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INTRODUCERE 
 
 
 
 

Umblarea creştină este un proces ce are loc pe tot parcursul vieţii şi este o călătorie 

îndrăzneaţă. Cei care aleg să devină ucenici ai lui Isus Cristos sunt deseori nesiguri de ceea ce 

se aşteaptă de la ei, şi ce paşi să facă mai întâi. Dacă începi să mergi de la Brasov spre Târgu 

Lăpuș fără să te uiţi pe hartă sau să ceri îndrumări, şansele unei călătorii plăcute vor fi 

limitate. Călătoria de aici în veşnicie este infinit mai importantă, şi noi toți avem nevoie de 

îndrumări. 

Acest studiu biblic interactiv are scopul de a da îndrumările esenţiale de care ai nevoie 

pentru a creşte şi a te dezvolta ca ucenic al lui Isus Cristos. Dacă eşti un nou ucenic, studiul 

acesta este potrivit pentru a începe să primeşti îndrumările de care ai nevoie pentru o creştere 

continuă. Cuvântul ucenic înseamnă persoană care învață, deci nu trebuie să te opreşti 

niciodată din a învăța mai mult despre Dumnezeu. Chiar dacă ai călătorit pe calea lui 

Dumnezeu vreme îndelungată, vei găsi aici îndrumări care deopotrivă vor confirma şi afirma 

relaţia ta cu Dumnezeu. 

 

 
Cum să foloseşti acest studiu 

 
x Roagă-te. Înainte de a începe fiecare studiu petrece timp cu Dumnezeu, cerându-I să-ţi 

deschidă mintea şi inima pentru înţelegerea semnificaţiei şi aplicării Bibliei la viaţa ta 

zilnică. Fiecare dintre aceste 18 lecţii conține câte o idee centrală care poate sluji ca 

fundament pentru acest timp de rugăciune. 

x Priveşte Biblia ca pe autoritatea de care trebuie să asculți. Vei observa că în această 

carte nu este citat aproape nici un verset din Scriptură. Eşti îndemnat să cauţi singur 

referinţele în Biblie. Dacă nu eşti încă familiarizat cu studiul biblic, să nu fii descurajat 

dacă vei avea nevoie de un răstimp pentru a găsi referinţele biblice, ori dacă trebuie să le 

cauţi în cuprins. Vei fi uimit de cât de repede te vei familiariza cu Biblia – având 
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îndrumările potrivite! Biblia trebuie să fie autoritatea ta, nu ceea ce citeşti în această carte 

sau în vreo alta. 

x Pune zilnic deoparte un timp specific. Cartea aceasta este împărţită în segmente zilnice 

de  studiu. Vei beneficia mai mult dacă te vei rezuma la aceste segmente decât dacă vei 

încerca să citești prea mult deodată.  Fiecare are ritmul său, dar cei mai mulţi oameni ar 

trebui să fie capabili să completeze zilnic partea alocată nu în mai mult de 20-30 minute. 

Vei observa că există numai cinci lecţii în fiecare săptămână. În felul acesta, poţi folosi 

cele două zile care rămân ca să ajungi din urmă dacă ai nevoie de mai mult timp, sau poţi 

folosi acele zile ca să studiezi singur Biblia.  

x Să nu o iei pe scurtături în călătoria ta! Scrie răspunsurile la întrebări. Scopul acestui 

studiu este să meditezi la ce scrie în Biblie. Chiar faptul că aloci timp pentru a scrie 

gândurile şi răspunsurile tale te obligă să te concentrezi la a pune în practică ceea ce 

înveţi. Tratează această carte ca şi cum ai ţine un jurnal personal. Nimeni altul nu trebuie 

s-o citească. Aceasta ar trebui să fie o expunere precisă a timpului tău petrecut cu 

Dumnezeu în studierea Bibliei, în timp ce treci prin fiecare lecţie. 

x Scrie întrebările la care n-ai răspuns şi caută îndrumare la creştinii maturi. Titlul 

acestei cărţi este Îndrumări, nu Răspunsuri. Tu nu vei afla aici toate răspunsurile la toate 

întrebările tale. În studiul acesta unele întrebări sunt concepute să provoace mai multe 

întrebări. Când eşti încurcat, scrie întrebările tale şi cere ajutor de la alţii. Poate că nici ei 

nu au răspunsul final, dar împreună putem fi conduşi în direcţia corectă. Ai putea să 

foloseşti acest studiu cu un grup mic de credincioşi care împărtăşesc aceeaşi dorinţă de a 

învăța să fie mai buni urmaşi ai lui Cristos, sau ai putea s-o studiezi de unul singur. În 

curând vei învăţa că Dumnezeu n-a intenţionat niciodată ca noi să fim ucenici izolaţi, ci să 

fim parte a familiei Lui spirituale într-o biserică locală unde putem să ne ajutăm şi să ne 

încurajăm unii pe alții.  

x Studiul acesta este pentru TINE.  Tu poţi personaliza studiul acesta astfel încât să se 

potrivească nevoilor tale, programului tău şi abilităţilor tale. De exemplu, fiecare lecţie are 

un verset de memorat care este un sumar al temei studiate. Unii oameni sunt înspăimântaţi 

când încearcă să memoreze ceva. Dacă nu poţi să memorezi versetul, nu ai eşuat! Totuşi, 

dacă încerci, s-ar putea să fii surprins de cât de uşor ți se vor întipări în minte. Dacă 

urmezi cursul acesta ca parte a unui grup mic, întărirea reciprocă şi repetarea cu ceilalți 

pot face aceste lecţii mai uşoare şi mult mai agreabile. Nu îți fă griji, te vei descurca! Şi, 

dacă termini cu credincioşie aceste lecţii, poți deveni un ucenic matur. 
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Cum ştii că ai beneficiat din acest studiu 
 

Nu vei primi note pentru felul în care vei răspunde la întrebările din aceste lecţii, însă nu 

merită să prelungeşti efortul de a termina acest curs dacă nu ai scopuri clare, cuantificabile. 

Când termini acest curs, obiceiurile dobândite vor deveni parte a vieţii tale. Poate că deja ţi-ai 

format o parte din aceste obiceiuri, dar studiul acesta te va ajuta să identifici domenii specifice 

ale creşterii în fiecare din următoarele categorii: 

x Consecvenţă în timpul tău zilnic cu Dumnezeu. Dacă înveţi să fii credincios şi 

consecvent, făcându-ţi partea zilnică din acest studiu, vei dobândi:  
o obiceiul de a petrece timp de calitate în fiecare zi cu Dumnezeu în rugăciune şi 

studiu biblic; 
o abilitatea de a studia un pasaj al Scripturii şi de a discerne atât învăţătura cât şi 

aplicaţia practică pentru viaţa ta;  
o valoarea de a menţine un jurnal zilnic al timpului tău cu Dumnezeu. 

x Relaţii folositoare cu alţi ucenici ai lui Cristos. Interacţionând cu alţii într-un grup mic, 

vei învăţa valoarea dezvoltării şi menţinerii relaţiilor reciproc benefice cu alţi ucenici ai 

lui Isus Cristos. 

x Participare efectivă într-o biserică locală. Cursulacesta te va călăuzi să înţelegi 

importanţa familiei bisericii. Dacă în prezent nu ai o biserică în care să te simți „acasă”, 

vei învăţa cum să găseşti una, şi rolul pe care-l are Dumnezeu pentru tine acolo. 

x Creştere personală în viaţă şi lucrare. Urmând îndrumările din acest curs, vei descoperi 

domenii ale vieţii tale unde trebuie aplicat adevărul biblic. Când vei termina cursul acesta, 

vei putea să notezi pe listă câteva domenii ale creşterii personale, aplicând practic 

adevărul lui Dumnezeu la viaţa ta. De asemenea, vei înţelege modul unic în care te-a 

înzestrat Dumnezeu, şi felul în care poți să-ţi foloseşti darurile spirituale în slujirea şi 

lucrarea bisericii, a comunităţii şi a altora. 

 

Niciodată să nu-ţi fie ruşine să ceri îndrumări. Cursul acesta este numai un pas în călătoria 

lungă alături de Isus Cristos, învăţând poruncile Lui şi cum să le ascultăm. Vei avea 

întotdeauna întrebări în această viaţă, dar Dumnezeu ţi-a dat o Biblie care îți oferă învăţăturile 

de care ai nevoie. Acum că începi studiul acesta, te asigur că vei descoperi paşi concreţi, care 

te vor călăuzi pe calea vieţii pentru un scop şi o semnificație mult mai mari. 
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Lectia 1 
TATĂL: DĂTĂTORUL MEU DE VIAȚĂ 

 

Este într-adevăr Dumnezeu Tatăl meu ceresc? 

 Pot să ştiu cu adevărat că am viaţa veşnică şi iertarea de 

păcate? 
 
Verset de memorat: Matei 7:11 

GÂNDUL CHEIE PENTRU SĂPTĂMÂNĂ: Prin mărturisirea păcatelor mele şi prin faptul 

că am devenit un urmaş al lui Cristos am câştigat un Tată ceresc care mă iubeşte 

necondiţionat şi doreşte pentru mine tot ce-i mai bun. 

 
Momentul în care primeşti harul lui Dumnezeu, prin credinţa în Isus Cristos care a 

murit pentru păcatul tău şi a înviat din morţi, reprezintă începutul unei vieţi noi în care vei 

învăța să umbli în căile lui Dumnezeu. Decizia de a-ți recunoaşte păcatul înaintea lui 

Dumnezeu şi de a deveni urmaş al Domnului Isus Cristos duce la schimbarea vieţii. 

Scopul acestei lecţii este să explice cum va fi transformată relația ta cu Dumnezeu prin 

faptul că ești un urmaş al lui Cristos. Viaţa nouă pe care ţi-o dă Dumnezeu este veşnică şi 

influențează fiecare aspect al felului tău de a gândi, trăi şi relaţiona la lumea din jur. Studiul 

din săptămâna aceasta te va ajuta să înţelegi ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu ca Tată ceresc. 
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Chiar dacă eşti ucenic al lui Cristos de mulţi ani, această lecţie te va provoca să înveţi noi 

aplicaţii practice ale relaţiei tale cu Dumnezeu Tatăl. 

 

ZIUA ÎNTÂI: CARE ESTE FAMILIA MEA? 
 

Subiecte de rugăciune: 

Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea siguranţa deplină a vieţii noi în Cristos şi a iertării păcatelor. 

 

În vremea Domnului Isus, fariseii constituiau o partidă iudaică foarte religioasă. Mulţi 

dintre ei se încredeau în religia lor pentru a avea parte de bunăstare spirituală. Ei presupuneau 

că, fiind născuţi ca iudei în familia lui Avraam, aveau mântuirea asigurată. Isus contesta în 

mod direct învățăturile lor spirituale şi religioase. 

x Citeşte Ioan 8:25-32. Cine este „tatăl” despre care vorbeşte Isus aici? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 8:33-38. Câţi „taţi” vezi în versetul 38?_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 8:39-40. Fariseii credeau că sunt mântuiți pentru că Avraam era tatăl lor. 

