
fost selectiv (Ioan 20:30, 31; 21:25). Scopul lui Ioan a 
fost clar unul teologic (20:31) - pentru ca voi sã credeþi 
cã Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ioan se 
concentreazã asupra lucrãrii lui Isus din Iudeea ºi 
Ierusalim. Principiul adaptãrii explicã majoritatea aºa-
ziselor discrepanþe din evanghelii. 

Contextul scrierii evangheliei lui Ioan

Cel mai longeviv dintre apostoli, Ioan, se pare cã este 
ultimul care îºi scrie evanghelia dintre cei patru. Data 
scrierii este încertã, dar tradiþia o plaseazã în jurul 
anilor 90 d.Hr. Aºa cum scrie Irineu, Ioan se pare cã a 
scris evanghelia pe când era pãstor al bisericii din Efes.

Scopul Evangheliei dupã Ioan

Ioan îºi prezintã cel puþin unul din scopurile cu care 
scrie evanghelia în 20:30-31. Ioan are un scop 
evanghelistic: „ lucrurile acestea au fost scrise pentru 
ca voi sã credeþi cã Isus este Hristosul ºi crezând sã 
aveþi viaþa în Numele Lui.” Pe lângã acest scop 
declarat, care îi viza pe evreii din diaspora sau pe 
prozeliþii din sinagogile elenistice, este posibil ca Ioan 
sã mai fi urmãrit ºi alte scopuri secundare. Se poate sã 
fi urmãrit corectarea venerãrii prea zeloase a lui Ioan 
Botezãtorul de cãtre unii creºtini (vezi mãrturiile lui 

In t e rp r e t a r ea  
evangheliilor presupune 
douã abordãri: orizontalã 
ºi verticalã.

Abordarea orizontalã, 
presupune ca atunci când 
citeºti un pasaj dintr-o 
evanghelie trebuie sã þii 
cont de pasajele paralele 
din celelalte evanghelii. 
Nu neapãrat pentru a 
completa povestirea cu 
alte detalii, cât pentru a 
o b s e r v a  t r ã s ã t u r i l e  
distinctive ale fiecãrei 
evanghelii ºi pentru a 
observa diversi tatea 
contextelor în care a 
circulat acelaºi material 
în Biserica primarã.

Abordarea verticalã, 
înseamnã cã, atunci când 
citeºti o naraþiune sau o 
învãþãturã din evanghelii, 
încerci sã þii cont de 
ambele contexte istorice, 
cel al lui Isus ºi cel al 
evanghelistului. 
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Ioan despre sine ºi despre Isus din cap. 1ºi 3). 
     De asemenea, se poate ca Ioan sã combatã prin 
evanghelia sa douã erezii care se infiltrau în sânul 
creºtinismului: docetismul ºi gnosticismul. Ioan atacã 
aceste filosofii ale vremii mai ales în prima sa epistolã, 
dar ºi în evanghelia sa. 

Evanghelia dupã Ioan
Imaginea de ansamblu

Prolog  Cap. 1:1-18  Cuvântul s-a fãcut trup...

Lucrarea publicã printre iudei - Cap. 1:19-12:50

Primele „semne”: mãrturie ºi întâlniri personale - 
                                                              Cap. 1:19-4:54
Urmãtoarele „semne”: mãrturie ºi conflicte - Cap. 5-10
Ultimul „semn”: mãrturie ºi apogeul conflictului- 
                                                                    Cap. 11-12

Lucrarea privatã pentru ucenicii Sãi - Cap. 13-17

Exemplul Învãþãtorului - Cap. 13
Plecarea Mântuitorului ºi venirea Mângâietorului - 
                                                                   Cap. 14-16
Rugãciunea de mijlocire ca Mare Preot - Cap. 17

Punctul culminant de Paºte - Cap. 18-20

Arestarea ºi judecarea - Cap. 18
Crucificarea ºi îngroparea - Cap. 19
Învierea ºi arãtarea - Cap. 20

Epilog - Cap. 21  Pânã vin Eu...

D o c e t i s m u l  ( d e  l a  
grecescul dokeo ,  „a 
pãrea”, „a fi aparent”) 
pretindea cã Isus doar a 
pãrut a fi om, El fiind de 
f a p t  o  t e o f a n i e  
asemãnãtoare cu arãtãrile 
d i v i n e  d i n  Ve c h i u l  
Testament. Astfel era 
negatã umanitatea Sa. El 
n-a fost om cu adevãrat, 
doar pãrea a fi om. Era, de 
fapt, Dumnezeu. Nu se 
poate ca Dumnezeu sã 
devinã om, spuneau ei. ªi 
to tuº i  Ioan  a f i rmã:  
Cuvântul (logosul etern) 
s-a fãcut trup ºi a locuit 
printre noi...

Gnosticismul (de la 
g r e c e s c u l  g n o s i s ,  
„ c u n o a º t e r e ” )  v i z a  
eliberarea spiritului din 
trup, pentru cã gnosticii 
c o n s i d e r a u  t r u p u l ,  
mater ia  în  genera l ,  
coruptã definitiv ºi o 
închisoare a spiritului. 
M â n t u i r e a  e r a  d e  
neacceptat ca fiind prin 
„trupul jertfit al lui 
Hristos”. Hristosul etern 
nu se putea întrupa în 
m a t e r i a  p ã c ã t o a s ã .  
Mântuirea pentru gnostici 
se realiza prin iluminarea 
s p i r i t u l u i ,  p r i n t r - o  
cunoaºtere „ezotericã”, 
prin care erau trezite 
puter i le  la tente  a le  
s u f l e t u l u i .  A c e a s t ã  
cunoaºtere era rezervatã 
doar celor iniþiaþi, care 
deveneau psuchikoi ,  
ridicându-se deasupra 
muritorilor de rând. 

9



ZIUA 1 
 La început era Cuvântul etern... creator...  

dãtãtor de viaþã...  lumina 

Citeºte Ioan 1:1-5.

Cât de mult conteazã pentru tine începutul unei cãrþi pe 
care vrei s-o citeºti? Cât de mult influenþeazã începutul 
unei predici modul în care o asculþi pânã la capãt? Cum 
îºi începe Ioan evanghelia, cu ce expresie?
__________________________________________

Ce altã carte din Biblie începe cu expresia:                 
La început...
__________________________________________

Ce legãturã observi între Geneza 1:1-5 ºi Ioan 1:1-5? 
Scrie cuvintele care se regãsesc în ambele pasaje.
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã Ioan îºi începe evanghelia atât de 
asemãnãtor cu Geneza?
__________________________________________
__________________________________________

Noteazã ce se spune despre Cuvânt în primele cinci 
versete.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La început era Cuvântul

Ioan 1:1-5 La început era 
Cuvântul ºi Cuvântul era 
cu Dumnezeu ºi Cuvântul 
era Dumnezeu. 2 El era la 
început cu Dumnezeu. 3 
Toate lucrurile au fost 
fãcute prin El; ºi nimic din 
ce a fost fãcut, n-a fost 
fãcut fãrã El. 4 În El era 
viaþa ºi viaþa era lumina 
oamenilor. 5 Lumina 
lumineazã în întuneric ºi 
întunericul n-a biruit-o. 

Cuvântul, logos în gr., 
provine de la o rãdãcinã 
care însemna iniþial “a 
culege”, “a strânge”, “a 
recolta”. De aici a strânge 
cuvintele împreunã, “a 
vorbi”,  lego .  Logos 
desemna ºi o colecþie de 
gândur i  º i  cuv in te .  
Septuaginta foloseste 
p e n t r u  “ c e l e  z e c e  
porunci”, deka logoi, de 
unde noi avem “decalog” 
(lit. “Zece cuvinte”). Apoi 
termenul a desemnat ºi un 
discurs. Ioan foloseºte 
cuvântul logos într-un fel 
aparte. Cel mai bine este 
descris de Geneza 1, 
Cuvântul  creator  în 
acþiune, dãtãtor de viaþã ºi 
de Apocalipsa 19:13 unde 
despre biruirorul fiarei ni 
se spune cã „Numele lui 
e s t e  C u v â n t u l  l u i  
Dumnezeu.”

L
ec

þi
a 

2 Uvertura Evangheliei 
dupã Ioan

Ioan 1:1-18  
Prologul
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Prologul, Ioan 1:1-18, poate fi numit ºi uvertura 
Evangheliei dupã Ioan întrucât introduce temele 
principale care vor fi dezvoltate ulterior în toatã 
evanghelia.

Deºi seamãnã începutul celor douã cãrþi din Biblie,  
“începutul” la care se referã Ioan este “începutul fãrã 
început”, pe când Geneza se referã la “începutul celor 
finite”.  Citeºte Ioan 17:5; Psalmul 90:2; Efeseni 1:4. 

