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STUDIU BIBLIC
pentru astazi

CUM POATE FI DOMNUL ISUS SIMULTAN,
ȘI DUMNEZEU ȘI OM?
Ioan 1:1-14, Ioan 1:14
Ideea centrală: Isus s-a întrupat ca noi să avem viață veșnică. Scop: Să înțelegem că o viață nouă, curată
și veșnică nu poate fi găsită decât la Dumnezeu prin Isus
Explicații exegetice și contextuale:
Textul nu pare a vorbi despre o persoană anume, cel puțin aceasta este prima impresie, în schimb
pomenește câțiva termeni precum “cuvânt”, “lumină” și “viață” care sugerează că, poate, totuși este
vorba despre o persoană. Astfel, observăm că acest Cuvânt exista dintotdeauna împreună cu Dumnezeu,
în Cuvântul acesta era viața, iar viața era lumina oamenilor care a venit în lume pentru că lumea fusese
făcută pentru El. Deci, Cuvântul, Viața și Lumina se referă la un “El”, adică la o persoană despre care aflăm
în 1:16 că ne poate da har, adică ne poate face parte de bunăvoința lui Dumnezeu. Apoi, brusc, în 1:17,
citim că harul, adică bunăvoința lui Dumnezeu, vine prin Isus Cristos. Prin urmare, Cuvântul, Lumina și
Viața fac referire la El, adică la Isus Cristos, care ne oferă bunăvoința lui Dumnezeu prin faptul că a existat
dintotdeauna împreună cu Dumnezeu (1:1-2), a venit în lume făcându-se trup (1:14), și odată ajuns în
lume, a luminat pe toți oamenii făcându-L cunoscut pe însuși Dumnezeu (1:18), pentru că El, Isus, este
Fiul lui Dumnezeu pe care ni L-a prezentat ca Tată. Aflăm, așadar, care este învățătura fundamentală a
creștinismului, anume întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru ca noi să-L
cunoaștem pe Dumnezeu în calitatea lui de Tată. Întruparea lui Cristos ne învață cel puțin trei lucruri
esențiale: în primul rând, Isus a existat dintotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu, adică a avut o existență reală
înainte de întemeierea lumii și de venirea Sa în lume prin întrupare. Această realitate se numește
preexistență și scoate în evidență o trăsătură fundamentală a lui Isus, anume existența Sa veșnică, fără
început și fără sfârșit, o calitate pe care o are doar Dumnezeu. Preexistența este, așadar, primul aspect
care lămurește faptul că Isus este Dumnezeu. În al doilea rând, întruparea ne învață că Isus a venit în lume
pentru că noi, oamenii, aveam nevoie de harul sau bunăvoința lui Dumnezeu, aceasta nefiindu-ne
accesibilă decât prin întruparea lui Cristos. Isus s-a făcut om asemenea nouă, pentru că nu exista o altă
modalitate prin care Dumnezeu ar fi putut să intre în legătură cu omul în așa fel încât acesta din urmă să
beneficieze din plin de existența lui Dumnezeu. În al treilea rând, întruparea ni-L prezintă pe Dumnezeu
într-o manieră cât se poate de concretă făcându-ni-L nu doar cunoscut, ci și accesibil prin bunăvoința pe
care a dovedit-o, trimițându-L pe Isus în lume în calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu. E limpede,
așadar, că Isus este în același timp și în egală măsură nu doar un om adevărat asemenea nouă,
care a putut fi văzut de toți întrucât a avut un trup ca al nostru (1:14), ci și Dumnezeu adevărat,