Îi socotea oare Isus copii spirituali ai lui Avraam?______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 8:41-43. Când au fost încolțiți, fariseii au pretins că-L au ca tată pe 

Dumnezeu. De ce spune Isus că nu Dumnezeu era tatăl lor?______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 8:44. Cine spune Isus că este tatăl lor?_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

În acest schimb de cuvinte, Isus desființează labirintul religiilor şi filozofiilor și reduce rasa 

umană la doar două mari familii spirituale. 
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x Citeşte 1Ioan 5:11-13. Aceste versete împart omenirea în două familii: cei care au viaţa 

veșnică şi cei care nu o au. Ce le deosebește? __________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cum ai descrie trecutul tău religios sau spiritual?_______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ai sperat vreodată să ajungi în cer, fiind iertat de păcate și având viață veșnică, 

încrezându-te într-o religie, în sistemul de valori personale sau făcând fapte bune?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Căreia dintre aceste două familii ai aparţinut înainte de a  te încrede în Isus Cristos? 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Cum poți să Îi mulțumești astăzi lui Dumnezeu că este Tatăl tău ceresc? Enumeră trei 

modalități specifice (acțiuni și/sau cuvinte):____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A DOUA: O CALE DE IEŞIRE DIN FAMILIA 

CELUI RĂU   
 

Subiecte de rugăciune:  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I să-ţi arate clar astăzi cum poţi îndepărta orice îndoială pe care s-ar putea să o ai în privința 

relaţiei cu El. 

 

Cuvintele spuse de Isus fariseilor din Ioan 8 erau aspre! Dar acestea au fost spuse de Isus, 

iar noi nu trebuie să le luăm în mod ușuratic. Oamenii aceştia erau dedicați religiei lor, totuşi 

Isus le-a spus că erau copiii Celui Rău. Cum de era posibil așa ceva? Care anume era 
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problema? Problema fariseilor era păcatul, aceeaşi problemă care ne desparte de Dumnezeu 

pe oricare dintre noi. 

x Citeşte Romani 5:12. Cum au venit păcatul şi moartea asupra rasei umane? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Adam, primul om, a ales să păcătuiască şi păcatul lui a trecut la urmaşii lui. Genesa 1:27 

ne spune că Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu. După căderea lui Adam în păcat, 

Genesa 5:3 consemnează că i s-au născut copii după chipul lui (Adam), nu după chipul lui 

Dumnezeu. Natura decăzută a omenirii păcătoase se transmite din generaţie în generaţie şi ne 

desparte de părtăşia cu Dumnezeul nostru iubitor. 

x Citeşte Romani 3:23. Există acolo vreo excepţie de la problema păcatului, sau sunt 

incluşi toţi?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 6:23. Care este consecinţa sigură a păcatului?____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Noi toţi moştenim prin naştere natura decăzută a rasei umane. De aceea suntem 

păcătoşi, nu din cauza numărului sau gravității păcatelor comise, sau pentru că nu avem 

religia „corectă”. Unii oameni muncesc din greu să suprime această natură păcătoasă prin 

religie sau fapte bune, în timp ce alţii fac răul cu bună știință; însă noi nu suntem păcătoşi 

pentru că păcătuim, ci păcătuim pentru că suntem păcătoşi. 

Acuzația lui Isus potrivit căreia fariseii erau copiii Celui Rău nu s-a datorat unei activităţi 

păcătoase specifice sau lipsei faptelor bune, ci mai degrabă problemei nerezolvate a păcatului 

lor. Tu înţelegi că mersul la biserică, facerea de fapte bune, studierea Bibliei, şi rugăciunea nu 

pot rezolva problema naturii tale păcătoase? Păcatul face ca omenirea să fie moartă şi, 

implicit, construiește familia Diavolului. Biblia defineşte moartea spirituală ca despărţire 

veşnică de Dumnezeu (Apocalipsa 20:11-15). Dumnezeu doreşte să ne aducă în familia 

adevărată – familia Lui! 

x Citeşte Efeseni 2:8-9. Care este singura cale de mântuire din problema îngrozitoare a 
păcatului?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Romani 11:6. Harul este puterea lui Dumnezeu dăruită fără plată celor care n-au 

făcut nimic pentru a-l merita. Harul şi faptele omeneşti nu pot fi niciodată amestecate. 

x Citeşte Romani 10:17. Credinţa este auzirea şi credința în ceea ce a spus Dumnezeu. 

x Citeşte 2 Petru 3:9. Pocăinţa.  Cuvântul „pocăinţă” înseamnă simplu a schimba, sau a se  

întoarce. Versetul acesta ne învaţă că Dumnezeu vrea ca toţi să se schimbe, pentru că El 

doreşte ca niciunul dintre noi să moară fără nădejde. 

x Așezând totul împreună. Te-ai decis cu adevărat pentru o schimbare reală (pocăinţa) în 

viaţa ta, acceptând harul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor şi pentru primirea vieții 

veşnice, atunci când alegi să-ţi pui încrederea în ceea ce a făcut Cristos pentru tine prin 

moartea şi învierea Lui. 

x Citeşte Romani 4:5. În momentul în care ţi-ai pus credinţa în singurul Dumnezeu şi te-ai 

oprit din a încerca să faci lucruri ca să dobândeşti viaţa veşnică, Dumnezeu îţi socoteşte 

credinţa ca neprihănire. 

x Îţi aminteşti de un timp când ai luat conştient hotărârea de a-ţi pune credinţa în 

Cristos?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Dacă nu eşti sigur, de ce nu iei această decizie chiar acum? Citeşte Romani 10:9-10. Recunoaște 

înaintea lui Dumnezeu că eşti o persoană păcătoasă,  acceptând prin credinţă că Isus Cristos a murit şi 

a înviat din morţi în locul tău. Spune-i astăzi lui Dumnezeu că alegi să-L urmezi pe Isus Cristos în 

calitate de ucenic al Lui. Împărtăşeşte apoi această hotărâre cu o altă persoană, poate cu cineva care 

te ajută în acest studiu sau cu un conducător din biserică. 

 

Dacă ai dorit vreodată să fii parte a unei alte familii, ai posibilitatea acum! Isus Cristos a făcut 

posibil pentru tine să ajungi parte a familiei lui Dumnezeu. Angajamentul tău de a termina cu 

credincioşie cursul acesta te va ajuta să înveţi cum să profiţi din plin de relaţia ta cu Tatăl tău 

ceresc. 
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ZIUA A TREIA: CUM POŢI DEVENI UN MEMBRU AL 

FAMILIEI LUI DUMNEZEU 
 

Subiecte de rugăciune: 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te facă să înţelegi ce înseamnă să te naşti în familia Lui. 

 
Cea mai importantă chestiune a vieţii este să înţelegi cum să rezolvi problema păcatului şi 

să ajungi parte din familia lui Dumnezeu. Tu ai rezolvat această chestiune când ai luat decizia 

să-ţi pui credinţa în Isus Cristos ca Mântuitor al tău. 

x Citeşte Ioan 1:12-13. Cum ai intrat în familia lui Dumnezeu?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ioan 1:12-13 este una dintre cele mai importante afirmaţii din Biblie. Tabelul următor 

arată cum se aplică adevărul acestui verset la noua ta viață:  

Dar tuturor celor ce L-au primit, Aceasta se întâmplă când crezi în Cristos ca 
Domn şi Mântuitor şi te decizi să fii ucenicul Lui. 

adică celor ce cred în Numele Lui, Aceasta înseamnă să crezi că Isus a murit şi a 
înviat din morţi ca plată pentru păcatul tău. 

le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; Aceasta este intrarea ta în familia lui Dumnezeu. 

Născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici 
din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, 

Tu n-ai intrat în familia lui Dumnezeu prin 
naştere fizică (sânge), dorinţă sau efort (voia firii 
lor), sau pentru că altcineva a hotărât în locul tău 
(voia vreunui om). 

ci din Dumnezeu. Intrarea ta în familia lui Dumnezeu este prin 
naştere spirituală. 

 

Ioan 1.12 afirmă clar că intrarea în familia lui Dumnezeu are loc prin naşterea din nou, 

fiind produsă de Dumnezeu. Naşterea aceasta nouă te face parte a familiei lui Dumnezeu la fel 

cum naşterea fizică te-a făcut parte a familiei tale umane. 

Nicodim a fost unul dintre iudeii foarte religioşi menţionaţi anterior. Cu toate acestea, 

Nicodim a simţit că în cazul lui Isus ceva era diferit. Într-o noapte s-a apropiat de Isus şi L-a 

întrebat sincer ce trebuie să facă pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Probabil şi-a 
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imaginat că Isus îl va învăţa să facă fapte bune, să dea mai mulţi bani la săraci, sau să 

împlinească vreun ritual special. Răspunsul lui Isus a fost radical. Aici este relatarea: 

x Citeşte Ioan 3:1-9. Nicodim credea că Isus vorbea despre nevoia de a fi născut din nou 

în sens fizic. Despre ce fel de naştere vorbea Isus?______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 3:3. Câte naşteri menţionează aici Isus?____________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x În versetul 6, Isus desluşeşte că tu ai nevoie de două naşteri: una fizică şi una spirituală. 

x Citeste Ioan 3:17-18. Când sunt condamnaţi cei care nu cred în El? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Cei care nu cred în Cristos sunt deja sub condamnare, ceea ce confirmă faptul că natura 

păcătoasă este cea care te desparte de Dumnezeu, şi nu anumite păcate. 

x Citeşte Ioan 3:36. Observă timpul verbal. Este viaţa veşnică ceva ce primeşti în viitor, 

sau ceva ce poţi experimenta acum? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Când ţi-ai pus credinţa în Domnul Isus Cristos, tu ai experimentat o naştere nouă, o 

naştere spirituală la fel de precisă ca naşterea ta fizică. Tu ai devenit parte din familia lui 

Dumnezeu şi ai primit viaţa veşnică precum o posesiune prezentă, ceva ce poţi avea şi de care 

te poți bucura chiar acum. 

x Când şi unde te-ai născut fizic?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Eşti la fel de sigur de naşterea ta spirituală cum eşti de cea fizică? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Care sunt beneficiile de a fi născut într-o familie? Alături de adăpost şi hrană, ce alte 

beneficii mai există?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
 

17 

x Care sunt beneficiile faptului de a face parte din familia lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

x Enumeră cinci prieteni sau membri ai familiei tale despre care crezi că au nevoie să 

facă parte din familia lui Dumnezeu. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Opreşte-te şi roagă-te pentru aceşti oameni chiar acum, cerând Duhului lui Dumnezeu 

să-i conştientizeze de nevoia lor de Dumnezeu şi să te folosească în orice mod posibil ca 

să încurajezi acest proces. 

x Care sunt câteva căi prin care ai putea să-i atingi pe cei pe care-i iubeşti cu mesajul lui 

Cristos? Nu te teme să ceri sfaturi şi sugestii de la alţii. 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

ZIUA A PATRA: TATĂL CEL DESĂVÂRŞIT 
 

Subiecte de rugăciune:  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că faci parte din familia Lui. 

x Cere-I să-ţi arate cum ar trebui să-ți schimbe stilul de viață faptul că faci parte din familia lui 

Dumnezeu. 