Cuvântul pe care îl prezintã Ioan este Cuvântul veºnic, 
care este dintotdeauna cu Dumnezeu ºi care este 
Dumnezeu. Acest Cuvânt este agentul creator prin care 
s-au creat toate ºi prin care sunt þinute în fiinþã toate 
lucrurile. Este Cuvântul veºnic din care izvorãsc 
cuvintele vieþii veºnice. 

Scrie declaraþia lui Petru din Ioan 6:68. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Nu poate exista viaþã eternã spiritualã în afara 
Cuvântului. Cuvântul etern, Cuvântul creator, 
Cuvântul dãtãtor de viaþã, Cuvântul lui Dumnezeu este 
singurul care poate crea spiritualitate cu valoare eternã 
în viaþa ta.
. 
Prin intermediul vieþii spirituale, Cuvântul devine 
luminã spiritualã, aduce iluminare. Tot aºa cum prin 
intermediul vieþii biologice este posibilã vederea 
luminii fizice. Dupã cum întunericul oricât de dens ar 
fi, nu poate decât sã evidenþieze lumina pentru ochiul 
fizic, tot aºa întunericul spiritual nu poate învinge 
lumina pentru cel ce are viaþã spiritualã prin Cuvântul 
etern.

Uvertura este partea 
introductivã a unei opere 
muzica le  sau  par te  
i n d e p e n d e n t ã ,  c a r e  
prezintã uneori temele ce 
vor fi interpretate. 

Reþine cuvintele-cheie: 
î n c e p u t ,  C u v â n t ,  
Dumnezeu, fãcute prin 
El, viaþa, lumina

Viaþa. Noul Testament 
foloseºte douã cuvinte 
pentru “viaþa”: bios ºi 
zoe. De la bios avem noi 
„biografie” când vorbim 
despre viaþa cuiva. De la 
zoe avem „zoologie” 
când vorbim despre viaþa 
animalelor. Ioan foloseºte 
t e rmenu l  zoe ,  c a r e  
exprimã principiul vieþii 
în general de care se 
bucurã ºi animalele, 
existenþa în ansamblu. 
Isus nu a venit ca sã 
restaureze doar vieþi 
p a r t i c u l a r e ,  c i  s ã  
influenþeze cursul vieþii, 
existenþa umanitãþii. În 
Noul Testament zoe este 
superior lui bios. Ioan are 
o predilecþie pentru zoe, îl 
foloseºte de zeci de ori în 
evanghelia sa, în epistole 
ºi în Apocalipsa. 
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APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Cum începi ziua de obicei? Poþi spune, privind în urmã 
cã la începutul fiecãrei zile a fost Cuvântul? 

Propuneþi sãptãmâna aceasta sã începi fiecare zi citind 
versetele din Ioan repartizate pentru acea zi.

Ce autoritate primeazã în deciziile tale? Cuvântul cui 
are cea mai mare greutate? Este Cuvântul lui 
Dumnezeu la începutul ºi la baza deciziilor tale?

Ce anume defineºte viaþa ta spiritualã? Cât de mult eºti 
format spiritual prin Cuvântul etern ºi cât prin alte 
activitãþi bisericeºti, obiceiuri, tradiþii etc.

ZIUA 2
Mãrturia lui Ioan despre Cuvântul care 

ilumineazã

Citeºte Ioan 1:6-9. 

Dupã prezentarea Cuvântului etern, pre-existent, Ioan 
revine în planul existenþei terestre. Cine este primul 
om pe care îl prezintã Ioan în legãturã cu existenþa 
pãmânteascã a Cuvântului etern?
__________________________________________

Scrie tot ce afli despre Ioan din aceste versete. 
Cine l-a trimis pe Ioan Botezãtorul? v. 6
__________________________________________

Cu ce misiune a venit? v. 7
__________________________________________

Cine nu era el? v. 8
__________________________________________

Care crezi cã este cuvântul-cheie din acest pasaj?
__________________________________________

Observaþii ºi aplicaþii 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

 Ioan 1:6 A venit un om 
trimis de Dumnezeu: 
numele lui era Ioan. 7 El a 
venit ca martor, ca sã 
mãrturiseascã despre 
Luminã, pentru ca toþi sã 
creadã prin el. 8 Nu era el 
Lumina, ci el a venit ca sã 
mãrturiseascã despre 
L u m i n ã .  9  L u m i n a  
aceasta era adevãrata 
Luminã, care lumineazã 
pe orice om venind în 
lume. 
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Comparã cu ce spune Isus despre Sine în Ioan 8:12 ºi  
9:5.
Dacã este adevãrat cã unul din scopurile lui Ioan când a 
scris evanghelia sa a fost sã clarifice rolul lui Ioan 
Botezãtorul în lucrarea Mântuitorului ºi sã corecteze 
atitudinea unor creºtini care îi acordau un rol mult mai 
proieminent (vezi ucenicii lui Ioan din Fapte 19:1-7), 
atunci se explicã de ce în primele trei capitole Ioan 
evanghelistul vorbeºte atât de mult despre Ioan 
Botezãtorul. Sunt memorabile cuvintele lui Ioan 
Botezãtorul, menþionate doar în evanghelia dupã Ioan: 
(Vezi Ioan 1:15, 19-36; 3:22-36)

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care (i)lumineazã 
pe orice om. Citeºte Psalmul 119:105.

Dacã este adevãrat cã un alt scop al lui Ioan când ºi-a 
scris evanghelia a fost sã combatã filosofia gnosticã, 
care afirma cã doar o elitã primeºte mântuirea prin 
iluminarea spiritului, atunci, în acest verset 9, Ioan le 
dã o replicã gnosticilor. Dupã ei aceastã iluminare avea 
loc printr-o cunoaºtere „ezotericã” în urma unor 
ceremonii speciale de iniþiere. Iniþiaþii deveneau 
„psuchikoi”, oameni care ºi-au trezit puterile latente 
ale sufletului, ridicându-se deasupra muritorilor de 
rând.  

Ei bine, Ioan afirmã cu tãrie cã aceste filosofii sunt 
false ºi cã Lumina lui Dumnezeu (i)lumineazã pe orice 
om venind în lume. Aceastã iluminare nu îi vizeazã 
doar pe unii, ci este o consecinþã a primirii Cuvântului 
în viaþa ta, aºa cum clarificã Ioan în paragraful 
urmãtor.

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Dacã vrei iluminare în domeniul spiritual, unde trebuie 
sã o cauþi? 
__________________________________________

Omul nu poate primi 
decât ce-i este dat din 
cer... 

Trebuie ca El sã creascã, 
iar eu sã mã micºorez.
                ( Ioan 3:27, 30)

Cunoºti filosofii sau 
miºcãri religioase de 
astãzi care promoveazã 
aceleaºi idei: puterea 
ascunsã a sufletului, 
energie latentã, iniþiaþi 
etc.? Dã câteva exemple. 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Cum te pãzeºti de filosofiile de astãzi care promit 
iluminarea spiritului ºi trezirea puterilor latente ale 
sufletului?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
Cine îþi lumineazã întunericul tãu? Psalmul 18:28
__________________________________________

Cum crezi cã poþi fi un martor despre luminã la fel ca 
Ioan Botezãtorul? 
__________________________________________

Cum ai defini întunericul moral, spiritual din zilele 
noastre?
__________________________________________
__________________________________________

ZIUA 3
Primirea sau respingerea Cuvântului

Citeºte Ioan 1:10-13.

Pe ce cãi ar fi putut lumea creatã sã-L (re)cunoascã pe 
Creator? v. 10  Coreleazã cu Romani 1:19-21.
__________________________________________
__________________________________________

Cine crezi cã sunt „ai Sãi” la care a venit Cuvântul ºi nu 
L-au primit?
__________________________________________

Cum a venit la „ai Sãi”? La ce evenimente crezi cã se 
referã? Coreleazã cu Matei 23:34-37
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Nu blestema întunericul 
cã el va rãmâne, aprinde o 
luminã ºi întunericul 
d i s p a r e .  P r o v e r b  
chinezesc

Observaþii ºi aplicaþii 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

Ioan 1:10 El era în lume ºi 
lumea a fost fãcutã prin 
El, dar lumea nu L-a 
cunoscut. 11 A venit la ai 
Sãi ºi ai Sãi nu L-au 
primit. 12 Dar tuturor 
celor ce L-au primit, adicã 
celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul sã se 
f a c ã  c o p i i  a i  l u i  
Dumnezeu; 13 nãscuþi nu 
din sânge, nici din voia 
firii lor, nici din voia 
v reunu i  om,  c i  d in  
Dumnezeu. 
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Cum au dovedit cã nu L-au primit? Prin ce acþiuni 
concrete?
__________________________________________
__________________________________________

Dã câteva exemple din Biblie în care Dumezeu a vorbit 
unor oameni sau naþiuni, iar ei nu au primit Cuvântul 
Lui.
__________________________________________
__________________________________________

Dar, v.12 spune cã au fost ºi unii care au primit 
Cuvântul, vestit sau întrupat. Ce înseamnã sã-L 
primeºti conform v.12? 
__________________________________________

Ce drept primeºti odatã cu primirea Cuvântului?
__________________________________________

ªi astãzi, ca dintotdeauna, Cuvântul lui Dumnezeu  
scris ºi vestit (Biblia) sau Cuvântul întrupat (Persoana 
Domnului Isus)  este primit de unii ºi respins de alþii. 
Cum resping oamenii astãzi Cuvântul, prin ce acþiuni 
concrete?
__________________________________________
__________________________________________

Dacã doar cei care primesc Cuvântul lui Dumnezeu 
primesc ºi dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu, 
ce se întâmplã cu ceilalþi?
__________________________________________
__________________________________________

Cum devine cineva copil al lui Dumnezeu? Cine îi dã 
naºtere? Cum?
__________________________________________
__________________________________________

Coreleazã cu Ioan 3:3. Cum este numitã naºterea din 
Dumnezeu în acest verset?