a cărui existență veșnică este dovedită prin faptul că El, Isus, a existat dintotdeauna ca Fiu împreună cu
Dumnezeu, despre care Scriptura spune că este Tatăl Său.
Aplicații:
1. Isus este Cuvântul. Dacă Isus este Cuvântul, atunci ne vorbește, iar aceasta înseamnă că fiecare dintre noi
putem auzi ce ne spune. Din Scriptură aflăm că Isus ne vorbește despre faptul că ni s-a dat dreptul să ne
facem copii ai lui Dumnezeu; Isus ne vorbește ca să pricepem un adevăr ce ne poate schimba viața, anume
că oamenii pot intra în legătură cu Dumnezeu prin Isus, Fiul Său. Pentru a intra însă în legătură cu
Dumnezeu, oamenii trebuie să-L primească pe Isus, iar orice om care Îl primește pe Isus este născut din
Dumnezeu, adică este o ființă întru totul nouă care Îi aparține lui Dumnezeu în calitate de copil al Său,
asemenea lui Isus. Gândește-te că Isus îți vorbește și astăzi, iar cuvintele Lui sunt singurele care ne pot face
copii ai lui Dumnezeu.
2. Isus este viața. Dacă Isus este viața, atunci El ne dă viață, iar aceasta înseamnă că fiecare dintre noi putem
avea parte de această viață. Viața pe care o primim de la Isus nu este din această lume, deci nu este o viață
care se termină, ci este din Dumnezeu, așadar este o viață asemenea existenței lui Dumnezeu, veșnică,
fără sfârșit. Isus ne poate da această viață fără sfârșit nu doar pentru că El însuși s-a făcut om într-o viață
pămânească ce se sfârșește, ca s-o poată transforma într-una cerească ce nu are sfârșit, ci și pentru că
având dintotdeauna o existență veșnică era în măsură să ne facă părtași acesteia prin întruparea Sa.
Gândește-te că Isus își dă viață și astăzi, iar viața lui este fără sfârșit, cerească și dumnezeiască, iar acum o
poți avea și tu dacă Îl primești pe Isus.
3. Isus este lumina. Dacă Isus este lumina, atunci El ne dă lumină, iar aceasta înseamnă că fiecare dintre noi
putem vedea lumina lui Isus. După cum ne spune Scriptura, lumina lui Isus ne dă credință (1:7), deci nimeni
nu poate crede în Isus, adică în faptul că El e Fiul lui Dumnezeu care ne poate da viața veșnică, dacă nu-L
primește pe Isus. Scriptura ne învață că lumina luminează în întuneric, adică Isus luminează în lume,
aducând cu Sine în și prin însăși întruparea Sa cunoașterea de Dumnezeu. Isus luminează ca Fiu al lui
Dumnezeu și oricine se uită la Isus Îl vede pe însuși Dumnezeu Tatăl. Gândește-te că Isus te luminează și
astăzi, iar lumina Sa este singura în măsură să ți-L prezinte pe Dumnezeu așa cum este: Tatăl, Părintele tău
care vrea să-ți dea viața Sa veșnică, ca tu să poți trăi mereu împreună cu El, în calitate de copil al Său.
Sugestii practice:
Nu uita că Isus este Cuvântul, Viața și Lumina, iar dacă tu ai avut parte de toate aceste minunate trăsături
ale Sale, atunci trebuie să le faci parte de ele și altora. Vorbește cu oricine ai ocazia și spune-i că Dumnezeul
pe care nu-L văd poate fi văzut în și prin Isus care vorbește, ne dă viață și ne luminează prin Scriptură,
ajutându-ne astfel să devenim copii ai Lui, născuți din El și având nu doar o viață nouă, ci și una care nu se
sfârșește niciodată. A-L vedea pe Isus înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu, Cel care a creat lumea și tot ce
există, Cel care îți poate da ceea ce nimeni nu poate în această lume: o viață curată, luminată
luminată,, veșnică.
Întrebări pentru discuții
discuții::
Cum ne este prezentat Isus în Ioan 1:1-14?
Ce înseamnă că Isus este Cuvântul?
Ce înseamnă că Isus este Viața?
Ce înseamnă că Isus este Lumina?
Ce ne oferă Isus din partea lui Dumnezeu dacă Îl primim?
Prof. univ. dr. Corneliu C. Simuț
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Anunţuri
Studiu biblic. Pentru pregătirea lecției, se va
?
folosi manualul de studiu pe care îl puteți
achiziționa de la standul de cărți din holul
bisericii la prețul de 5 lei, sau site-ul
www.revistacrestinulazi.ro.
Curs de cateheză. Cei care doresc să se
?
boteze sunt invitați la cursul de cateheză care
se desfășoară în fiecare duminică, la ora 9:00
9:00,,
în sala de protocol a bisericii.
Curs
ul de cre
ștere spirituală pentru cei care
?
Cursul
creștere
s-au botezat la ultimul botez se desfășoară
în fiecare duminică, de la ora 10:00.
Ședință comitet prezbiteri & diaconi: luni, 13
?
februarie
februarie,, ora 19:00.
ntâlnirea de p
ÎÎntâlnirea
ărtășie a grupelor F1 șșii F0
?
părtășie
F0::
Buletin duminical
vineri, 17 februarie, ora 19:00.
AN XVIII
Binecuvântări copii: 19 februarie, 5 martie,
?
Nr. 7 - 12.02.2017
26 martie.
Adunarea generală anual
ă a bisericii va avea
?
anuală
loc pe 19 februarie, ora 11:00. În cazul în care
nu se va întruni numărul statutar de membri,
va avea loc pe 26 februarie, la aceeași oră.
Rugăciune & studiu biblic: pastor SamyTUȚAC
Duminica dimineata
S
erviciu divin special: O zi cu familia la Betel
Serviciu
”Ajut
ă mama și copilul! Ei depind de tine!”
?
”Ajută
ora 10:00-10:50
redică: pastor Petru BULICA
Cor, p
predică:
Aceasta este tema Marșului pentru vviață
iață din
ora 11:00-12:30
acest an, care va avea loc sâmbătă, 2
255 martie,
ara noastr
în mai multe orașe din țțara
ă. În
noastră.
Serviciu divin:
Duminica seara
Timișoara, marșul va începe la ora 12:00, în
Închinare, cor
cor,, fanfară
ora 18:00-20:00
fața Bisericii Greco-Catolice “Regina Maria”
P
ă:
redic
pastor
Ioan BUGNĂRUG
Predică:
(Parcul “Carmen Sylva”).

?
Pentru fratele pastor Petru Bulica care joi, 16
Închinare
Marti seara
februarie, va predica la un serviciu de
Predică: pastor SamyTUȚAC
ora 19:00-21:00
evanghelizare la Biserica Baptist
Baptistăă Betel din
?
ROMÂNIA:
Nițchidorf.
- pentru pace și stabilitate
țac, care în
?
Pentru fratele pastor Samy Tu
Tuțac,
Rugăciune: Gabriel Berce
ăstrarea libertăților democratic
-p
păstrarea
democraticee
aceast
aceastăă seară va predica la Biserica Baptistă
Joi seara
Serviciu divin
divin::
- înțelepciune din partea autorităților statului
Sfanta Treime din Deva iar în 18 februarie, la
ora 19:00-20:30
Fanfară, predică: pastor SamyTUȚAC
- exprimări pașnice ale diferențelor de opinie
Biserica Baptistă Betel din Nițchidorf.
Studiu Geneza (48): Schimbarea lui Iacov - 35:1-15
prirea oric
ărei acțiuni care ar putea afecta
-o
oprirea
oricărei
?
Pentru cei care sunt în Penitenciar și în centre
prezentul și viitorul țării
de reeducare.
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