 

Fiind un membru al familiei lui Dumnezeu, viaţa ta s-a schimbat. Pe lângă siguranţa unei 

relaţii veşnice cu Dumnezeu şi iertarea păcatelor, viaţa ta se schimbă în multe moduri 

practice. 

x Citeşte 2 Corinteni 5:17. Care sunt câteva schimbări din viaţa ta prezentă care dovedesc 

că eşti „în Cristos”?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Care dintre lucrurile vechi nu mai fac parte din viața ta?_________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Mai sunt alte obiceiuri, atitudini, sau fapte vechi care nu trebuie să mai facă parte din 

viața ta pentru că acum eşti un ucenic al lui Isus Cristos?________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce înseamnă cu adevărat că toate lucrurile s-au făcut noi? Valori, prieteni, idei, sau 

obiceiuri noi? Precizează câteva din „lucrurile noi” pe care le poţi vedea deja în viaţa 

ta._____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:17-32. Sugerază acest pasaj și alte căi prin care viaţa ta ar trebui să 

fie diferită, sau nouă, datorită credinţei tale în Cristos?__________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tatăl tău ceresc te iubeşte necondiţionat şi doreşte să-ţi dea numai ce este mai bun. Tatăl 

tău pământesc ar trebui să fie un exemplu al iubirii Tatălui ceresc. Din nefericire, nu toţi au 

privilegiul unei familii iubitoare, şi unii au suferit mult din cauza relaţiilor disfuncţionale cu 

părinţii lor.  Însă există speranță pentru toţi!  Tu ai acum un Tată în ceruri care este tot ce ţi-ai 

dorit să găsești într-un tată, şi chiar mai mult. 

x Citeşte Matei 7:11. Indiferent dacă tatăl tău pământesc a fost bun sau rău, Tatăl tău 

ceresc este mai mare decât orice tată omenesc. Numeşte trei beneficii pe care ţi le poate 

da Tatăl tău ceresc, dar pe care tatăl tău pământesc n-ar putea să ţi le ofere. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Ți-a spus vreodată tatăl tău că te iubește? Când şi cât de des?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ți-a arătat vreodată tatăl tău că te iubește prin faptul că a petrecut timp de calitate cu 

tine?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte din nou Ioan 3.16. Îţi spune Tatăl tău ceresc că te iubeşte? 
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

x În lumina acestui verset, cum ţi-a arătat Tatăl ceresc că te iubeşte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă vii dintr-o familie pământească iubitoare, Dumnezeu a vrut să te pregătească să 

primeşti iubirea Lui. Chiar dacă părinţii tăi nu au crezut în Dumnezeu sau în Biblie, ei au 

fost instrumentele lui Dumnezeu ca să te călăuzească spre El. Contactează-i astăzi, dacă 

este posibil, şi mulţumeşte-le pentru aceasta. 

x Poate ai crescut sau creşti fără un tată fizic. Cum te simţi?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Există în viaţa ta o altă persoană de sex masculin pe care o priveşti ca pe un 

tată?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă nu ai un tată pământesc, eşti gata să-L laşi pe Dumnezeu să umple golul din 
inima ta şi să răspundă acestei nevoi?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A CINCEA: CUM POŢI ATRAGE DRAGOSTEA 

TATĂLUI CERESC? 
 

Subiecte de rugăciune:  

Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea o înţelegere clară a modurilor în care te iubeşte. 
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Tatăl tău ceresc se îngrijeşte şi-ţi poartă de grijă în fiecare aspect, la fel cum ar trebui s-o 

facă un tată pământesc. Totuşi, Dumnezeu face aceasta în mod complet şi desăvârşit. Aici 

sunt câteva exemple ale unor câştiguri ce decurg din relaţia ta cu Tatăl ceresc: 

x Citeşte 1 Petru 5:7. Tatăl tău ceresc se îngrijeşte de tine şi doreşte să îndepărteze 

poverile din viaţa ta. Care este povara din viaţa ta pe care i-o poţi da Lui în rugăciune 

chiar acum?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:5-13. Tatăl tău ceresc este întotdeauna disponibil să vorbească cu tine 

despre fiecare aspect al vieții tale. El ascultă fiecare cuvânt pe care-l spui. Versetele 9-13 

sunt numite uneori „Rugăciunea Domnului”, unde Isus ne învaţă să ne rugăm. 

 

Tatăl nostru care eşti în ceruri 
Recunoaşte-L pe Dumnezeu ca Tatăl tău ceresc, 

dar şi ca Tatăl „nostru”, pentru că acum faci parte 
din familia lui Dumnezeu. 

Sfinţească-se Numele Tău Spune-i lui Dumnezeu că este special, că ştii că 
nu există altul ca El şi că te supui stăpânirii Sale.  

Vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer 
aşa şi pe pământ 

Rugăciunea nu înseamnă să se facă cum vrei tu, 
ci să înţelegi scopul lui Dumnezeu şi să vezi că 
voia lui Dumnezeu devine o realitate în viaţa 

zilnică, aşa cum a rânduit El. 
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă 

astăzi 
Încrede-te în Dumnezeu, că se va îngriji astăzi de 

orice nevoie. 

Şi ne iartă datoriile (păcatele) noastre, precum 
iertăm şi noi greşiţilor noştri 

Dacă este păcat nemărturisit în viaţa ta, 
recunoaşte înaintea lui Dumnezeu şi cere-ți 

iertare. Urmează apoi exemplul lui Dumnezeu şi 
iartă pe oricine a păcătuit împotriva ta. 

Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de 
Cel Rău. 

Viaţa are multe ispite. Cere-I lui Dumnezeu să te 
călăuzească în luarea deciziilor corecte, să faci şi 
să spui lucruri corecte şi să te ocrotească de orice 

influenţă rea din jurul tău. 

Căci a ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. 
Amin! 

Recunoaşte că viaţa ta ar trebui să fie centrată pe 
interesele lui Dumnezeu şi că tot ce este de 

valoare vine din puterea Lui, nu din a ta, pentru 
ca El să primească toată slava, nu tu. 

 

Avem mai sus un model al elementelor de bază ale rugăciunii. Mai degrabă decât să 

repeţi cuvintele, opreşte-te chiar acum şi roagă-te în cuvintele tale la fiecare din cele şapte 

elemente enumerate mai sus. Rugăciunea înseamnă pur și simplu dialog cu Dumnezeu. 

x Citeşte Luca 12:22-32. Poate au fost timpuri când tatăl tău pământesc a eşuat să-şi facă 

timp pentru tine sau nu a dat atenţie la ceea ce se întâmpla în viaţa ta, sau poate nu a fost 

prezent niciodată. Crezi că Tatăl tău ceresc cunoaşte şi se îngrijeşte astăzi de toate 

lucrurile din viaţa ta?_____________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Opreşte-te chiar acum şi discută pur și simplu cu El agenda ta pentru astăzi şi mâine. 
Cere-I Lui să te călăuzească, să pună cuvintele potrivite în gura ta, să-ţi dea curaj să faci 

lucrurile corecte şi să se îngrijească de tot ce ai nevoie. 

x Bazat pe acelaşi pasaj din Luca 12, există ceva în viaţa ta  nesemnificativ pentru Tatăl 

tău ceresc?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 1:3. Când tu eşti îndurerat, ai probleme majore, sau ai nevoie de 
mângâiere sau încurajare, la cine te poţi duce cu încredere deplină?_______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă este o durere specifică în viaţa ta chiar acum, du-te în rugăciune la Tatăl tău 

ceresc şi află mângâierea pe care numai El o poate dărui. 

x Citeşte Iacov 1:17. Numeşte cel puţin trei cele mai bune lucruri din viaţa ta şi spune de 
unde vin ele._____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Evrei 12:5-11. La fel ca orice tată bun, Tatăl tău ceresc te disciplinează când 

păcătuieşti, pentru a te corecta şi a te ajuta să te dezvolți. Însă El te tratează ca pe copilul 

Lui, nu ca pe un păcătos pierdut. Există vreun domeniu din viaţa ta în care ai putea 

experiementa chiar acum disciplina iubitoare a Tatălui tău ceresc?________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Dacă este aşa, ce paşi ar trebui să faci ca să corectezi acea parte din viaţă care trebuie 

schimbată?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Chiar şi cei mai buni taţi pământeşti sunt păcătoşi prin natura lor şi câteodată îşi dezamăgesc 

copiii. Tatăl tău ceresc nu te va dezamăgi niciodată. Dacă ai crescut fără un tată, Tatăl tău 

ceresc poate să facă mai mult decât pur și simplu să înlocuiască pierderea pe care ai 

experimentat-o. Dar tu trebuie să-i permiţi să te iubească necondiţionat, să comunice cu tine, 

copilul Lui, să te ocrotească şi să se îngrijească de tine. Iată de ce este important pentru tine să 
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fii consecvent în aceste studii zilnice. Curând, îţi vei forma obiceiul de a petrece un timp de 

calitate zilnic cu Tatăl tău ceresc. El doreşte să petreacă timp cu tine! Datorită acestui timp, 

viața ta va fi mai bună. 

 

 

Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Lectia 2 
FIUL: SACRIFICIUL LUI DUMNEZEU 

PENTRU MINE 
 

Cum pot ști că relația mea cu Dumnezeu  

va dura? 
 
Verset de memorat:2 Corinteni 5:21 

GÂNDUL CHEIE PENTRU SĂPTĂMÂNĂ: Siguranța vieții mele noi și a relației mele cu Dumnezeu 

depinde de ceea ce a făcut Cristos prin moartea și învierea Sa, nu de ceea ce știu, fac sau simt eu. 

 
Frica, îngrijorările și nesiguranța îi robesc pe mulți. Lumea este plină de activități 

religioase făcute de oameni sinceri, care lucrează cât de mult și de bine pot pentru a ajunge la 

un anumit lucru sau pentru a-l păstra. Fiecare religie are propria rețetă cu privire la ceea ce 

înseamnă succesul spiritual. 

 Unele religii se întemeiază pe cunoaștere, altele pe acțiune, iar altele pe emoții. Mesajul 

Scripturii afirmă că deși ce cunoști, ce faci și ce simți este important, viața și certitudinea ta se 

înrădăcinează în cine ești – copilul lui Dumnezeu, un membru al familiei Sale. Creștinismul 

este despre a fi.  

 În prima lecție ai învățat că o persoană devine parte a familiei lui Dumnezeu prin naștere 

spirituală, atunci când se pocăiește de păcate și se încrede în Cristos ca Domn și Mântuitor. 

Această lecție învață că siguranța vieții tale noi nu depinde de ce faci sau ce nu faci, ci 

depinde de aceeași lucrare terminată a lui Cristos care ți-a dat viața nouă.   
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ZIUA ÎNTÂI: ÎL CUNOSC PE TATĂL CERESC PRIN 

FIUL SĂU, ISUS CRISTOS 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca la finalul acestei lecții să primești o înțelegere mai profundă a lui Isus Cristos și a 

relației pe care dorește să ți-o dăruiască. 

 

Isus a spus ca Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Moise a dorit să-L vadă pe Dumnezeu, dar 

Acesta i-a spus că nimeni nu poate să-L vadă și să trăiască (Exod 33:20). Cum poți crește în 

relația ta cu Dumnezeu, fără să-L vezi? 

x Citeşte Ioan 1:18. Cine „declară”, exprimă sau face cunoscut cum este Dumnezeu cu 

adevărat?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citește Ioan 5:17-18. De ce erau iudeii mâniați pe Isus?__________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 14:6. Cum Îl pot cunoaşte pe Tatăl? 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 14:8-11. Care este cererea lui Filip? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Care este răspunsul dat de Isus? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Probabil ai auzit de termenul „Trinitate” cu referire la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul 

Sfânt. Cuvântul Trinitate nu apare în Biblie, dar în multe Biblii apare traducerea 

„Dumnezeire”, referindu-se la deplinătatea lui Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Biblia nu 

învață existența a trei dumnezei, ci că Dumnezeul invizibil se poate vedea prin Fiul și poate fi 

experimentat prin Duhul. 
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 Pavel afirmă că Isus Cristos este plinătatea dumnezeirii în formă trupească (Coloseni 

2:9). Mai simplu, îl poți cunoaște pe Tatăl ceresc pentru că El a hotărât să se descopere în 

formă trupească prin Isus Cristos. Unii l-au numit pe Isus „Dumnezeu-om” deoarece este în 

mod perfect om și în mod perfect Dumnezeu.  