Reþine expresiile-cheie:
 cred în Numele Lui, copii 
ai lui Dumnezeu, nãscuþi 
din Dumnezeu

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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__________________________________________
__________________________________________

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Eºti copilul lui Dumnezeu? Dacã da, trãieºte conform 
Cuvântului Sãu. Dacã nu, primeºte Cuvântul Lui chiar 
acum ºi roagã-te ca sã fi nãscut din Dumnezeu. Dacã 
nu ºtii, cere-I lui Dumnezeu sã-þi clarifice. 

ZIUA 4
Cuvântul s-a fãcut trup... plin de har ºi de adevãr

Citeºte Ioan 1:14-17.

ªi Cuvântul s-a fãcut trup... Nimic nu surprindea mai 
tare pe cititorii lui Ioan decât aceastã afirmaþie. 
Cuvântul etern care era de la început, dinainte de a fi 
lumea întocmitã, Cuvântul care era cu Dumnezeu, care 
era Dumnezeu, prin care s-au creat toate lucrurile ºi 
prin care sunt þinute în fiinþã, Cuvântul a devenit trup... 
S-a nãscut din om, ca oamenii sã se poatã naºte din 
Dumnezeu. Nu doar cã s-a întrupat, dar Cuvântul a 
locuit printre noi. ªi-a fãcut cort printre noi, cum spune 
expresia originalã. El care a creat toate lucrurile, 
primeºte acum doar un cort printre noi. Atât i-am putut 
oferi. 

S-a nãscut plin de har ºi de adevãr. Noi toþi ne naºtem 
goi ºi lipsiþi de slava lui Dumnezeu. El s-a nãscut plin 
de slavã, o slavã ce putea fi vãzutã, contemplatã. 
(v.14b) Din plinãtatea Lui s-a oferit sã ne umple ºi pe 
noi cu har ºi cu adevãr.

Cuvântul a venit, a locuit printre noi, noi am privit 
slava Lui (v.14), Ioan a mãrturisit despre El (v.15) ºi 
noi toþi am primit din plinãtatea Lui har dupã har (v. 
16).

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

Ioan 1:14 ªi Cuvântul S-a 
fãcut trup ºi a locuit 
printre noi, plin de har ºi 
de adevãr. ªi noi am privit 
s l a v a  L u i ,  o  s l a v ã  
î n t o c m a i  c a  s l a v a  
singurului nãscut din 
Tatãl. 15 Ioan a mãrturisit 
despre El, când a strigat: 
„El este Acela despre care 
ziceam eu: „Cel ce vine 
dupã mine, este înaintea 
mea, pentru cã era înainte 
de mine”. 16 ªi noi toþi am 
primit din plinãtatea Lui 
ºi har dupã har; 17 cãci 
Legea a fost datã prin 
Moise, dar harul ºi 
adevãrul au venit prin 
Isus Hristos. 
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Ce le-a fost dat oamenilor prin Moise? v. 17a
__________________________________________

Ce ne-a adus Isus Hristos? v. 17b
__________________________________________
__________________________________________

Nu este vorba de o contradicþie între Lege ºi har, ci mai 
degrabã de continuitate ºi complementaritate în 
revelaþia progresivã a lui Dumnezeu. Legea a fost un 
îndrumãtor spre Hristos. (Galateni 3:24)

Pentru prima oarã Cuvântul este numit Isus Hristos în 
Evanghelia dupã Ioan 1:17. 

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea venirii unui 
Mântuitor, a devenit trup, s-a concretizat. Cât de mult 
se întrupeazã vorbele tale? Declaraþiile de credinþã 
devin fapte ale credinþei? Promisiunile þi le onorezi? 

Dacã ai promisiuni pe care nu le-ai împlinit mergi 
sãptãmâna aceasta ºi împlineºte-le.

Cuvântul întrupat este plin de har ºi de adevãr. Cum 
sunt cuvintele tale? Vorbirea voastrã sã fie totdeauna 
plinã de har... Nu vã minþiþi unii pe alþii; fiecare sã 
spunã aproapelui sãu adevãrul... spune Pavel în 
Efeseni. Cum e vorbirea ta cu har sau maliþioasã; cu 
adevãr sau mincinoasã?

ZIUA 5
Cunoaºterea Tatãlui prin Fiul

Citeºte Ioan 1:18.

De ce este Isus singurul care ni-L poate descoperi pe 
Dumnezeu? v. 18
__________________________________________

Reþine cuvintele-cheie: 
slavã, Lege, har, adevãr

Scrie toate celelalte nume 
pe care i le dã Ioan 
Mântuitorului în acest 
paragraf 1:1-18. 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

Ioan 1:18 Nimeni n-a 
v ã z u t  v r e o d a t ã  p e  
Dumnezeu; singurul Lui 
Fiu, care este în sânul 
Tatãlui, Acela L-a fãcut 
cunoscut.” 
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Dacã prima afirmaþie din v. 18 este adevãratã, atunci a 
doua este necesarã.
Ce trebuie sã faci dacã vrei sã-L cunoºti pe Dumnezeu?
__________________________________________
__________________________________________

Ce a fãcut Dumnezeu ca tu sã-L poþi cunoaºte? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cuvântul întrupat ni-L descoperã pe Dumnezeul 
nevãzut pentru cã vine din El.

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Roagã-L pe Dumnezeu sã þi se descopere prin 
Cuvântul Sãu, prin Evanghelia dupã Ioan, prin trupul 
Sãu, Biserica, respectiv grupul tãu de ucenicie.

Concluzie: Cuvântul întrupat, Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, este singurul care ne poate comunica 
cine ºi cum este Dumnezeu ºi cum putem sã 
devenim copiii Lui.

ZIUA 6

Recapituleazã cuvintele-cheie ºi ideile principale din 
aceastã lecþie. Memoreazã Ioan 1:1. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Reþine cuvintele-cheie: 
Tatã, Fiu, fãcut cunoscut

Exegheomai înseamnã în 
lb. gr. “a explora”, “a 
scoate la luminã”, a face 
munca minerului, a face 
de cunoscut. 

Recapitulare
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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ZIUA 7

Întrebãri de discuþie la grup:

-  Cât de mult conteazã începutul zilei pentru tine?
- Cât de mult influenþeazã începutul unei activitãþi 
modul în care o finalizezi?
- Dacã principiul biblic este La început Dumnezeu sau 
La început a fost Cuvântul, care este dumnezeul cu 
care începi tu ziua? Care este prima sursã de 
comunicare la care alergi dimineaþa?
- Cum primeºti iluminare într-o problemã oarecare?
- Cum te ilumineazã Dumnezeu de obicei?
- Ce înseamnã pentru Tine sã-L primeºti pe Isus? 
- Dar sã primeºti Cuvântul Lui?
- Cum recunoºti copiii lui Dumnezeu? 
- Cum ºtii dacã eºti copilul lui Dumnezeu?
- Ce îþi este mai dificil saai o vorbire plinã de har sau 
plinã de adevãr? Cu ce ai probleme cu maliþiozitatea 
sau cu minciuna?
- De ce crezi cã multe cuvinte de-ale noastre nu devin 
trup, adicã nu se concretizeazã?
- Ce anume crezi cã ne determinã sã nu ne împlinim 
promisiunile?
- Cum poate cineva astãzi sã-L cunoascã pe 
Dumnezeu?
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Ioan 1:19-51

ZIUA 1
Prima mãrturisire a lui Ioan

Citeºte Ioan 1:19-28.

