ASPIRAŢII (VII): Aspiraţia după cunoaştere
Ioan 1:1-9; 8:12-16, 28-32
Introducere
- Numărul mare al celor implicaţi în educaţie (ca elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, bunici) indică o aspiraţie
importantă a oamenilor: cunoaşterea
- Abordarea acestei teme pe baza Ev. după Ioan:
o Contextul scrierilor lui Ioan: gnosticismul, cu accentul său pe gnosis (cunoaştere)
o Accentul lui Ioan pe lumină şi adevăr (noţiuni asociate cu cunoaşterea)
- Dialogul şi disputele dintre Domnul Isus şi învăţaţii/educatorii iudei din vremea Sa arată perspectiva lui
Dumnezeu cu privire la adevărata cunoaştere (ce este şi cum se obţine ea)
I.

II.

Adevărata cunoaştere nu este doar informaţie ci este un mod de viaţă sănătos (8:12)
a. Caracterul practic al luminii/adevărului în Ev. după Ioan: umblare, urmare
b. Abundenţa informaţiei în vremea noastră – de ex. cartela SIM a telefonului mobil
c. O primă întrebare: ne-a ajutat abundenţa informaţiei să preţuim mai mult adevărul?
i. Devalorizarea adevărului în vest prin relativism
ii. Devalorizarea adevărului în est prin utilizarea „creativă” a minciunii sau a jumătăţilor de adevăr:
d. O altă întrebare: abundenţa informaţiei ne face mai fericiţi?
i. Vizita cu copiii la muzeul satului: cum au putut oamenii trăi fericiţi în astfel de condiţii?
ii. Depresia ca „boala secolului XXI”
iii. Incidenţa sinuciderilor
iv. Singurătatea, izolarea în spaţiul virtual
v. Incapacitatea de soluţionare a conflictelor şi inegalităţilor în lume
e. Concluzia: adevărata cunoaştere, de care avem nevoie, nu este doar informaţia ci una care să ducă la un
mod de viaţă sănătos
Adevărata cunoaştere este întrupată într-o Persoană
a. Afirmată de Hristos (8:12, 19); El e calea, adevărul şi viaţa (14:6)
b. Ilustrată de vindecările Sale: orbul trimis la scăldătoarea Siloamului (Ioan 9:5-7) Bartimeu, care după
vindecare „a mers pe drum după Isus” (Marcu 10: 52)
c. Confirmată de Tatăl - prin învierea lui Hristos (8:28);
d. Experimentată de cei care L-au întâlnit pe Hristosul înviat: Pavel, căruia i-au picat solzii de pe ochi (Fap.
9:18), aşa încât cunoaşterea lui Hristos devine obiectivul său suprem (Filip. 3:10)
i. Istoria culturii şi civilizaţiei: rolul creştinismului
ii. Comunităţi şi oameni care s-au întâlnit cu Hristos
e. Oferită oricui prin credinţa în Hristos şi rămânerea în El (8:30-31)

Betel, 28.09.2014.am