 Acesta este un principiu foarte important: Dumnezeul invizibil poate fi văzut în formă 

umană, așa cum a fost văzut în Isus Cristos. Dacă ești cu adevărat un ucenic al lui Isus 

Cristos, oamenii ar trebui să-l vadă pe Dumnezeu în tine. 

x Care ar fi un mod prin care oamenii care te cunosc îl pot vedea pe Dumnezeu în viața 

ta?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Care este un alt domeniu din viaţa ta în care ar trebui să creşti mai mult în asemănare 

cu Dumnezeu pentru ca oamenii să-L poată vedea în viaţa ta? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Oprește-te chiar acum și cere-i în rugăciune lui Dumnezeu să te ajute să crești în acest 

domeniu pentru a semăna mai mult cu El. 

 

 

ZIUA A DOUA: ISUS CRISTOS A PLĂTIT PEDEAPSA 

PENTRU PĂCAT; EL ÎMI ASIGURĂ VIAȚA VEȘNICĂ  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi porfunzimea incredibilă a tot ceea ce a făcut Isus când 

a murit în locul tău pe cruce și când a înviat. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te facă o persoană mai încrezătoare datorită a ceea ce a făcut Isus Cristos 

pentru tine. 

Neprihănirea lui Dumnezeu pretinde ca pedeapsa pentru păcat să fie realizată. Natura 

omului, pervertită de păcat, nu are puterea să satisfacă standardele sfințeniei lui Dumnezeu. 

Dragostea necondiționată a lui Dumnezeu l-a motivat să plătească El însuși pedeapsa pentru 
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păcat, murind în locul nostru. Romani 5:1 afirmă că ai fost „îndreptățit” prin credință, acesta 

fiind motivul pentru care ai pace cu Dumnezeu. Îndreptățirea este un termen legal și 

înseamnă mult mai mult decât iertarea. Este iertarea întemeiată pe satisfacerea legală 

completă a pedepsei pentru păcat. 

x Citeşte 2 Corinteni 5:19-21. 

x Ce a devenit Cristos pentru noi?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce devenim noi ca rezultat a ceea ce a devenit Cristos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
În Cristos ai parte de neprihănirea lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce ai făcut tu, ci deoarece 

Cristos a plătit pedeapsa pentru păcat prin moartea și învierea Sa. Această afirmație este foarte 

puternică! Neprihănire înseamnă să fii curat sau pur în prezența lui Dumnezeu. Nu poți face 

ceva pentru a câștiga dreptul de a sta fără prihană în fața lui Dumnezeu. Aceasta e ceva ce a 

făcut Isus Cristos pentru tine. Biblia folosește încă un termen legal, afirmând că Dumnezeu ți-

a „imputat” această neprihănire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a pus în cont sau ți-a transferat 

această neprihănire datorită lucrării terminate a lui Cristos, la fel cum ai face într-un transfer 

bancar, mutând banii dintr-un cont în altul. Această idee se vede în 2 Corinteni 5:21: Isus 

Cristos a luat păcatul tău asupra lui când a murit pe cruce; învierea și biruința lui asupra 

păcatului și morții a făcut posibil transferul neprihănirii în contul tău. Acesta este acum 

statutul tău legal înaintea lui Dumnezeu, primit prin faptul că ai crezut în ceea e a făcut El 

pentru tine, nu pentru că ai făcut tu ceva.  

x Citeşte Romani 4:1-3. A fost socotit (sau declarat) Avraam neprihănit pentru ceva ce a 

făcut? Cum sau de ce a fost Avraam socotit neprihănit? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

x Citeşte Romani 4:4-5. Urmând exemplul lui Avraam, cum poți fi și tu socotit 

neprihănit?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citește Romani 4:18-25. Aici se vorbește despre exemplul credinței lui Avraam în 

promisiunea lui Dumnezeu că îi va da un fiu și că-l va face tatăl multor neamuri 

(popoare). 

x Citește Romani 4:21-22. Cum i-a fost imputată (socotită) neprihănirea lui Avraaam? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 4:23-25. Cum îţi este imputată neprihănirea astăzi? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Poziția ta oficială în fața lui Dumnezeu este cea de neprihănit. Nu ai făcut nimic pentru a 

câștiga această poziție, ci doar ai crezut în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Cum se 

conformează condiția vieții tale poziției de neprihănit pe care o ai în fața lui Dumnezeu? 

Probabil că ai citit povestiri despre regi și regine care au fost născuți cu această poziție, trăind 

însă vieți care nu se conformau rangului pe care-l aveau. 

x Îşi trăieşti viaţa astfel încât să se conformeze statutului legal al neprihănirii pe care ţi 

l-a dat Cristos? __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu de ceva ce ai spus sau ai făcut în această săptămână doar pentru că 

era corect din punct de vedere biblic._________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu din săptămâna care a trecut de faptă sau vorbă conformă cu Biblia pe 

care nu ai facut-o. ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Încheie acest timp cu Dumnezeu prin Biblie rugându-te ca Dumnezeu să continue să 

te învețe să trăiește în așa fel încât condiția vieții tale zilnice să crească în fiecare zi mai 

mult în conformitate cu poziția de neprihănire veșnică pe care o ai. 
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ZIUA A TREIA: SIGURANȚA MEA NU SE AFLĂ ÎN 

CINE SUNT, NICI ÎN CE ȘTIU, CE FAC SAU CE SIMT 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să crești în înțelegerea a cine ești tu în Cristos. 

Ai învățat că viața veșnică și iertarea păcatelor nu depind de faptele tale (Efeseni 2:8-9), ci 

de nașterea ta în familia lui Dumnezeu (Ioan 3:1-9) prin acceptarea lui Isus Cristos ca Domn 

și Mântuitor (Ioan 1:12). Acest lucru se întâmplă datorită a ceea ce a făcut Isus Cristos prin 

moartea și învierea Sa. Așadar, siguranța vieții tale noi și a relației tale cu Dumnezeu nu se 

întemeiază pe ceea ce faci, ști sau simți, ci pe Dumnezeul care ți-a dat această nouă viață. 

x Citește cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 5:10. Care era temeiul identității 

lui Pavel? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Venea această siguranță din faptul că Pavel știa, făcea sau simțea ceva deosebit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Venea această siguranță din faptul că Pavel făcuse ceva, sau din faptul că își cunoștea 

identitatea în Cristos?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citește Ioan 1:12 din nou. Fiind născut din Dumnezeu, ai devenit copilul Lui. Te poți 

gândi la vreun exemplu din Biblie sau din creație de cineva care a fost „nenăscut”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citește 1 Petru 1:3-5. Petru afirmă că ai fost născut din nou la o nădejde vie prin 

învierea lui Isus Cristos. Uitându-te în acest pasaj, a cui putere te protejează? 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

x Citește Romani 8:1. Ai învățat ce înseamnă cuvântul îndreptățire. Opusul îndreptățirii 

este condamnarea. 
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x De ce poţi avea certitudinea că nu vei fi condamnat de Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Se datorează această descoperire lucrurilor pe care le cunoști, simți sau faci, sau a cine 

eşti în Cristos?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Poți să nu-ți recunoști părinții, să fii supărat pe ei, să fugi de acasă și să nu mai vorbești 

niciodată cu ei, dar nu te poți „nenaște”. Întotdeauna vei fi copilul lor, indiferent ce faci, 

gândești sau simți. Aici vezi diferența dintre poziție (născut ca copil) și relație. Niciodată nu 

încetezi să fii copilul părinților tăi, chiar dacă relația cu ei se răcește. Din momentul în care ți-

ai pus încrederea în Isus Cristos ca Mântuitor, nu încetezi să fii copilul lui Dumnezeu. Scopul 

acestui studiu este să te facă încrezător în relația ta cu Dumnezeu, astfel încât viața ta să 

reflecte lucrarea lui Dumnezeu în tine.  

x Dă un exemplu de domeniu din viaţa ta în care te lupţi cu nesiguranţa. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Cum ar trebui să afecteze înțelegerea a cine ești în Cristos siguranța ta în acel 

domeniu.________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citește Efeseni 1:3-6. Mulți oameni se luptă deoarece simt că părinții lor sau alte 

persoane importante din viața lor nu-i acceptă. 

x Chiar dacă toate persoanele importante din viața ta te resping, unde poți găsi 

acceptare?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ZIUA A PATRA: NU MĂ TEM DE MOMENTELE DE 

ÎNDOIALĂ 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate cum să faci față îndoielii și să înțelegi mai bine siguranța vieții 

noi pe care o ai în Cristos. 

 

Îndoielile fac parte din viață. Cel mai important e modul în care le facem față. 

Isus a înviat din morți și s-a arătat unor ucenici. Toma nu era prezent când s-a întâmplat acest 

lucru, afirmând că nu crede că Isus a înviat decât dacă își pune degetul în palmele Lui și mâna 

pe coasta Lui. Când a apărut din nou Isus, nu l-a certat pe Toma, ci l-a invitat să examineze 

dovezile (Ioan 20:24-29). 

Poți face față îndoielilor în același fel, adică examinând dovezile și comparându-le cu 

ceea ce afirmă Biblia. Când îți compari îndoielile cu ceea ce spune Biblia și alegi să crezi ceea 

ce afirmă Biblia, credința și puterea ta cresc. 

Aplică acest principiu siguranței mântuirii de păcat. Dacă te îndoiești vreodată că poți trăi la 

nivelul așteptărilor lui Dumnezeu și crezi că vei pierde viața veșnică, poți ajunge din nou la 

siguranță prin confruntarea acelor îndoieli cu adevărul Bibliei. 

x Citeşte 1 Ioan 5:9-13. Ai acceptat darul lui Dumnezeu al vieții veșnice prin Fiul Său, 

Isus Cristos?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Privind atent la versetul 10, dacă refuzi să crezi ceea ce spune Dumnezeu prin Biblie, ce 

spui de fapt despre Dumnezeu?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Potrivit versetului 12, care este temeiul pentru a obţine viaţa veşnică? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Conform versetului 13, poţi şti cu adevărat că ai viaţă veşnică? 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

x Conform aceluiași verset 13, este viața veșnică ceva ce ai acum, sau ceva care se află în 

viitor?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Ce înseamnă cuvântul „veşnic”?____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Dacă viața veșnică s-ar sfârși la un moment dat, sau dacă o poți pierde, se mai poate 

numi veșnică?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citește Ioan 10:27-29. În acest pasaj Isus spune o pildă despre Păstorul cel bun care își 

dă viața pentru oi. 

x Potrivit cu ceea ce afirmă Isus, dacă El ți-a dat viața veșnică, ești în pericol să o pierzi? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Poate să te îndepărteze cineva de protecţia bunului Păstor?______________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte Filipeni 1:6. Îşi punea Pavel încrederea în filipeni sau în Cristos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Timotei 1:12. Ce sau cine este obiectul siguranţei lui Pavel? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citește Iuda 1:24-25. Cine te poate păzi de cădere?____________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ZIUA A CINCEA: NIMIC NU MĂ POATE SEPARA DE 

DUMNEZEU 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să te facă să-ți înțelegi identitatea, să te facă să găsești încredere, 

siguranță, acceptare și refugiu doar în El. 

 

Mulți oameni suferă din cauză că nu-și cunosc identitatea, nu găsesc acceptare și le 

lipsește încrederea de sine. În aceste două lecții ai învățat că prin harul pe care-l primești de la 

Dumnezeu doar prin credință, primești o nouă și minunată identitate, aceea de a fi membru în 

familia lui Dumnezeu. Ai acceptare veșnică prin Isus Cristos și ai siguranța cunoașterii 

faptului că nu poți pierde ceea ce depinde de lucrarea lui Cristos, nu de ceva ce ai făcut tu. 