Cine este personajul principal în acest paragraf?
__________________________________________
 
Ce cuvânt se repetã de 3 ori în versetele 19 ºi 20? (sub 
diverse forme gramaticale: substantiv, verb etc.)
__________________________________________

 Se regãseºte acest cuvânt ºi în primele 18 versete din 
Ioan 1? În ce versete? 
__________________________________________
__________________________________________

Despre cine mãrturiseºte Ioan Botezãtorul? 
__________________________________________

Cum ai enunþa tema pasajului folosind aceste trei 
cuvinte cheie: Isus, Ioan, mãrturiseºte?
__________________________________________
__________________________________________

 “Mãrturia” este un cuvânt-cheie ºi apare sub diverse 
forme în Ioan: mãrturia Tatãlui (Ioan 5:31, 34, 37) , 
mãrturia lui Isus despre Sine (Ioan 8:14), mãrturia 
Scripturilor (Ioan 5:39, 40, 46), mãrturia lui Ioan (Ioan 
1: 19-28), mãrturia lucrãrilor Lui (Ioan 5:17, 36), 
mãrturia ucenicilor (Ioan 15:27; 19:35), mãrturia 
Duhului (Ioan 15:26; 16:14).

Ce îþi comunicã acest fapt?
__________________________________________

La început era Cuvântul

I o a n  1 : 1 9 .  I a t ã  
mãrturisirea fãcutã de 
Ioan, când Iudeii au trimis 
din Ierusalim pe niºte 
preoþi ºi Leviþi sã-l 
întrebe: „Tu cine eºti?” 
20. El a mãrturisit ºi n-a 
tãgãduit: a mãrturisit cã 
nu este el Hristosul. 21. ªi 
ei l-au întrebat: „Dar cine 
eºti? Eºti Ilie?” ªi el a zis: 
„ N u  s u n t ! ”  „ E º t i  
p rorocu l?”  ª i  e l  a  
rãspuns:  „Nu!”  22.  
Atunci i-au zis: „Dar cine 
eºti? Ca sã dãm un 
rãspuns celor ce ne-au 
trimis. Ce zici tu despre 
tine însuþi?” 23. „Eu”, a 
zis el, „sunt glasul celui ce 
strigã în pustie: „Neteziþi 
calea Domnului”, cum a 
zis prorocul Isaia.” 24. 
Trimiºii erau din partea 
Fariseilor. 25. Ei i-au mai 
pus urmãtoarea întrebare: 
„Atunci de ce botezi, dacã 
nu eºti Hristosul, nici Ilie, 
nici prorocul?” 26. Drept 
rãspuns, Ioan le-a zis: 
„Eu botez cu apã; dar în 
mijlocul vostru stã Unul, 
p e  c a r e  v o i  n u - L  
cunoaºteþi. 27. El este 
Acela care vine dupã mine  
ºi care este înaintea mea; 
eu nu sunt vrednic sã-I 
d e z l e g  c u r e a u a  
încãlþãmintelor Lui.” 28. 
Aces te  lucrur i  s -au  
petrecut în Betabara, 
dincolo de Iordan, unde 
boteza Ioan.

L
ec

þi
a 

3 Mãrturisitori de Hristos
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În Ioan 1:7, 8, 15,19 este folosit verbul martyreo, iar în 
v. 20 homologheo (de unde noi avem „omologare”). 

Aceste douã verbe descriu lucrarea unui mãrturisitor, 
în general ºi lucrarea lui Ioan, în particular. A depus 
mãrturie, a dat socotealã pânã la martiraj ºi a vorbit 
întotdeauna la fel cu planul divin.

În faþa cui mãrturiseºte Ioan? v.19
__________________________________________

Care sunt cele douã întrebãri principale pe care i le-au 
pus liderii veniþi de la Ierusalim? v.19, 25
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Care crezi cã a fost intenþia liderilor care îl chestionau?
__________________________________________
__________________________________________
 
Ce a rãspuns Ioan la prima întrebare? v. 20, 22 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Dar la a doua? v.26, 27
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ioan Botezãtorul ºtie foarte bine cine nu este, cine este, 
ce face ºi de ce face! El este gata sã mãrturiseascã ºi 
chiar sã dea socotealã de toate acestea. N-a fost 
intimidat în mãrturisirea lui nici de liderii religioºi 
(fariseii), nici de cei politici (Irod)

Citeºte 1Petru 3:15-16.
  Ci sfinþiþi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiþi 
totdeauna gata sã rãspundeþi oricui vã cere socotealã 

gr. martyreo, de unde noi 
avem “martir”, a depune 
mãrturie, a fi martor 
ocular; specific lui Ioan 
apare de peste 50 de ori în 
evanghelia sa ºi de vreo 
40 de ori în epistolele sale 
ºi în Apocalipsa.

g r .  h o m o l o g h e o ,  a  
mãrturisi, a vorbi la fel cu, 
în conformitate cu, a 
spune acelaºi lucru

Iudeii. Prin acest termen 
Ioan se referã la liderii  
religioºi ai iudeilor (peste 
tot în carte).

Fariseii formau o grupare 
religioasã al cãror nume s-
ar traduce prin „cei 
separaþi”. Gruparea apare 
sub acest nume în sec. II î. 
Hr. În timpul lui Irod se 
estimeazã cã erau vreo 
6000. Ei considerau cã 
exilul babilonian s-a 
datorat faptului cã nu au 
respectat Legea (Tora). 
Astfel cã pentru a nu se 
m a i  r e p e t a  a c e a s t a  
tragedie considerau ca 
trebuie sã împlineascã cu 
sfinþenie litera legii. Dar 
au ajuns sã împlineascã 
litera Legii (zeciuialã din 
mãrar, izmã, respectarea 
sabatului etc.) ºi sã 
neglijeze spiritul Legii 
(dragostea de semeni, 
bunãtatea ºi frica de 
Dumnezeu). Erau în 
conflict cu saducheii (altã 
grupare religioasã) pentru 
a deþine puterea politicã. 
Termenul a ajuns sinonim 
cu „fãþarnic, ipocrit”.
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de nãdejdea care este în voi; dar cu blândeþã ºi teamã, 
având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc 
purtarea voastrã bunã în Hristos, sã rãmânã de ruºine 
tocmai în lucrurile în care vã vorbesc de rãu.

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Cât de pregãtit eºti sã mãrturiseºti despre Hristos? 
Cum o faci de obicei? Când se iveºte ocazia, când eºti 
întrebat, sau cauþi ocazii ca sã mãrturiseºti?

Eºti gata sã dai socotealã de principiile tale creºtine? 
Cum suporþi presiunea din jur? O faci cu blândeþe faþã 
de oameni ºi cu fricã de Dumnezeu?

ZIUA 2
A doua mãrturisire a lui Ioan

Citeºte Ioan 1:29-34.

Cum îl numeºte Ioan pe Isus în aceastã nouã 
mãrturisire a sa?  v. 29, 34
__________________________________________
__________________________________________

Care a fost pentru Ioan semnul cã Isus, omul, este de 
fapt Fiul lui Dumnezeu ºi Mielul lui Dumnezeu?
__________________________________________
__________________________________________

Care este misiunea lui Isus ca Miel al lui Dumnezeu?
                                                                          v.29b
__________________________________________

Dar ca Fiu al lui Dumnezeu? v. 33b
__________________________________________

Ca Miel al lui Dumnezeu, Isus avea sã ridice pãcatul 
lumii, adicã sã-l ispãºeascã prin moartea Sa pe cruce. 
Notaþi pãcatul, nu pãcatele. Este vorba despre pãcatul 

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

Ioan 1:29. A doua zi, Ioan 
a vãzut pe Isus venind la el 
ºi a zis: „Iatã Mielul lui 
Dumnezeu, care ridicã 
pãcatul lumii! 30. El este 
Acela despre care ziceam: 
„Dupã mine vine un om, 
care este înaintea mea, 
cãci era înainte de mine. 
31. Eu nu-L cunoºteam, 
dar tocmai pentru aceasta 
am venit sã botez cu apã: 
ca El sã fie fãcut cunoscut 
lui Israel.” 32. Ioan a 
f ã c u t  u r m ã t o a r e a  
mãrturisire: „Am vãzut 
Duhul pogorându-Se din 
cer ca un porumbel ºi 
oprindu-Se peste El. 33. 
Eu nu-L cunoºteam; dar 
Cel ce m-a trimis sã botez 
cu apã mi-a zis: „Acela 
peste care vei vedea 
Duhul pogorându-Se ºi 
oprindu-Se este Cel ce 
boteazã cu Duhul Sfânt.” 
34. ªi eu am vãzut lucrul 
acesta ºi am mãrturisit cã 
E l  e s t e  F i u l  l u i  
Dumnezeu.”
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lui Adam, principiul pãcatului cu toate consecinþele 
lui. Aceastã expresie, “mielul lui Dumnezeu”, aduce 
aminte de mieii care erau sacrificaþi anual de Paºte în 
vederea ispãºirii pãcatelor. Mieii nu puteau face 
ispãºirea deplinã a pãcatelor. Trebuia ca Mielul sã 
moarã pentru a rezolva problema pãcatului. 

