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Lecția 2

C
uvântul lui Dumnezeu ajunge în sufletul 
omului și îl luminează spre cunoașterea 
adevărului și spre dobândirea mântuirii. 

În Noul Testament, Mântuitorul Hristos 
este descoperit drept Fiul și Cuvântul lui 
Dumnezeu: „La început era Cuvântul și 
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era 
Cuvântul” (Ioan 1,1). El este Cuvântul creator 
– „toate prin El s-au făcut” (Ioan 1, 3) – și 
Călăuzitorul lumii spre mântuire: „Lumina cea 
adevărată care luminează pe tot omul care vine 
în lume” (Ioan 1, 9).

Iisus Hristos a luminat neamul omenesc 
prin exemplul vieții Sale fără de păcat și prin 
cuvintele Sale dumnezeiești. El a luat asupra 
Sa necazurile și povara oamenilor, pe care i-a 
vindecat, și pentru care S-a jertfit de bunăvoie, 
ca pentru niște frați iubiți. Prin cuvântările Sale, 

El i-a chemat pe oameni la calea dragostei, 
a milosteniei și a încrederii în Tatăl Ceresc. 
A predicat pocăința, adică schimbarea vieții prin 
lepădarea de robia păcatului și prin dobândirea 
virtuților și a harului divin. Între viața și 
învățătura Mântuitorului a existat o deplină 
concordanță, pentru că a împlinit El Însuși ceea 
ce i-a învățat pe ceilalți.

Învățătura lui Hristos este Legea cea Nouă 
și desăvârșită, ce are în centrul ei porunca 
iubirii: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
din toată inima ta, (…) iar pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi” (Luca 10, 27). Prin Evanghelia Sa, El 
aduce vestea bună a mântuirii neamului omenesc 
în Împărăția cerurilor și dezvăluie modul de viață 
bineplăcută lui Dumnezeu. Mesajul evanghelic 
este unul al binelui, în lumina bucuriei, iertării 
și speranței.

Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii

! Precizează care este mesajul central al Sfintei Scripturi.
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Viața Domnului nostru Iisus Hristos a stat 
sub semnul luminii: Nașterea Sa a fost vestită 
de o stea; pe muntele Taborului Și-a arătat firea 
divină strălucind și a înviat învăluit în lumină. 
Mântuitorul afirmă: „Eu, Lumină am venit în 
lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în 
întuneric” (Ioan 12, 46).

Hristos, Lumina lumii, a adus vindecare de 
orbirea spirituală, dar și de cea fizică, precum 
putem constata din minunea vindecării orbului 
din naștere, relatată în Evanghelia după 
Ioan, capitolul 9. Întâlnind un orb din naștere, 
Mântuitorul i-a uns ochii cu tină și i-a spus să 
meargă să se spele în scăldătoarea Siloamului.

Omul a ascultat cuvântul Domnului și după 
ce și-a spălat ochii, a văzut. Pentru cel care trăise 
toată viața în întuneric, s-a făcut lumină! 

Dar bucuria vindecării de orbirea fizică a 
acestui om nu a fost văzută cu ochi buni de cei 
care se aflau în orbire spirituală și refuzau să 
creadă minunea. Cel vindecat le-a replicat: „De 
n-ar fi Acesta (Iisus) de la Dumnezeu n-ar putea 
să facă nimic” (Ioan 9, 33). Reîntâlnindu-l, Iisus 
i-a deschis acelui om și ochii inimii, întrucât el a 
crezut că Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Prin această minune, Domnul a arătat 
importanța luminării complete a omului, în trup 
și suflet.

Informează-te!

Dicționar
 concordanță = acord, potrivire, conformitate;
 luminare = (aici) îmbunătățire, progres spiritual;
 povară = greutate, sarcină, încărcătură; suferință 

fizică sau morală; chin, apăsare, trudă, zbucium;
 tină = pământ, lut, noroi.

 Sfânta Evanghelie sau Evangheliarul 
este o carte folosită în cultul Bisericii. 