Pavel rezumă beneficiile noii vieți în Cristos astfel: „dacă Dumnezeu e pentru noi, cine poate 

fi împotriva noastră?” (Romani 8:31). 

x Romani 8:35-39. Fă o listă de 17 lucruri pe care le menționează Pavel în aceste versete 

care nu te pot despărți de dragostea lui Dumnezeu._____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Gândește-te la fiecare dintre aceste lucruri și încearcă să înțelegi ce înseamnă fiecare. 

x Există ceva nemenționat în această listă care te poate separa de Dumnezeu? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

De ce poate să vorbească Pavel cu atâta certitudine? Să vedem ce afirmă Biblia. 
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x Citeşte Efeseni 1:12-14. După ce ai crezut în Cristos ca să fii mântuit, care este pecetea 

acestei promisiuni?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Privește atent la versetul 13. Duhul Sfânt pune pe tine pecetea, sau este El Însuși 

această pecete?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Există cineva sau ceva care ar putea rupe pecetea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citește Efeseni 4:30. Cât rămâne această pecete a Duhului Sfânt? (Ziua răscumpărării 

se referă la ziua în care Isus Cristos va reveni pe pământ pentru a-și întemeia Împărăția sa 

veșnică.) 

x Unde îți găsești identitatea și valoarea ca persoană?_____________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Te încrezi în ce știi, în ce simți, sau în ceea ce a făcut Isus Cristos pentru tine? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Există vreun motiv biblic potrivit căruia să crezi că îți poți pierde viața nouă în 

Cristos?_________________________________________________________________ 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Lectia 3 

 
DUHUL SFÂNT: PREZENȚA LUI 

DUMNEZEU ÎN MINE  
Cum pot şti că relaţia mea cu Dumnezeu este mai mult decât 

gânduri sau idei? 
 
Verset de memorat: Efeseni 5:18 

GÂNDUL CHEIE PENTRU SĂPTĂMÂNĂ: În momentul în care am crezut în Isus Cristos ca Mântuitor 

al meu, Duhul lui Dumnezeu şi-a făcut locuinţa înlăuntrul meu pentru împlinirea scopurilor lui 

Dumnezeu în mine şi prin mine. 

 
Dumnezeul Atotputernic care se manifestă pe Sine în trei persoane, Tatăl, Fiul şi 

Duhul Sfânt, este un concept greu de înţeles. Totuşi, fiecare are roluri şi manifestări diferite. 

De exemplu, tu ai putea fi o mamă, fiică, şi soţie chiar dacă eşti aceeaşi persoană. Până acum 

l-am vazut pe Dumnezeu ca Tată şi Fiu. În lecţia aceasta vei vedea Duhul Sfânt ca prezenţa 

lui Dumnezeu în tine. 

Meditând la Dumnezeu aşezat pe tron în ceruri, sau la Isus Cristos care a trăit şi-a 

murit cu două mii de ani în urmă, putem avea impresia că Dumnezeu este foarte departe. Dar 

Dumnezeu nu este departe!  El locuieşte în urmaşii Lui prin Duhul Sfânt. 

În lecţia a doua ai învăţat că Dumnezeu ţi-a dat Duhul Sfânt ca pecete a mântuirii şi a 

vieţii tale noi. Dar mai sunt multe alte lucruri de învăţat. În Bibliile şi cântările vechi vei 

regăsi cuvintele „Duhul Sfânt”. Noi folosim cuvântul „duh” ca să vorbim despre arătarea sau 

prezenţa cuiva. Prin acest cuvânt, traducătorii spuneau că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu 
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este doar o energie spirituală ce se mișcă prin Univers, ci e arătarea, prezenţa sau persoana 

Însăşi a lui Dumnezeu la lucru în noi şi în lumea din jurul nostru. 

 

Ziua întâi: Duhul lui Dumnezeu locuieşte în mine 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I ajutor lui Dumnezeu ca să înţelegi ce înseamnă ca Duhul Lui să locuiască în tine şi cum ar 

trebui să schimbe aceasta viaţa ta. 

 

Biblia ne învaţă că Dumnezeu locuieşte în noi! Mai precis, Dumnezeu locuieşte în noi 

prin Duhul Sfânt. 

Priveşte la mâinile, braţele, picioarele şi tălpile tale. Pune mâna peste inima ta. Atinge-ți 

faţa şi capul. Ceea ce vezi şi simţi este numai coaja exterioară care adăposteşte duhul tău. 

Acum că eşti un creştin, Dumnezeu este prezent în aceeaşi coajă prin Duhului Sfânt. 

Dumnezeu locuieşte în tine! 

x Citeşte Ioan 14:15-27. Isus a rostit aceste cuvinte nu cu mult timp înainte de a fi 
răstignit. În ce mod a spus Isus că îi va mângâia pe ucenici?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În acelaşi pasaj, găseşte de câte ori apare Dumnezeu ca Tată, Fiu, şi Duh. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Petrece timp meditând la ce spune Isus aici şi scrie o listă scurtă a promisiunilor pe 

care le face Isus în acest pasaj._____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1Ioan 3:24 şi 4:13. Cum ştii cu adevărat că tu eşti în Dumnezeu şi că Dumnezeu 

este în tine? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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x Citeşte 1Corinteni 6:19-20. Unde este Duhul lui Dumnezeu? _____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cu ce compară Pavel trupul tău? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Cum a ajuns Duhul lui Dumnezeu să locuiască în tine?_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x A fost din cauza unei lucrări speciale făcute de tine, sau a fost ceva făcut de 

Dumnezeu? Scrie în mod specific cum s-a întâmplat acest lucru. 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Înţelegând că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în tine, cum ar trebui să afecteze aceasta 

trupul şi duhul tău conform cu 1 Corinteni 6:20?_______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ai învăţat că Duhul lui Dumnezeu este pecetea mântuirii tale, garanţia lui Dumnezeu că 

vei avea viața veșnică. Efeseni 1:13 spune că ai primit Duhul lui Dumnezeu când ai crezut în 

Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor. De fapt, Romani 8:9 spune că dacă nu ai Duhul lui 

Dumnezeu, înseamnă că nu aparţii cu adevărat lui Cristos. În Romani 8:16, Pavel spune că 

Duhul lui Dumnezeu este acela care depune mărturie împreună cu duhul tău că eşti cu 

adevărat copilul lui Dumnezeu. 

x Dumnezeu locuieşte în tine prin Duhul Sfânt. Cum ar trebui să afecteze aceasta 

gândurile tale?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu practic despre cum ar trebui să se schimbe gândirea ta pentru că 

Dumnezeu locuieşte în tine. Ar putea fi un gând vechi pe care trebuie să-l îndepărtezi, sau 

un gând nou care trebuie luat în considerare.___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu de o faptă pe care o poţi face ca să aducă slavă lui Dumnezeu, ținând 

cont că acum locuieşte în tine. ______________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

x Dă un exemplu de o fapta la care trebuie să renunți pentru că Dumnezeu locuiește în 

tine. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A DOUA: DUHUL LUI DUMNEZEU ÎMI 
ASIGURĂ PREZENŢA PUTERII  LUI DUMNEZEU  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum poate Duhul lui Dumnezeu să dea vieţii tale scopul şi 

semnificaţia veritabile pe care le-ai dorit dintotdeauna. 

 

Unii oameni încearcă să trăiască după cele zece porunci, după legea de aur sau 

încearcă să facă diferite lucruri ca să câştige favoarea lui Dumnezeu. Nu contează cât de mult 

încearcă cineva, este cu neputinţă să trăieşti la nivelul standardului neprihănirii lui Dumnezeu. 

Duhul Sfânt locuieşte în tine pentru ca să poți trăi neprihănit prin puterea lui Dumnezeu, iar 

nu prin eforturile tale proprii. 

Apostolul Pavel cunoştea frustrarea neputinţei de a trăi prin adevărul lui Dumnezeu când 

te încrezi în propriile puteri. El a fost crescut ca iudeu și a încercat să respecte întreaga lege a 

Vechiului Testament. Problema nu era Legea lui Dumnezeu, ci ceva dinăuntrul lui Pavel. 

x Citeşte Romani 7:7-20. Ce anume din Pavel îl oprea să trăiască viaţa aşa cum dorea 

Dumnezeu de la el?  Priveşte în special la versetele 17 şi 20._____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 7:21-23. Care era legea sau principiul pe care l-a descoperit 
Pavel?________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Gândeşte-te la un timp precis din viaţa ta când ai știut ce lucru trebuie făcut, şi totuşi ai 

făcut altceva.___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Conform lui Pavel, care era problema care-l împiedica să facă ce este bine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 8:1-4. Care este legea nouă descoperită de Pavel care contracarează 

ceea  ce el numeşte „Legea păcatului şi a morţii”?:______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

x Cum împlineşte Dumnezeu neprihănirea Lui în tine conform cu versetul 4? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 8:5-9. A te gândi la ce este carnal sau firesc înseamnă că gândurile tale 

sunt controlate de dorinţele tale egoiste. 

x În contrast, ce crezi că înseamnă să te gândeşti la lucrurile Duhului? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Poţi să fii plăcut lui Dumnezeu lucrând din greu, făcând mai mult, sau încercând mai 

mult prin propria ta putere? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Esenţa a ceea ce ai văzut aici este că păcatul te împedică să trăieşti o viaţă de neprihănire 

consecventă. Păcatul te va trage întotdeauna în jos, la fel cum legea gravitației atrage un 

obiect spre pământ. Dar, aşa cum avionul greu zboară folosind principiile aerodinamicii și 

biruiește legea gravitației, Duhul lui Dumnezeu îţi permite să biruieşti consecințele naturii 

tale păcătoase. Nu prin încercări mai grele, ci prin încrederea în Dumnezeu care lucrează 

în tine şi prin tine, prin Duhul Sfânt, care îţi dă o viaţă de biruinţă şi un scop. 

x Citeşte Fapte 4:8 şi 31; Fapte 6:3 şi 5; Fapte 7:55; Fapte 11:24; Fapte 13:9 şi 52. Care 

este firul comun pe care îl au aceste versete?__________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cartea Faptelor ne spune cum urmaşii lui Isus Cristos s-au dus să proclame vestea bună a 

vieţii noi în Cristos, iar unii şi-au dat vieţile pentru aceasta. Care era sursa puterii lor? 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 3:14-19. Cum te întăreşte Dumnezeu în fiinţa ta şi te împuterniceşte să 

trăieşti o viaţă care Îi aduce slavă Lui?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Scrie precis care domeniu sau domenii din viaţa ta au nevoie de întărire şi Cere-I lui 
Dumnezeu să te întărească prin puterea Duhului Său Sfânt.______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A TREIA: DUHUL LUI DUMNEZEU ÎMI 
VORBEŞTE 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru că Duhul Lui locuieşte în tine. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te facă sensibil la auzirea glasului Său. 