Ca Fiu al lui Dumnezeu, Isus este Cel ce boteazã cu 
Duhul Sfânt, adicã îi include pe toþi cei iertaþi în Trupul 
Sãu, Biserica. Citeºte Ioan 16:7; Luca 24:49; Fapte 
1:4, 5; 1 Corinteni 12:13. 

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Ce legãturã are cu viaþa ta faptul cã Isus este Mielul lui 
Dumnezeu care ridicã pãcatul lumii ºi Fiul lui 
Dumnezeu care boteazã cu Duhul Sfânt. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Roagã-L pe Dumnezeu sã te ajute sã creºti în sfinþenie, 
sã ai biruinþã asupra pãcatului în viaþa ta, sã ridice 
pãcatul din viaþa ta. Lasa-L pe El sã lucreze sfinþenie 
prin Cuvântul Sãu, dar ºi prin grupul de ucenicie.

ZIUA 3
A treia mãrturisire alui Ioan

Citeºte Ioan 1:35-42.

Ce mãrturiseºte Ioan despre Isus în v. 36?
__________________________________________ 

Ce efect are mãrturisirea consecventã a lui Ioan asupra 
celor doi ucenici ai sãi? 
__________________________________________
__________________________________________

Ce legãturã crezi cã este între mãrturia despre Isus, 

L a  î n c e p u t  e r a  
Cuvântul

Ioan 1:35. A doua zi, Ioan 
stãtea iarãºi cu doi din 
ucenicii lui. 36. ªi, pe 
când privea pe Isus 
umblând, a zis: „Iatã 
Mielul lui Dumnezeu!” 
37. Cei doi ucenici l-au 
auzit rostind aceste vorbe 
ºi au mers dupã Isus. 38. 
Isus S-a întors; ºi, când i-
a vãzut cã merg dupã El, 
le-a zis: „Ce cãutaþi?” Ei 
I-au rãspuns: „Rabi 
( c a r e ,  t ã l m ã c i t ,  
î n s e a m n ã :  
„Învãþãtorule), unde 
locuieºti?” 39. „Veniþi de 
vedeþi”, le-a zis El. S-au 
dus ºi au vãzut unde 
locuia; ºi în ziua aceea au 
rãmas la El. Era cam pe 
la ceasul al zecelea. 40. 
Unul din cei doi, care 
auziserã cuvintele lui 
Ioan ºi merseserã dupã 
Isus, era Andrei, fratele 
lui Simon Petru. 41. El, 
cel dintâi, a gãsit pe 
fratele sãu Simon ºi i-a 
zis: „Noi am gãsit pe 
Mesia” (care, tãlmãcit 
înseamnã Hristos). 42. ªi 
l-a adus la Isus. Isus l-a 
privit ºi i-a zis: „Tu eºti 
Simon, fiul lui Iona; tu te 
vei chema Chifa”, (care, 
t ã l m ã c i t ,  î n s e a m n ã  
Petru).
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cunoaºterea lui Isus ºi urmarea lui Isus?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
Ce le rãspunde Isus celor doi când îl întrebã unde 
locuieºte? v. 39 
__________________________________________

Cum îl chema pe unul din ucenicii lui Ioan Botezãtorul 
care a mers dupã Isus? 
__________________________________________

Ce a fãcut Andrei pentru fratele lui Simon? Scrie 
verbele care descriu acþiunile lui Andrei din v.41, 42.
__________________________________________
__________________________________________

Ioan nu doar cã îl mãrturiseºte pe Hristos, dar o face cu 
consecvenþã. Consecvenþa lui în mãrturisire þine atât de 
frecvenþã, cât ºi de mesaj. Ce a mãrturisit în prima zi, 
mãrturiseºte ºi a doua zi ºi a treia zi. Ca efect al 
mãrturisirii sale doi ucenici ai Sãi merg dupã Isus. Unul 
este Andrei, iar al doilea se presupune cã a fost însuºi 
Ioan evanghelistul. Mãrturisirea cu consecvenþã naºte 
ucenici. Mãrturisirea cu intermintenþe moare.

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

Pe tine cine te-a gãsit, cine þi-a zis de Isus ºi cine te-a 
adus la El? 
Ce ar trebui sã faci pentru fraþii ºi rudele tale ca ei sã-L 
cunoascã pe Isus?
__________________________________________

Cât de consecvent eºti în mãrturisirea lui Hristos în 
familie, la ºcoalã, la birou, pe stradã etc. Ce te 
împiedicã sã-L mãrturiseºti pe Hristos? Împãrtãºeºte 
cu grupul motivele ºi rugaþi-vã pentru a le depãºi.
__________________________________________

Ceasul al zecelea era de 
fapt, ora patru dupã 
amiaza. Evreii numãrau 
orele începând de la ora 
ºase dimineaþa.

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
___________________
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__________________________________________
__________________________________________

Care sunt modalitãþile eficiente prin care Îl 
mãrturiseºti tu pe Hristos?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ZIUA 4
Alþi ucenici mãrturisitori

 Citeºte Ioan 1:43-50.

Ce îi spune Isus lui Filip când îl gãseºte?
__________________________________________ 

Care este verbul care se repetã în v. 41, 43, 45? 
__________________________________________

Ce obiecþie are Natanael faþã de  Isus? v. 46
__________________________________________ 

Ce prejudecãþi crezi cã au astãzi oamenii faþã de Isus, 
bisericã, creºtinism?
__________________________________________
__________________________________________

Cum ar trebui sã rãspunzi obiecþiilor pe care oamenii 
le au faþã de persoana Domnului Isus? 
__________________________________________
__________________________________________

Ce îi rãspunde Filip lui Natanael în v. 46? Coreleazã 
cu v. 39. 
__________________________________________ 

Ce declarã Natanael despre Isus? (v.49) Ce crezi cã  
l-a determinat sã declare asta? 
__________________________________________

La început era Cuvântul 

Ioan 1:43. A doua zi Isus a 
vrut sã Se ducã în Galilea 
ºi a gãsit pe Filip. ªi i-a 
zis: „Vino dupã Mine.” 
44. Filip era din Betsaida, 
cetatea lui Andrei ºi a lui 
Petru. 45. Filip a gãsit pe 
Natanael ºi i-a zis: „Noi 
am gãsit pe Acela, despre 
care a scris Moise în lege 
ºi prorocii: pe Isus din 
Nazaret, fiul lui Iosif. 46. 
Natanael i-a zis: „Poate 
i e º i  c e v a  b u n  d i n  
Nazaret?” „Vino ºi vezi!” 
i-a rãspuns Filip. 47. Isus 
a vãzut pe Natanael 
venind la El ºi a zis despre 
el: „Iatã cu adevãrat un 
Israelit în care nu este 
vicleºug.” 48. „De unde 
mã cunoºti?” I-a zis 
Natanael. Drept rãspuns 
Isus i-a zis: „Te-am vãzut 
mai înainte ca sã te cheme 
Filip, când erai sub 
smochin.” 49. Natanael I-
a rãspuns: „Rabi, Tu eºti 
Fiul lui Dumnezeu, Tu eºti 
Împãratul lui Israel!” 50. 
Drept rãspuns, Isus i-a 
zis: „Pentru cã þi-am spus 
cã te-am vãzut  sub 
smochin, crezi? Lucruri 
mai mari decât acestea 
vei vedea.” 
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__________________________________________
__________________________________________

Mãrturisirea noastrã naºte ucenici, adicã oameni care 
merg dupã Isus. Ucenicii adevãraþi formeazã alþi 
ucenici. Urmãreºte modelul lui Ioan de mãrturisitor de 
Hristos ºi învaþã de la el. Urmãreºte în evanghelia dupã 
Ioan modul în care Isus Însuºi îi abordeazã pe oameni 
ºi învaþã cum sã faci din mãrturisirea lui Hristos un 
mod de viaþã. 

APLICAÞIA - Cuvântul s-a fãcut trup

La fel ca Ioan, suntem trimiºi sã mãrturisim despre 
Isus. Citeºte Matei 28:19, 20!
Mãrturiseºte despre Isus cel puþin unei persoane 
sãptãmâna asta!
Urmeazã-L pe Isus, mãrturiseºte despre Isus ºi ajutã-
i pe alþii sã vinã ºi sã meargã dupã Isus!

Ziua 5
De acum încolo...

Citeºte Ioan 1:51!

La ce crezi cã s-a referit Isus când le-a spus aceste 
lucruri?
__________________________________________

Acest verset marcheazã deschiderea cerului cãtre 
muritori, pentru a vedea slava Fiului întrupat. Ioan 
anticipeazã ceea ce va scrie mai departe în evanghelia 
sa. Semne care sã demonstreze cã Isus care umblã 
printre noi, nu este dintre noi, ci a venit din cer. 

Aplicaþia - Cuvântul s-a fãcut trup

Roagã-te ca citind Evanghelia dupã Ioan sã vezi cerul 
deschis, slava Domnului Isus ºi sã trãieºti altfel pe 
pãmânt în aºteptarea slavei viitoare.