Cuvântul Evanghelie provine din limba 
greacă (Evanghelion) și înseamnă Veste bună. 
Evangheliarul conține pasaje din cele patru 
Evanghelii, care se citesc în timpul slujbelor 
bisericești, iar Sfinții evangheliști, Matei, Marcu, 
Luca și Ioan, sunt reprezentați pe copertă, 
avându-L în mijloc pe Hristos.

În anul 1561, diaconul Coresi, editorul 
primelor cărți în limba română, a tipărit 
Tetraevanghelul românesc sau Evangheliarul, iar 
în 1581, Evanghelia cu învățătură. Prin tipăriturile 
sale, răspândite în toate provinciile românești, 
Coresi a ajutat la dezvoltarea limbii române ca 
limbă națională. Iar cartea de căpătâi care a circulat 
în popor a fost tocmai Sfânta Evanghelie.

 Scăldătoarea Siloam, al cărei nume 
înseamnă trimis, era un bazin săpat în piatră, 
folosit de evrei pentru spălări rituale. Aceasta era 
alimentată de râul Gihon și se afla în partea sudică 
a orașului Ierusalim.

Săpături arheologice recente au scos la 
lumină ruinele scăldătorii în care a fost vindecat 
orbul din naștere.

Sfânta Evanghelie

Capitolul II, Lecția 2



52

1  Răspunde la următoarele întrebări:
 La care dintre Persoanele treimice face referire 

numirea Cuvântul?
 Cum a luminat Domnul nostru Iisus Hristos lumea?
 Unde este cuprinsă învățătura Mântuitorului?
 Care este cea mai importantă poruncă lăsată de 

Fiul lui Dumnezeu?
 Cu ce a uns Mântuitorul ochii celui ce era orb din 

naștere?
 La ce scăldătoare a mers cel orb să se spele?
 Ce a însemnat pentru acel om deschiderea ochilor 

inimii? 

2  Citește din Sfânta Scriptură Minunea vindecării orbului din naștere, relatată în Evanghelia după 
Ioan, capitolul 9, apoi completează la tablă cu ajutorul colegilor următoarea diagramă.

3  Pornind de la minunea prezentată în lecție, discută despre orbirea fizică versus orbirea spirituală 
și despre lumina fizică versus lumina spirituală.

Fixează și aplică!

Iisus Hristos a luminat lumea prin viața, prin învățăturile și prin minunile Sale,  
relatate în Evanghelia Sa.

Hristos – Lumina lumii

Vindecarea de orbirea fizică

Iubirea – Legea cea Nouă

Vindecarea de orbirea spirituală

Vindecarea 
orbului din 

naștere

Când?      

Unde?      

Cine?      

De ce?
Cum?

Ce?

Capitolul II, Lecția 2

VINDECAREA ORBULUI



53

4  Explică următoarele proverbe și zicale.

5  Cadranul iubirii. Copiază pe caiet și completează fiecare diviziune a cadranului de mai jos, 
conform indicațiilor. Discutați la nivelul clasei răspunsurile formulate.

6  Eseul de cinci minute. Scrie un eseu în care să-ți exprimi punctul de vedere despre îndemnul 
Sfântului Apostol Pavel: Umblaţi ca fii ai luminii! (Efeseni 5, 8).

 Inimile pline de lumină trăiesc mai mult. (Irlanda)
 Fabricăm lumânări pentru a ne bucura de lumină, învăţăm 

pentru a obţine lumina adevărului; prima luminează locurile 
întunecoase ale casei, a doua, inima omului. (China)

 Învăţătura e lumină ce-ţi face viaţa mai senină. (România)
 Întunericului nu-i place lumina. (Rusia)
 Dragostea şi lumina nu pot fi ascunse. (Scoția)
 Lumina străluceşte chiar dacă orbul n-o poate vedea. (Austria)
 Fiii buni sunt luminile neamului. (Bangladeș)

Prezintă o situație 
cunoscută, despre 

acordarea unui ajutor 
dezinteresat.

Exprimă-ți opinia 
față de această 
formă de iubire 

creștină.

Realizează un poster, 
pe o foaie A4, în care 

să-ți promovezi opinia.

Susține cu minimum 
două argumente 

opinia ta.

a)

d)

b)

c)
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