 
Uneori oamenii vorbesc despre ascultarea glasului din ei înşişi. Unii numesc acest glas 

conştiinţă, iar Biblia ne învaţă clar că Dumnezeu a dat omenirii o conştiinţă (Romani 2:15-

16). Totuşi, conştiinţa ta este imperfectă şi te poate înşela (1Timotei 4:2). Urmaşii lui Cristos 

au ceva mai bun – Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în tine şi îţi vorbeşte cu glasul lui 
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Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu poate vorbi, prin conştiinţa ta, cuvintele Scripturii sau  poate 

vorbi din adâncul duhului tău în moduri pe care nu le poți înţelege sau explica pe deplin. 

x Citeşte Ioan 16:7-8. Vorbind despre ceea ce Duhul sau Mângâietorul va face, Isus a ales 

un cuvânt care poate fi tradus ca mustrare, convingere, dovedire sau demonstrație. 

x Isus spune că Duhul Sfânt te va convinge de trei lucruri. Care sunt acestea? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Conform acestui pasaj, cine a fost cel ce te-a conviuns de problema păcatului tău şi de 

nevoia după Isus Cristos?_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Poţi să-ţi aminteşti de un moment din săptămâna trecută când Duhul Sfânt te-a convins 

sau te-a făcut conştient de un păcat în viaţa ta? Care a fost acela? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Opreşte-te şi întreabă-L acum dacă există un alt păcat în viaţa ta pe care trebuie să-l 

părăseşti. 

x Acelaşi verset spune că Duhul Sfânt te convinge de neprihănirea ta. Cu alte cuvinte, El te 

face conştient de lucrurile corecte ce trebuie făcute. 

x Poţi să-ţi aminteşti de un moment în care Duhul Sfânt te-a îndemnat să faci ceva, 

pentru că era un lucru corect de făcut? Care a fost acela?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Duhul lui Dumnezeu te face de asemenea conştient de judecata și consecinţele păcatelor. 

x Poţi să-ţi aminteşti de un moment când ai fost ispitit să păcătuieşti şi ai ales să nu o 

faci, pentru că ai meditat la consecinţe? Care a fost acel păcat şi al cui glas ţi-a 
vorbit?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Duhul lui Dumnezeu ne convinge de păcat, dar este foarte important să înţelegem 

diferenţa dintre convingerea de păcat şi simţirile emoţionale ale vinovăţiei. Vinovăţia 

emoţională te poate face să te simţi deprimat, deznădăjduit şi neajutorat şi poate cauza 
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nefericire paralizantă şi ruşine. Când Duhul lui Dumnezeu te convinge de păcat este 

întotdeauna foarte precis şi clar şi are scopul iubitor de a te apropia de Dumnezeu. Duhul lui 

Dumnezeu te motivează să vii la Dumnezeu şi să ceri iertare şi putere să te întorci de la păcat. 

x Citeşte Romani 8:26. Ai fost vreodată atât de copleşit de ceva după care suspinai 

înăuntru, dar nu ştiai nici măcar cum să pui în cuvinte ce era pe inima ta? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Ce promite versetul acesta că va face Duhul lui Dumnezeu pentru tine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Există  vreo povară pe inima ta chiar acum care te împiedică să te rogi? Care este 

povara aceea?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Opreşte-te chiar acum şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu că El ştie întotdeauna ceea ce tu 

nu poți exprima. Mulţumeşte-I că a pus Duhul Lui în viaţa ta. 

Acestea sunt câteva din multele feluri în care Dumnezeu îţi vorbeşte prin Duhului Său 

care locuieşte în tine şi prin care S-a făcut una cu duhul tău. S-ar putea să confunzi uneori 

glasul Lui cu alte gânduri care fac zgomot, distrăgându-ți atenţia. Însă Duhul lui Dumnezeu 

va vorbi întotdeauna adevărul şi nu va contrazice niciodată adevărul biblic. 

 

ZIUA A PATRA: DUHUL LUI DUMNEZEU MĂ FACE 

DIN CE ÎN CE MAI ASEMĂNĂTOR LUI CRISTOS 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Spune-I lui Dumnezeu că doreşti să creşti spiritual şi să fii mai mult asemenea lui Cristos în fiecare 

aspect al vieţii tale, ca viaţa ta să-I aducă slavă. 

Ioan 16:14 afirmă că Duhul Sfânt aduce slavă Domnului Isus Cristos. Una dintre cele mai 

semnificative căi prin care Duhul Sfânt face aceasta este să te facă mai mult asemenea lui 

Cristos. Cu cât viaţa ta Îl reflectă pe Cristos altora, cu atât mai multă slavă primeşte Cristos. 

Duhul lui Dumnezeu din tine îţi dă puterea să creşti şi să ajungi asemenea lui Cristos în 

fiecare aspect al vieţii tale. 
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x Citeşte Galateni 3:1-3. După ce primeşti viaţa nouă şi pecetea Duhului Sfânt prin 

credinţă, cum ar trebui să continui creşterea în umblarea ta cu Dumnezeu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 5:16-18. Cum poţi câştiga biruinţă asupra dorinţelor fireşti, carnale 

care se războiesc în tine şi te trag în păcat şi egoism? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 5:19-21. Dacă există un cuvânt pe care nu-l înţelegi, cercetează-l. 

x În cazul în care crezi că ai scăpat, priveşte cu atenţie la ultimul lucru de pe listă. Include 

orice altceva similar cu cele de pe listă. 

x Poţi să te gândeşti la ceva din viaţa ta din luna trecută care poate fi numită faptă a firii? 

Care ar fi aceea?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 5:22-23. Uită-te în dicţionar sau altă carte de referinţă pentru orice 

cuvânt din listă pe care nu-l înţelegi. Există nouă calităţi aici. 

x Care dintre acestea au nevoie de dezvoltare în viaţa ta?___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 5:24-25. Dacă aparţii lui Cristos, ce se va întâmpla cu dorinţele tale 

carnale, fireşti şi cu poftele care caută să te controleze?__________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Cum poţi răstigni sau da la moarte faptele firii tale? ____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Va implica aceasta încercarea din greu sau depunerea unui mare efort, sau va implica 
învăţarea umblării în Duhul?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Fă o listă cu faptele firii cu care te lupţi.______________________________________ 



 
 

46 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Spune-i lui Dumnezeu că doreşti ca El să scoată acele fapte ale firii din viaţa ta şi să te 

facă să devii conştient când eşti ispitit de aceleaşi dorințe fireşti. Cere-I Lui să-ți 

amintească de consecinţele cedării în fața acelor  ispite. 

x Cere-I lui Dumnezeu să facă mai puternică în tine dorinţa de a face lucruri corecte 

decât dorinţa de a face rău. 

x Cere-I Lui să te înveţe să umbli în Duhul. Aceasta va fi tema următoarei lecții. 

Observă că termenul roadă din Galateni 5:22 este la singular. Cu alte cuvinte, aceste nouă 

calităţi sunt roada Duhului Sfânt în viaţa ta. Dacă ai una, le ai pe toate într-o măsură sau alta. 

Ele nu sunt rezultatul eforturilor tale de îmbunătăţire de sine, ci mai degrabă roada Duhului 

lui Dumnezeu în viaţa ta care te face asemenea lui Cristos. Cu cât creşti mai mult în harul şi 

cunoştinţa lui Isus Cristos, cu atât mai mult aceste calităţi vor înflori şi distinge personalitatea 

ta. Astfel, dorinţele fireşti vor avea mai puţin control asupra vieţii tale. 

 

ZIUA A CINCEA: DUHUL LUI DUMNEZEU VREA SĂ 

CONTROLEZE VIAŢA MEA 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I astăzi să-ţi arate ce înseamnă să fii plin şi controlat de Duhul Sfânt. 

x Spune-i lui Dumnezeu că acesta este modul în care doreşti să-ţi trăieşti viaţa – controlat de Duhul 

Lui. 

 

Ce înseamnă să umbli în Duhul? Şi ce putem spunem despre toate acele versete din Fapte 

care vorbesc despre ucenici că au fost umpluţi cu Duhul Sfânt? Cum poate fi aceasta o 

realitate în viaţa ta? Asupra acestor întrebări se va concentra acest studiu. 

x Citeşte Efeseni 5:18. Este aceasta o poruncă sau o sugestie? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Când o persoană este intoxicată cu alcool, cine sau ce îi controlează viața? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cum se poate compara aceasta cu faptul de a fi plin cu Duhul Sfânt? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ai învăţat că Duhul Sfânt nu este vreo sursă de energii misterioase, ci înfăţişarea lui 

Dumnezeu în viaţa ta şi în lumea din jurul tău. A fi plin de Duh nu ar trebui să-ţi sugereze 

imaginea de-a fi plin cu un combustibil cosmic, ci mai degrabă lăsarea Duhului lui Dumnezeu 

să umple fiecare aspect al vieţii tale. O persoană plină de Duh este una care-I permite lui 

Dumnezeu să-i controleze total viaţa. În alte locuri din Biblie, această viaţă umplută de duh 

este numită „umblarea în Duhul”. Problema nu este de-a avea mai mult din Duhul Sfânt, ci 

Duhul Sfânt să aibă mai mult control asupra ta. 

x Citeşte Efeseni 4:30. Dă un exemplu de cum l-ai putea întrista pe Duhul 
Sfânt._________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Tesaloniceni 5:19. Dă un exemplu de stingere, înăbușire, sau îndepărtare de 

Duhul Sfânt.___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Când permiţi ca păcatul să crească în viaţa ta, limitezi controlul Duhului lui Dumnezeu. 

Mai mult, când Dumnezeu îţi vorbeşte prin Duhul Sfânt, aşa cum ai învăţat mai devreme, 

îndemnându-te să faci ce este drept, să o rupi cu păcatul şi să eviţi consecinţele lui, tu 

micșorezi controlul Lui asupra vieţii tale dacă Îl refuzi. 

x Citeşte 1 Ioan 1:9. Pregătindu-te să permiți Duhului lui Dumnezeu să te umple şi să 

controleze viaţa ta, fă o listă cu orice păcat pe care nu l-ai recunoscut înainte lui 

Dumnezeu, fiind de acord cu El că aceste fapte ale firii sunt păcate care distrug viaţa şi 

relaţia ta cu Dumnezeu.____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Scrie cuvintele din 1 Ioan 1:9 cu litere de tipar în lista ta de păcate, revedincând 

promisiunea iertării şi curăţirii lui Dumnezeu de orice nelegiuire. 

x Citeşte 1 Ioan 5:14-15. Este voia lui Dumnezeu ca tu să fii plin de Duhul Sfânt? De ce? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce verset citit mai devreme îţi poruncea să fii plin de Duh? _______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Opreşte-te chiar acum şi cere-I lui Dumnezeu să te umple și să te îndrepte cu Duhul 

Lui, să preia controlul asupra fiecărui aspect al minţii, inimii, sufletului şi duhului tău. 

Cere-I să te facă astfel conştient de momentele în care încerci să preiei tu însuți 

controlul asupra vieţii tale. 

x Care verset citit mai devreme spune că Duhul Sfânt te convinge de păcat, neprihănire şi 

judecată?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Conform cu 1 Ioan 5:14-15, a răspuns Dumnezeu la rugăciunea ta de umplere cu 

Duhul Sfânt?____________________________________________________________ 

x Citeşte Coloseni 2:6. L-ai primit pe Isus Cristos ca Domnul şi Mântuiorul tău prin 

faptele tale, sau ai primit harul lui Dumnezeu prin credinţă, crezând ceea ce a spus El 
în Biblie?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cum umbli în Duhul conform cu versetul de mai sus?___________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Este umblarea în plinătatea Duhului ceva care depinde de sentimente, fapte sau 

experienţe, sau are loc prin acceptarea harului lui Dumnezeu prin credinţă, crezând 

ceea ce a spus El în Biblie? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lectia 4 

 
ADEVĂR: DUMNEZEU VORBEŞTE CU 

MINE PRIN BIBLIE 
 

Cum pot să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu? 
 
Verset de memorat: 2 Timotei 3:16-17 

GÂNDUL CHEIE PENTRU SĂPTĂMÂNĂ:Biblia este inspirată de Dumnezeu şi este standardul 

meu absolut al adevărului, dreptarul prin care pot măsura toate lucrurile şi pot adânci relaţia 

mea cu Dumnezeu. 

 
Dumnezeu a interconectat viaţa Lui cu a ta ca Tată, Fiu şi Duh. Scopul principal al 

acestui studiu este să-L cunoaştem mai bine pe El. Cunoşti oamenii petrecând timp cu ei, 

vorbind cu ei, şi ascultând cu atenţie la ceea ce ei spun. La fel de adevărat este dacă vrei să 

dezvolţi o relaţie cu Dumnezeu. 