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

Ioan 1:51 Apoi i-a zis: 
„Adevãrat, adevãrat vã 
spun, cã, de acum încolo, 
veþi vedea cerul deschis ºi 
pe îngerii lui Dumnezeu 
suindu-se ºi pogorându-
se peste Fiul omului.”

Noteazã oameni din 
Biblie care au vãzut cerul 
deschis
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Ziua 6

Rezumã ideile principale ale studiului din aceastã 
sãptãmânã. Memoreazã Ioan 1:29.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ziua 7

Întrebãri pentru discuþia în grup

- Cum ai devenit creºtin? Cine þi-a mãrturisit despre 
Domnul Isus?
- Cum ai reacþionat prima datã?
- Cum ai ajuns la bisericã?
- Câþi oameni ai ajutat tu sã-L cunoascã pe Domnul 
Isus?
- Când ºi cum obiºnuieºti sã mãrturiseºti despre 
Hristos?
- Cum dai socotealã de credinþa ta? Ce argumente ai? 
- Cum te simþi când pãcãtuieºti? Ce faci atunci?
- Ce te împiedicã sã-L mãrturiseºti pe Hristos?
- Ce modalitate de mãrturisire crezi cã este cea mai 
eficientã?
- Ce înveþi de la Ioan Botezãtorul în privinþa 
mãrturisirii despre Hristos?
- În ce fel crezi cã se aseamãnã responsabilitatea 
creºtinilor de astãzi cu cea a lui Ioan Botezãtorul?
- Ce înveþi de la Isus în ce priveºte abordarea 
oamenilor, din modul în care El ºi-a chemat primii 
ucenici?
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ZIUA 1
Primul “semn” la nunta din Cana

Citeºte Ioan 2:1-10.

Ioan, spre deosebire de ceilalþi trei evangheliºti, se 
concentreazã asupra lucrãrii lui Isus din Iudeea ºi nu 
din Galileea; deºi pânã la cap. 6 relateazã ºi câteva 
întâmplãri din Galileea. În 1:28 el localizeazã lucrarea 
lui Ioan ºi implicit începutul lucrãrii lui Isus în 
Betabara sau Betania, în Iudeea. În 1:43 ne spune cã 
Isus voia sã se ducã în Galileea. În 2:1-2 unde este 
localizat Isus?
__________________________________________

La ce eveniment participã Isus cu ucenicii Sãi. 
__________________________________________

Acest eveniment este relatat doar de evanghelistul 
Ioan, nu se regãseºte în celelalte trei evanghelii (aºadar 
nu putem avea o abordare orizontalã a acestui 
eveniment - vezi Lecþia 1). În ce priveºte abordarea 
verticalã putem observa cã în versetele de la 1-10 ne 
este prezentat contextul lui Isus în care are loc aceastã 
minune. În v.11 ne este sugerat contextul 
evanghelistului sau raþiunea pentru care a ales sã 
relateze acest episod. Iar în v.12 se revine la contextul 
lui Isus. Astãzi vom aborda întâmplarea propriu-zisã, 
iar în Ziua 2 scopul lui Ioan pentru care o relateazã. 

Ce sugereazã faptul cã Isus a fost invitat la o nuntã? v.2
__________________________________________
__________________________________________

Care este nevoia care apare la aceastã nuntã? v.3
__________________________________________

 

La început era Cuvântul

Ioan 2:1 A treia zi s-a fãcut 
o nuntã în Cana din 
Galilea. Mama lui Isus era 
acolo. 2. ªi la nuntã a fost 
chemat ºi Isus cu ucenicii 
Lui. 3. Când s-a isprãvit 
vinul, mama lui Isus I-a 
zis: „Nu mai au vin.” 4. 
Isus i-a rãspuns: „Femeie, 
ce am a face Eu cu tine? 
Nu Mi-a veni t  încã 
ceasul.” 5. Mama lui a zis 
slugilor: „Sã faceþi orice 
vã va zice”. 6. ªi acolo 
erau ºase vase de piatrã, 
puse dupã obiceiul de 
curãþire al Iudeilor; ºi în 
fiecare vas încãpeau câte 
douã sau trei vedre. 7. Isus 
le-a zis: „Umpleþi vasele 
acestea cu apã”. ªi le-au 
umplut pânã sus. 8. 
„Scoateþi acum”, le-a zis 
El, ºi „aduceþi nunului.” 
ªi i-au adus: 9. Nunul, 
dupã ce a gustat apa 
fãcutã vin,  el nu ºtia de 
unde vine vinul acesta 
( s l u g i l e  î n s ã ,  c a r e  
scoseserã apa, ºtiau),  a 
chemat pe mire, 10. ºi i-a 
zis: „Orice om pune la 
masã întâi vinul cel bun; 
ºi, dupã ce oamenii au 
bãut bine, atunci pune pe 
cel mai puþin bun; dar tu ai 
þ inu t  v inu l  ce l  bun  
pânãacum.” 

L
ec

þi
a 

4
  Plin de har ºi de adevãr

Ioan 2
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Cine ia iniþiativa de a face ceva? Cui se adreseazã? v.3
__________________________________________

De ce crezi cã „mama lui Isus” I s-a adresat Fiului ei?
__________________________________________

Ce îi rãspunde Isus? v.4
__________________________________________
__________________________________________

Cum þi se pare rãspunsul? La obiect, respectuos, fãrã 
respect, curios etc.
__________________________________________

Cu ce cuvânt i se adreseazã Isus mamei Sale? 
__________________________________________

La ce „ceas” crezi cã se referã Isus?
__________________________________________

Ce le spune mama lui Isus slugilor? Spre cine le 
îndreaptã atenþia?
__________________________________________

Ce demonstreazã despre Isus minunea transformãrii 
apei în vin? v. 4-6 Coreleazã cu Ioan 1:3.
__________________________________________
__________________________________________

Isus vine acolo unde este invitat. Nu doar cã vine dar 
prezenþa lui umple golurile noastre. ªase vase de piatrã 
goale, burdufurile de vin goale, neputinþa de a face 
ceva, riscul de a se pierde bucuria nunþii, toate acestea 
marcheazã criza în care ajungem datoritã resurselor 
noastre limitate ºi datoritã neputinþei ritualului de a 
umple sufletul. 

Isus se foloseºte de cele „ºase vase de piatrã puse dupã 
obiceiul de curãþire al iudeilor”, vase care þineau de 
ritualul iudaic de spãlare ceremonialã a mâinilor 

NUNTA LA  EVREI

Deºi Biblia nu descrie 
ceremonia cãsãtoriei, 
presupunem cã era un 
eveniment public. Isus nu 
doar cã a asistat la nunta 
din Cana, ci El face aluzie 
la mai multe aspecte ale 
f e s t i v i t ã þ i i l o r  
matrimoniale pentru a 
extrage lecþii din ele, ceea 
ce aratã cât de ancorate 
erau aceste obiceiuri în 
cultura vremii Sale (Matei 
22:10; 25:1-3; Marcu 
2:19-20; Luca 14:8). Deºi 
soþia se împodobea cu 
bijuterii ºi haine scumpe 
(Psalmul 45:14-16; Isaia 
49:18), soþul era acela 
care atrãgea toatã atenþia. 
Psalmistul insistã nu 
asupra soþiei (cum ar face 
contemporanii noºtri), ci 
asupra soþului fericit în 
z i u a  c ã s ã t o r i e i  l u i  
(Psalmul 19:6). Dintre 
obiceiurile evreieºti de 
cãsãtorie putem nota: 
darurile de nuntã date 
mai ales miresei (Geneza 
24:53; Judecãtori 1:15; 
Iosua 15:15-19; 1 Regi 
9 :16) ,  însoþ i toarele  
miresei ºi prietenii 
mirelui, procesiunea ºi 
ospãþul de nuntã. Mirele 
ºi prietenii lui mergeau în 
grup la casa miresei; acolo 
se þine cina de nuntã. Apoi 
ospãþul se þinea la casa 
mirelui. Nu doar mirele ºi 
mireasa aveau o þinutã 
specialã, ci ºi oaspeþii 
trebuiau sã îmbrace haine 
de sãrbãtoare. Refuzul de 
a merge la nuntã dacã ai 
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înainte de masã; vase de piatrã care pot simboliza ºi 
împietrirea la care poate duce ritualul rece religios.
 
Vasele erau goale pentru cã Isus le spune slugilor: 
„Umpleþi vasele acestea cu apã! ªi le-au umplut pânã 
sus. ”  (v.7)  Subliniazã verbul a umple. Coreleazã cu 
Ioan 1:14, 16. 

Cuvântul s-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, a luat 
parte la bucuriile noastre, la lipsurile noastre ºi la 
necazurile noastre. A locuit printre noi, vasele goale, 
plin de har... ªi noi am primit din plinãtatea Lui, am 
fost umpluþi cu har dupã har. La nunta din Cana, când 
burdufurile goale de vin dãdeau fiori organizatorilor 
mesei, când vasele ritualice goale ºi reci nu ajutau la 
nimic, Isus vine plin de har ºi umple, nu doar vasele cu 
vin, ci inimile neliniºtite cu pace, bucurie ºi sfântã 
uimire. Toþi nuntaºii beneficiazã de har dupã har, dar 
nu toþi îi cunosc sursa, izvorul. (v.9, 10)

De ce a fãcut Isus aceastã minune? În niciun caz, nu ca 
sã justifice consumul de bãuturi alcoolice!!! Citeºte 
Ziua 2!

Aplicaþie - Cuvântul s-a fãcut trup

Ce faci cînd simþi cã îþi este sufletul gol? Ce faci de 
obicei când þi se terminã resursele (banii, mâncarea, 
abonamentul, puterea etc.)? Ce ai învãþat din aceastã 
minune a lui Isus? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

fost invitat era socotit ca o 
ofensã foarte gravã. 

(Viaþa  cot id ianã în  
vremurile biblice, M. C. 
Tenney; J. I. Packer; W. 
White)

Vinul nu era interzis în 
vechiul Israel, doar beþia 
era condamnatã. Totuºi 
nazireii n-aveau dreptul 
sã bea (Numeri 6:3), nici 
p r e o þ i i  î n  t i m p u l  
îndeplinirii funcþiilor de 
la templu (Levitic10:9), 
nici împãraþii (Proverbe 
31:4, 5). Biblia foloseºte 
trei cuvinte pentru vin sau 
bãuturi alcoolice. Se face 
dist incþia între vin,  
bãuturi tari ºi vin slab sau 
nefermentat. Acesta din 
urmã era deseori folosit în 
loc de apã sau îndoit cu 
apã, datoritã calitãþii 
proaste a apei în vremea 
aceea.

Obiceiurile de curãþire  
Evreii obiºnuiau sã-ºi 
spele mâinile în mod 
ritualic înainte de fiecare 
masã, nu din motive de 
igienã (Marcu 7:3; Ioan 
3:25). Luau apa în cãuºul 
palmei ºi o lãsau sã se 
scurgã pânã la cot. Apoi 
se considerau curaþi din 
p u n c t  d e  v e d e r e  
ceremonial pentru masã.

Vedrele  mãsuri (gr. 
metretes). O mãsurã avea 
între 38-40 l. 
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ZIUA 2
Semnificaþia minunii de la nuntã

Citeºte Ioan 2:11-12.

Dupã relatarea evenimentului propriu-zis, Ioan 
justificã includerea sa în evanghelie ºi îi explicã 
semnificaþia.

Cum numeºte Ioan acest miracol? v.11a
__________________________________________

Ce a intenþionat Isus sã comunice prin el? v.11b
__________________________________________

Coreleazã cu Ioan 1:14. Vezi vreo legãturã? Care?
__________________________________________

Care a fost rezultatul în viaþa ucenicilor? v.11c
__________________________________________ 

Ioan declarã explicit cã acest eveniment a marcat 
începutul semnelor lui Isus. Corelând cu Ioan 4:54 
unde Ioan spune cã „acesta este iarãºi al doilea semn 
fãcut de Isus...”, înþelegem cã Ioan îºi construieºte 
evanghelia pe firul câtorva semne miraculoase care sã-
i ducã pe cititori în final, la concluzia cã Isus este Fiul 
lui Dumnezeu. „ Cãci nimeni nu poate face semnele pe 
care le faci tu, dacã nu este Dumnezeu cu el”, spune 
Nicodim în Ioan 3:1. 

Isus ºi-a arãtat slava prin acest semn, iar ucenicii Lui au 
crezut în El... nicidecum nu se spune cã ºi-au întãrit 
convingerile vizavi de alcool. Din acest moment Ioan a 
declanºat seria semnelor, ºapte la numãr înainte de 
înviere, ºi unul dupã înviere. ªi urmãreºte sã 
demonstreze cã în faþa semnelor evidente, unii vor 
crede, iar alþii nu vor crede.

Dupã acest episod Isus cu familia ºi cu ucenicii au mers 

La început era Cuvântul

Ioan 2:11. Acest început 
al semnelor Lui l-a fãcut 
Isus în Cana din Galilea. 
El ªi-a arãtat slava Sa, ºi 
ucenicii Lui au crezut în 
El. 12. Dupã aceea, S-a 
pogorât la Capernaum, 
împreunã cu mama, fraþii 
ºi ucenicii Lui; ºi acolo n-
au rãmas multe zile.

SEMN

Ioan numeºte minunile lui 
Isus semne, un termen ce 
subliniazã semnificaþia 
acelor acþiuni.

Transformarea apei în vin 
la nunta din Cana din 
Galileea nici pe departe 
nu a avut scopul de a 
justifica sau de a încuraja 
consumarea de alcool (în 
acest sens recomandãm 
avertizãrile din cartea 
Proverbe ºi prescripþiile 
din epistolele Noului 
Testament spre clarificare  
Efeseni 5:18, 1 Timotei 
3:8; Tit 2:3; Romani 
13:13; 1 Corinteni 11:21)
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la Capernaum, reºedinþa sa din Galileea. Dar Ioan are 
grijã sã ne anunþe cã acolo “n-au rãmas multe zile” 
(v.12b), ci a plecat la Ierusalim, în Iudeea. Asta aratã 
încã o datã în plus accentul pus de Ioan pe lucrarea lui 
Isus din Iudeea. Urmeazã un semn ºi în Iudeea. Citeºte 
Ziua 3!

Aplicaþia - Cuvântul s-a fãcut trup

Ce „semne” þi-a arãtat Dumnezeu ºi þie pentru a crede 
în El? Numeºte câteva dacã poþi.
__________________________________________
__________________________________________

Care crezi cã sunt „semnele” pe care le face Dumnezeu 
astãzi ca lumea sã creadã în El?
__________________________________________
__________________________________________

Ce „semne” nu face Dumnezeu astãzi, de care unii 
condiþioneazã credinþa?
__________________________________________
__________________________________________

Identificã câteva „goluri” din viaþa ta pe care le-a 
umplut Domnul Isus cu harul Sãu. Mulþumeºte-I lui 
Dumnezeu pentru intervenþiile Sale în momente de 
crizã din viaþa ta. 
Cum crezi cã poþi fi tu însuþi un semn, un indicator spre 
Hristos pentru alþii în aceastã sãptãmânã?
__________________________________________

ZIUA 3
Curãþirea Templului

Citeºte Ioan 2:13-17.

Dupã acest început al semnelor Sale în Galileea, Isus 
merge la Ierusalim la sãrbãtoarea Paºtelor. 
Unde se duce Isus imediat când ajunge la Ierusalim, 
în capitalã?
__________________________________________

.

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

La început era Cuvântul

I o a n  2 : 1 3 .  P a º t e l e  
Iudeilor erau aproape; ºi 
Isus S-a suit la Ierusalim. 
14. În Templu a gãsit pe cei 
ce vindeau boi, oi ºi 
p o r u m b e i  º i  p e  
schimbãtorii de bani 
ºezând jos. 15. A fãcut un 
bici de ºtreanguri, ºi i-a 
scos pe toþi afarã din 
Templu, împreunã cu oile 
ºi boii; a vãrsat banii 
schimbãtorilor ºi le-a 
rãsturnat mesele. 16. ªi a 
zis celor ce vindeau 
porumbei:  „Ridicaþ i  
acestea de aici ºi nu faceþi 
din casa Tatãlui Meu o 
casã de negustorie.” 17. 
Ucenicii Lui ºi-au adus 
aminte cã este scris: 
„Râvna pentru casa Ta Mã 
mãnâncã pe Mine.” 
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Ce a gãsit Isus în Templu, mai exact în Curtea 
Neamurilor? 
__________________________________________
__________________________________________

Ce a fãcut în Templu în faþa celor gãsite?
__________________________________________
__________________________________________

Ce le-a spus celor din Templu?
__________________________________________
Cum numeºte Templul? (v.16)
__________________________________________

Ce efect are asupra ucenicilor acest episod? (v.17)
__________________________________________
__________________________________________

Când crezi cã au corelat aceastã întâmplare cu ce 
este scris în Psalmul 69:9, atunci imediat sau dupã 
învierea ºi înalþarea Domnului Isus?
__________________________________________

Observã din nou aici aceastã împletire în textul 
evangheliilor a faptelor lui Isus ºi a interpretãrii lor 
ulterioare de cãtre ucenicii Sãi. Altfel spus, între 
contextul lui Isus ºi cel al evanghelistului care a scris la 
câteva decenii dupã evenimente (abordarea verticalã).
 