Duhul lui Dumnezeu îţi vorbeşte prin Biblie, şi tu vorbeşti cu Dumnezeu prin 

rugăciune. Petrecerea timpului în rugăciune şi cu Dumnezeu prin Biblie este o parte esenţială 

pentru un urmaş al lui Isus Cristos. În Lecţia 3, ai învăţat că este posibil să confunzi glasul 

Duhului lui Dumnezeu cu alte glasuri. Pentru a micşora această posibilitate, Dumnezeu ţi-a 

dat adevărul Lui în forma scrisă prin Biblie, şi poţi să fii sigur că Duhul Lui nu va spune 

niciodată ceva ce contrazice Scriptura. 

Biblia este în centrul relaţiei tale cu Dumnezeu. Ceea ce cunoşti despre Dumnezeu, 

poţi învăţa din Biblie. De asemenea poţi învăţa despre tine însuţi din Biblie, în timp ce 
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descoperi principiile de bază şi vezi adevărurile trăite de oameni la fel ca tine. Toate lucrurile 

în viaţă pot fi măsurate prin adevărul absolut al Cuvântului lui Dumnezeu. 

 
ZIUA ÎNTÂI: BIBLIA ESTE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU PENTRU MINE 
Rugăciune zilnică   

x  Cere-I lui Dumnezeu să-ţi deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său 

x Cere-I lui Dumnezeu să inspire în tine un sentiment de teamă (evlavie), în timp ce înveţi mai mult 

despre clădirea relaţiei tale cu El. 

 

Biblia este o carte unică. Nu este numai o carte despre Dumnezeu; ea pretinde că a fost 

scrisă de Dumnezeu folosind personalităţi unice, perpsective, culturi, şi vocabularul a mai 

mult de 40 de autori de pe trei continente, într-o perioadă de 1.600 de ani. Dumnezeu i-a 

inspirat pe aceşti oameni să scrie cuvintele pe care El le-a dorit, ca să poată dezvolta astăzi 

relaţii puternice, intime cu oameni ca tine. 

Ridică-ți Biblia şi ţine-o în mână pentru un moment. Priveşte-o. Ții în mână cuvintele lui 

Dumnezeu scrise pentru tine. Biblia foloseşte câteva sinonime şi fraze care vorbesc despre 

cuvintele lui Dumnezeu, cum ar fi „Cuvântul Domnului”, „legi”, „mărturii”, „scripturi”, 

„porunci”, „Legea” şi altele. Toate acestea indică spre cartea extraordinară pe care o ţii în 

mâna ta, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine. 

x Citeşte 2 Timotei 3:16-17. Pavel a folosit un cuvânt grecesc pentru inspiraţie care literal 

înseamnă „suflat de  Dumnezeu.” Cât de mult este Biblia insuflată sau inspirată de 

Dumnezeu?_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 30:5-6. În timp ce studiezi Biblia ar trebui să te concentrezi pe 

dobândirea  scopului principal, înţelegerea relatării, sau a fiecărui cuvânt? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 5:17-18. „Iota şi frântura de slovă” pe care Isus le menţionează sunt cele 

mai mici litere în alfabetul evreiesc. Isus spune nu numai că Dumnezeu poate păstra 

fiecare cuvânt al Bibliei, ci fiecare literă atât cât va fi cerul şi pământul.  
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Dumnezeu nu promite doar să păstreze fiecare cuvânt al Scripturii, El poate să comunice 

acel adevăr cu claritate în fiecare limbă de pe pământ. Limbile se schimbă în timp, şi 

traducerea Bibliei este întotdeuna o lucrare în progres. Unele traduceri sunt mai bune şi mai 

exacte decât altele. Deocamdată, cel mai important lucru este Biblia pe care o ai în mâna ta. 

Citeşte-o, studiaz-o, iubeşte-o, crede-o, şi trăieşte-o! În timp ce creşti în înţelegerea biblică, 

vei putea să găseşti traducerea Bibliei care este cea mai bună pentru tine, pentru limba ta şi 

cultura ta. 

x Citeşte Psalmul 19:7-11. Ţinând cont de sinonimele diferite folosite cu referire la 

Biblie, fă o listă a caracteristicilor Cuvântului lui Dumnezeu pe care le găseşti în 

pasajul acesta. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Psalmul 119:97-104. Fiecare verset cu excepţia a trei din cele 176 de versete din 

Psalmul 119 menţioneză Cuvântul lui Dumnezeu într-un anumit fel, acesta fiind cel mai 

lung capitol din Biblie. În timp ce citeşti, observă relaţia adâncă şi iubitoare pe care o are 

psalmistul cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui. 

x Enumeră cel puţin cinci lucrări sau atitudini pe care psalmistul le-a integrat în viaţa lui 

ca rezultat al relaţiei lui cu Cuvântul lui Dumnezeu._____________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Notează cel puţin o schimbare sau planificare pe care o vei face în viaţa ta pentru 

adâncirea relaţiei tale cu Dumnezeu prin studiul Bibliei. Un exemplu va fi să devii 

consecvent în studiul Bibliei în fiecare zi, punând deoparte un timp şi un 

loc.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ZIUA A DOUA: BIBLIA ESTE O LUMINĂ PENTRU 

CĂRAREA MEA 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate un adevăr în Biblie care-ţi dă nădejde şi călăuzire într-un domeniu 

în care ai nevoie. 

Timpul tău în Biblie ar trebui să fie personal şi să contribuie la dezvoltarea relaţiei tale 

cu Dumnezeu. Când oamenii spun că Biblia este plictisitoare sau imposibil de înţeles, este de 

obicei pentru că nu au o relaţie adevărată cu Dumnezeu, ori le lipseşte înţelegerea modului în 

care Dumnezeu vrea să comunice cu ei prin Cuvântul Lui. 

Scopul studiului Bibliei ar trebui să fie nu doar acumularea de informaţie, ci să adâncească 

umblarea cu Dumnezeu şi să îți arate adevărul Lui pentru provocările şi oportunităţile zilnice 

ale vieţii. Doar cunoaşterea Bibliei nu garantează adâncirea relaţiei tale cu Dumnezeu. A 

creşte în relaţia ta cu Dumnezeu necesită permiterea Duhului lui Dumnezeu să controleze 

viaţa ta şi practicarea adevărului biblic în toate domeniile. 

x Citeşte Psalmul 119:105. Explică ce crezi că înseamnă ca Biblia să fie o lumină pe 

cărarea ta._______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu specific al unei decizii pe care a trebuit să o iei, şi apoi Cere-I lui 
Dumnezeu să-ţi dea lumină din Biblie să iei decizia corectă. Dacă nu ştii unde să cauți în 

Biblie lumina de care ai nevoie, cere ajutorul unui credincios mai matur. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Evrei 4:12. Versiunea Bibliei pe care o citeşti poate spune viu şi lucrător. Biblia 

este şi vie şi puternică!Deşi povestirile şi principiile Bibliei au fost consemnate cu secole 
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în urmă, ele sunt vii în sensul că acelaşi adevăr este trăit în vieţile oamenilor de astăzi, la 

fel ca în trecut. 

x Citeşte Romani 15:4. Dă un exemplu despre cum ai primit mângâiere sau nădejde din 

Biblie luna trecută.______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1Corinteni 10:1-11. Pavel foloseşte exemplul ieşirii evreilor din Egipt din Vechiul 

Testament, pentru a demonstra cum este viu astăzi adevărul lui Dumnezeu pentru folosul 

nostru. Notează un pasaj biblic pe care-l vei folosi săptămâna aceasta fie ca exemplu de 

urmat, o avertizare a ce trebuie să eviţi, ori un adevăr călăuzitor. Poate este un pasaj 

care l-ai citit în lecţia de astăzi. 

 

ZIUA A TREIA: DUHUL LUI DUMNEZEU ÎMI 
TĂLMĂCEŞTE BIBLIA 

 

Rugăciune zilnică focalizată:  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său 

x Cere-I lui Dumnezeu să te înveţe astăzi ceva din Biblie care va face o diferenţă în viaţa ta. 

 

Oricine poate citi Biblia ca literatură, şi mulţi fac acest lucru . Totuşi, dacă scopul tău este 

să contruieşti o relaţie profundă cu Dumnezeu care să depăşească simpla cunoaştere, există o 

dimensiune spirituală care trebuie luată în considerare. Duhul lui Dumnezeu din tine te 

călăuzeşte în adevărul lui Dumnezeu. 

x Citeşte Ioan 14:26 şi 16:13-15. Deoarece Biblia este inspirată divin, este logic că 

Dumnezeu te va călăuzi într-o înţelegere corectă a Cuvântului Său. El face aceasta prin 

Duhul Lui, care locuieşte în tine ca urmaş al lui Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 2:6-9. Care sunt cele două feluri de înţelepciune pe care Pavel le 

compară în aceste versete?  
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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x Citeşte 1Corinteni 2:10-12. Pavel arată că Duhul lui Dumnezeu te învaţă înţelepciunea lui 

Dumnezeu şi lucrurile acelea adânci ale lui Dumnezeu pe care nu le poţi pricepe de unul 

singur. 

x Citeşte 1 Corinteni 2:13. Duhul Sfânt te învaţă adevărul lui Dumnezeu comparând  (sau 

interpretând) lucrurile spirituale prin lucruri spirituale. Cu alte cuvinte, Duhul lui 

Dumnezeu îi învaţă pe oamenii controlaţi de Duhul adevărul lui Dumnezeu prin 

compararea unor lucruri spirituale dintr-un loc din  Biblie cu altele. 

x Citeşte1 Corinteni 2:14. Omul, în starea lui naturală, fără viaţa nouă în Cristos, nu poate 

pricepe adevărul profund al Scripturii. Oricine poate citi superficial Scriptura, dar 

adevărul lui Dumnezeu este discernut spiritual sau înţeles numai de copiii Săi. Adevărul 

lui Dumnezeu este ascuns de priceperea celor care nu-L cunosc. Înţelegere deplină 

necesită călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. 

x Citeşte 1 Corinteni 2:15-16.  Persoana controlată de Duhul poate să judece, să discearnă, 

ori poate examina adevărul Bibliei, în timp ce învaţă gândirea lui Cristos prin Scriptură şi 

prin călăuzirea Duhului Sfânt. 

Prin Duhul lui Dumnezeu din el, orice credincios are acces la adevărul profund al 

Cuvântului lui Dumnezeu. Totuşi, Duhul foloseşte și alte mijloace să te înveţe adevărul lui 

Dumnezeu, pe lângă glasul şi puterea lăuntrică. 

x Citeşte Fapte 8:26-31. Duhul Sfânt prin Filip l-a ajutat pe famenul etiopian să înţeleagă 

Scriptura pe care o citea. Duhul Sfânt foloseşte deseori alţi credincioşi să facă lucrarea Lui 

în viaţa ta. 

x Citeşte Efeseni 4:11-16. Observă că Dumnezeu dăruieşte de asemenea păstori şi învăţători 

care să-i zidească pe credincioşi în adevărul lui Dumnezeu. De multe ori păstorii şi 

învăţătorii aceia ne vor sluji prin scrierile lor, prin înregistrări sau prin alte metode de 

comunicare a lecţiilor pe care ei le-au învăţat prin filtrarea experienţelor vieţii lor prin 

Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum îi învaţă Duhul Sfânt. 

x Pe lângă Duhul Sfânt, care sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a aşezat în viaţa ta să te 

ajute în învăţarea Bibliei? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Pune pe listă cel puţin un pas pe care-l vei face ca să beneficezi de eforturile altora să te 

înveţe.__________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A PATRA: BIBLIA ESTE AUTORITATEA 
ABSOLUTĂ CĂREIA MĂ SUPUN 
Rugăciune zilnică   

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate orice domeniu al vieţii tale care trebuie supus autorității acestui 

adevăr absolut. 