Dacã compari relatarea izgonirii vânzãtorilor de la 
Templu din Evanghelia dupã Ioan cu aceeaºi relatare 
din celelalte evanghelii (abordarea orizontalã), ce 
observi? Raportat la lucrarea Domnului Isus, când are 
loc episodul acesta conform celorlalte trei evanghelii, 
la începutul sau la sfârºitul lucrãrii? (Matei 21:12; 
Marcu 11:15; Luca 19:45) Dar conform lui Ioan?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

SCHIMBÃTORII DE 
BANI

În vremea Domnului Ius, 
în regiunea Iudeii 
circulau trei feluri de 
monede: cele imperiale 
(romane), cele 
provinciale (greceºti), 
cele locale (evreieºti, 
shekelul). Taxa anualã de 
0,5 shekeli (echivalentul 
la 2 denari sau 2 
drahme), cerutã fiecãrui 
bãrbat peste 20 de ani 
conform Vechiului 
Testament (Exod 30:13; 
2 Cronici 24:9; Neemia 
10:32) era acceptatã doar 
în shekeli, probabil din 
cauza chipurilor de pe 
monedele romane ºi 
greceºti.

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Unii cercetãtori cred cã au fost douã curãþiri ale 
templului, una la începutul lucrãrii, relatatã de Ioan ºi 
alta în sãptãmâna mare, relatatã de ceilalþi trei 
evangheliºti. Alþii cred cã e vorba de un singur episod 
plasat în locuri diferite în funcþie de scopul 
evanghelistului. Oricum ar fi, rteacþia „iudeilor” este 
aceaºi: indignare, revoltã neputincioasã în faþa 
autoritãþii lui Isus. Citeºte Ziua 4.

Aplicaþia - Cuvântul s-a fãcut trup

Ce crezi cã are Isus de corectat în viaþa ta? Ce ar da 
afarã din mintea ta, din inima ta, din camera ta, din 
computerul tãu? 
__________________________________________
__________________________________________

ZIUA 4
Autoritatea lui Isus

Citeºte Ioan 2:18-22.

Care a fost reacþia iudeilor?
__________________________________________
__________________________________________

Ce îi cer?
__________________________________________

De ce?
__________________________________________

Noteazã din nou apariþia cuvântului „semn”, care este 
foarte important în înþelegerea evangheliei dupã Ioan. 

Ce semn le dã Isus? (V.19)
__________________________________________

La început era Cuvântul

Ioan 2:18. Iudeii au luat 
cuvântul ºi I-au zis: „Prin 
ce semn ne arãþi cã ai 
putere sã faci astfel de 
lucruri?”  19. Drept 
rãspuns, Isus le-a zis: 
„Stricaþi Templul acesta 
ºi în trei zile îl voi ridica.” 
20. Iudeii au zis: „Au 
trebuit patruzeci ºi ºase de 
ani, ca sã se zideascã 
Templul acesta ºi Tu îl vei 
ridica în trei zile?” 21. 
Dar El le vorbea despre 
Templul trupului Sãu. 22. 
Tocmai de aceea, când a 
înviat din morþi, ucenicii 
Lui ºi-au adus aminte cã 
l e  s p u s e s e  v o r b e l e  
acestea; ºi au crezut 
Scriptura ºi cuvintele pe 
care le spusese Isus.

Cuvântul „putere” este, de 
fapt, „autoritate” (gr. 
exousia, de la verbul “a 
fi”); ceea ce denotã 
autoritatea care derivã din 
ceea ce eºti.
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La ce templu se referã Isus? De unde ºtii?
__________________________________________

Ce înþeleg iudeii?
__________________________________________

Dar ucenicii, dupã învierea Domnului? (v. 22)
__________________________________________
__________________________________________

Observã din nou interpretarea vorbelor lui Isus de cãtre 
ucenici sub cãlãuzirea Duhului Sfânt, dupã învierea 
Domnului. Ioan este singurul evanghelist care vorbeºte 
despre învierea Domnului încã de la începutul 
evangheliei sale. El nu scrie neapãrat cronologic, cât 
teologic. El nu doar relateazã faptele ºi vorbele, ci le ºi 
interpreteazã. „Iudeii” aratã ce au înþeles oamenii în 
contextul lui Isus, la momentul întâmplãrii 
evenimentelor (v. 20), iar „ucenicii” aratã ce au înþeles 
creºtinii dupã învierea Domnului din toate aceste fapte 
ºi cuvinte ale lui Isus (v. 21, 22). 

Aplicaþia  Cuvântul s-a fãcut trup

Pentru a înþelege viaþa, persoana ºi lucrarea Domnului 
Isus ai nevoie de iluminarea ºi cãlãuzirea Duhului 
Sfânt. Altfel poþi înþelege greºit, eronat, poþi rãstãlmãci 
cuvintele lui Isus ºi nu-þi vor fi de niciun folos. Roagã-
te chiar acum ºi cere-I lui Dumnezeu sã te cãlãuzeascã 
pe parcursul citirii ºi studierii Evangheliei dupã Ioan, 
ca sã înþelegi mesajul lui Isus pentru tine.

ZIUA 5
Credinþa ancoratã în Scripturi, nu în minuni

Citeºte Ioan 2:23-25.

Ce cuvânt-cheie apare din nou în v. 23?
__________________________________________

TEMPLU 

Conform surselor istorice 
reconstrucþia templului 
de la Ierusalim a fost 
începutã undeva prin anul 
20-19 î. Hr. ºi a fost 
finalizatã în anul 64 d.Hr. 
Sensul aici  este cã 
„Templul se construieºte 
de patruzeci ºi ºase de 
ani”. 

L a  î n c e p u t  e r a  
Cuvântul

Ioan 2:23 Pe când era 
Isus în Ierusalim, la 
praznicul Paºtelor, mulþi 
au crezut în Numele Lui; 
cãci vedeau semnele pe 
care le fãcea. 24. Dar Isus 
nu se încredea în ei, 
pentru cã îi cunoºtea pe 
to þ i .  25.  ª i  n-avea 
trebuinþã sã-I facã cineva 
mãrturisiri despre nici un 
om, fiindcã El însuºi ºtia 
ce este în om.
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De ce credeau oamenii în Isus conform v.23? Ce era la 
baza credinþei lor?
__________________________________________

De ce crezi cã Isus nu se încredea în aceºtia?
__________________________________________

Ce era la baza credinþei ucenicilor dupã înviere? (v. 22)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Credinþa autenticã, apreciatã de Domnul Isus este 
credinþa înrãdãcinatã în Scripturi ºi în cuvintele Lui (v. 
22) ºi nu cea bazatã pe experienþe miraculoase (v. 23). 
Minunile ºi semnele vin ºi trec, Scripturile ºi cuvintele 
lui Isus nu vor trece. Cerurile ºi pãmântul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece, a spus Mântuitorul.

Aplicaþia - Cuvântul s-a fãcut trup

Evalueazã-þi credinþa. Pe ce se bazeazã credinþa ta? Ce 
faci în momente grele când nu vezi niciun „semn”? 
Continui sã crezi bazându-te pe cuvintele lui Isus din 
Scripturi? Care sunt promisiunile lui Dumnezeu care te 
ajutã sã crezi ºi sã te încrezi în El? Dã câteva exemple.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Concluzie: Dacã la nunta din Cana Isus a fost plin de 
har ºi a împlinit nevoia de acolo, la Ierusalim este 
plin de râvnã pentru adevãrata închinare care 
trebuie sã-I fie adusã lui Dumnezeu la Templu. Plin 
de har ºi de adevãr, aºa l-a prezentat Ioan în cap. 1. 
Aduce har în nevoi, ºi adevãrul despre dreapta 
închinare. Aleargã la El pentru a cãpãta har (Evrei 
4:16) ºi pentru a afla Adevãrul (Ioan 14:16).

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Ziua 6
Recapitulare

Recapituleazã adevãrurile din aceastã sãptãmânã. 
Memoreazã Ioan 2:11.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ziua 7

Întrebãri de discuþie în grup:

- Ce faci de obicei când þi se terminã resursele? 
- Ce crezi cã ar fi fãcut nuntaºii dacã Isus nu era 
invitat sã rezolve problema?
- Ce faci când te simþi cu sufletul gol?
- Care este baza credinþei tale?
- Care trebuie sã fie rolul Scripturilor în credinþa 
mea? Dar al semnelor divine?
- Ce semne foloseºte Dumnezeu astãzi pentru ca 
oamenii sã creadã în El?
- Ce pot face credincioºii ca sã îi ajute pe cei 
necredincioºi sã creadã ºi ei?
- Ce crezi cã are Isus de dat afarã din viaþa ta, care 
este Templul Duhului Sfânt?
- Dar din bisericile de azi, ce crezi cã ar da afarã?
- Cum preferi sã-L experimentezi pe Isus, plin de har 
sau plin de adevãr? Sã-þi împlineascã nevoile sau sã-
þi spunã adevãrul despre viaþa ta? 

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Harta Israelului din vremea Noului Testament
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