Deoarece Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să accepți autoritatea ei absolută 

prin care să iei decizii și să-ți trăieşti viaţa. Mai degrabă decât să apelezi la Biblie ca să găseşti 

suport pentru ideile tale, adevărul lui Dumnezeu ar trebui să te ajute să-ţi formezi ideile. Mai 

degrabă decât să iei decizii pe baza sentimentelor sau instinctelor, ar trebui să iei decizii pe 

baza principiilor lui Dumnezeu. Biblia este adevărul absolut pe care ţi l-a dat Dumnezeu prin 

care-ți poţi judeca circumstanțele, sentimentele, experienţele şi ideile. 

x Citeşte Matei 17:1-5. Aici este descris un moment culminant din viaţa şi lucrarea lui Isus, 

când El a fost schimbat deodată şi s-a arătat în slava maiestăţii Sale. Cei trei ucenici 

apropiaţi, Petru, Iacov şi Ioan erau cu El şi n-au uitat niciodată această experienţă 

minunată. 

x Citeşte 2 Petru 1:16-18.Ani mai târziu, Petru scrie despre experienţa avută cu Isus pe 

munte. Închide ochii şi încearcă să-ţi imaginezi ce-a însemnat să-l vadă pe Isus în slava 

Lui şi să audă glasul lui Dumnezeu. 

x Citeşte 2 Petru 1:19.Ce a considerat Petru că este mult mai cert, mult mai sigur decât 

mărturia ochilor şi urechilor lui?___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Petru 1:20-21. Profeţia despre care Petru vorbeşte este un alt mod de referire la 

Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, pasajul acesta confirmă ceea ce ai învăţat mai 

devreme despre inspiraţia divină a Bibliei. Biblia este autoritatea absolută, pentru că este 

rezultatul Duhului Sfânt vorbind prin oamenii lui Dumnezeu controlaţi de Duhul. 

x Citeşte Matei 7:29. Când Isus a terminat de învăţat, oamenii erau uimiţi de autoritatea cu 

care El vorbise. El vorbise cuvintele lui Dumnezeu. 
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x Ascultă oamenii cu adevărat când tu vorbeşti?_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

x Cum poţi încorpora autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu în comunicarea ta cu alţii? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Numește un adevăr biblic pe care ai învăţat să-l aplici la viaţa ta și pe care îl vei 

împărtăşi cu altcineva atunci când Dumnezeu îţi va da oportunitatea. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 17:17. În rugăciunea către Tatăl, Isus declară că acest Cuvânt al lui 

Dumnezeu este adevărul; adevărul absolut.  

x Citeşte Ioan 1:1-2 şi 1:14. Isus Cristos este Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Biblia este 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cuvântul viu şi Cuvântul scris al lui Dumnezeu cuprind 

deplina şi absoluta autoritate care să te ghideze în toate chestiunile vieţii. 

x Care domenii de nesiguranţă, frică, îndoială sau întrebări din viaţa ta pot beneficia de 

adevărul absolut al Bibliei, şi cum poţi aplica adevărul biblic în acele domenii? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A CINCEA: BIBLIA ÎMI ASIGURĂ LEGĂTURA 

ZILNICĂ CU DUMNEZEU 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea puterea şi disciplina ca să fii consecvent în timpul tău zilnic cu El în 

Biblie. 

 



 
 

59 

Puţine lucruri ar putea fi mai importante pentru adâncirea relaţiei tale cu Dumnezeu 

decât timpul petrecut zilnic în Biblie. Odată ce ai învăţat cum te întăreşte Biblia în relaţia ta 

cu Dumnezeu, te vei duce la Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie şi anticipaţie. 

Citeşte 2 Timotei 2:15. Învăţarea Bibliei necesită studiu şi există căi corecte sau greşite de a 

studia Biblia. Nu contează care este nivelul tău actual al deprinderii studierii Bibliei, creştere 

şi îmbunătăţirea studiului tău biblic este o îndeletnicire ce durează întreaga viaţă. Singurul 

lucru pe care-l cere Dumnezeu de la tine este dorinţa de creştere şi consimţirea de a te 

disciplina să petreci timp zilnic în Cuvântul Lui. 

În timp ce progresezi prin cursul acesta, deprinzi o bună practică a studiului biblic. 

Dezvolţi obiceiul de a petrece timp de calitate în Biblie în fiecare zi. Sunt necesare numai 

câteva săptămâni pentru formarea unui obicei. La terminarea acestui curs vei avea temelia 

pentru disciplina unei vieţi întregi. De asemenea, prin scrierea răspunsurilor la întrebările 

interactive, pui temelia pentru pentru practica incredibil de bogată a notării într-un jurnal, 

consemnării a ceea ce Dumnezeu îţi vorbeşte în Biblie, precum şi răspunsul tău în rugăciune. 

x Citeşte 2 Timotei 3:14-15. Mântuirea ta din păcat a fost efectul auzirii şi crezării 

mesajului Scripturilor, aşa cum a fost în cazul lui Timotei. 

x În plus faţă de Duhul Sfânt, ce influenţe omeneşti poţi să-ţi imaginezi că au jucat un 

rol în fundamentarea biblică a lui Timotei? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Petru 2:1-3. Un bebeluş născut de curând simte că-i este foame aproape 

constant. Dumnezeu a pus această dorinţă într-un copil pentru ca acesta să crească normal 

prin laptele mamei. Chiar dacă eşti un urmaş al lui Isus Cristos de mulţi ani, Petru spune 

că ar trebui să ai aceeași sete pentru Cuvântul lui Dumnezeu ca să poţi creşte în umblarera 

ta spirituală. Dacă nu, în versetul 3 el contestă sănătatea relaţiei tale cu Domnul. 

x Opreşte-te şi analizează sincer setea ta după Cuvântul lui Dumnezeu.  Toţi trec prin 

perioade de uscăciune spirituală, dar credinciosul umplut cu Duhul Sfânt ar trebui să 

găsească împlinire, bucurie şi pace în timpul petrecut în Biblie. Dacă studiul biblic este 

lipsit de bucurie şi scop, ia în considerare următoarele cauze posibile: 

  Îl cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu? Dacă n-ai experiemntat niciodată naşterea din nou 

discutată mai devreme prin întoarcerea de la păcatul tău şi prin credinţa în lucrarea 

terminată a lui Isus Cristos, vorbeşte imediat cu una dintre persoanele care s-a preocupat 

să te înveţe Biblia. 
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x Poate eşti un urmaş adevărat al lui Cristos, dar există un anumit păcat sau păcate în viaţa 

ta care împiedică relaţia ta cu Dumnezeu. Dacă acesta este cazul, înseamnă că nu trăieşti o 

viaţă consecventă umplută de Duhul Sfânt. Recunoaşte păcatul tău înaintea lui Dumnezeu, 

însuşeşte-ţi promisiunea iertării şi curăţirii şi urmează învăţătura din Lecţia 3 despre 

Duhul Sfânt pentru a reîncepe umblarea în plinătatea Duhului Sfânt. 

x Există şi alte posibilităţi. Dacă niciuna dintre situaţiile de sus nu se aplică la tine, caută 

ajutor de la altcineva ca să descoperi cum să îmbunătăţeşti relaţia ta cu Dumnezeu prin 

Biblie. 

x Citeşte Ioan 15:1-10. Cuvântul rămâne apare de câteva ori în pasajul acesta. Ce crezi tu 

că înseamnă să rămâi în Cristos?____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În Ioan 15:7 sunt menționate două feluri de rămâneri. Pe lângă rămânerea în Cristos ce 

alt fel de rămânere este necesară pentru o viaţă de rugăciune ascultată? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Versetul 5 spune că fără Cristos nu putem face nimic. Crezi tu cu adevărat aceasta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Care sunt cele mai importante două sau trei provocări cu care te confrunţi în viaţa ta 

chiar acum?___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Scrie cel puţin două căi specifice pe care le vei include sau pe care le va include Cristos 

în această însărcinare, activitate sau provocare. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studiu şi discuţii suplimentare: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Lectia 5 
 

RUGĂCIUNEA: CUM POŢI VORBI  
CU DUMNEZEU 

Cum pot şti că rugăciunea mea este ceea ce ar trebui să fie? 
 
 

Verset de memorat: Efeseni 6:18 

GÂNDUL CHEIE PENTRU SĂPTĂMÂNĂ: Rugăciunea este linia de legătură între viața mea și 

Dumnezeu. 

 
Luca 11:1 consemnează că unul dintre ucenicii Lui s-a apropiat şi I-a spus, „Doamne, 

învaţă-ne să ne rugăm”. Isus n-a răspuns cu o listă tehnică lungă de „cum ar trebui”, ci cu un 

model de conversaţie cu Tatăl ceresc. Rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu. Vei învăţa să 

te rogi, rugându-te, aşa cum un copilaş învaţă să vorbească, vorbind. 

Conversaţia unui copil mic care învață să vorbească este limitată şi în general 

concentrată pe nevoile de bază ale vieţii. „Mi-e foame. Mi-e somn. Vreau aceasta sau aceea.”  

Învăţând să te rogi este foarte similar. Începi de la nivelul de bază şi apoi, în timp ce câştigi 

maturitate, vei vedea că nu există limită pentru profunzimea conversaţiei tale cu Dumnezeu! 

În lecţia aceasta vei învăţa câteva elemente esenţiale ale rugăciunii biblice. 

Concentrarea noastră ar trebui să fie pe dezvoltarea unui obicei de vorbire cu Dumnezeu, așa 

că nu te îngrijora de faptul că trebuie să stăpânești o tehnică specială. Aşa cum Dumnezeu 

vorbeşte cu tine prin Biblie, tu vorbeşti cu El prin rugăciune. 
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ZIUA ÎNTÂI: RUGĂCIUNEA ESTE CALEA PRIN 

CARE ÎI VORBESC LUI DUMNEZEU 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I să-ţi dea o înţelegere mai bună a principiilor rugăciunii. 

 
În Lecţia 1, ai luat contact cu unul din cele mai familiare pasaje din Biblie, numit în mod 

obişnuit „Rugăciunea Domnului.” Multora le place să se roage cuvintele exacte ale acestei 

minunate rugăciuni. Intenția principală a lui Isus a fost, însă, aceea de a da un model de 

rugăciune, nu o rugăciune care trebuie recitată cuvânt cu cuvânt. Întâi, Isus a făcut câteva 

comentarii generale despre rugăciune. 

x Citeşte Matei 6:5-6.  Nu este nimic greşit să te rogi în public sau cu alţii, dar rugăciunea 

fățarnică este greșită, acea rugăciune făcută cu scopul de a fi văzut şi auzit de alţii, nu de a 

vorbi cu Dumnezeu. Isus ne învaţă importanţa timpului personal, în ascuns cu Dumnezeu 

în rugăciune. 

x Când ai timpul tău zilnic cu Dumnezeu în care citești Biblia și te rogi? Ce faci exact în 

timpul acela? Dacă încă te lupţi să-ţi stabileşti o rutină zilnică, completând cu 

credincioşie lecţiile acestea, cele cinci zile din şapte, te va ajuta să dezvolţi un studiu  

biblic bun, precum şi obiceiul rugăciunii în viaţa ta._____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ai un loc potrivit să te întâlneşti cu Dumnezeu? Ar putea fi un loc în casa ta, unde poţi să 

fii singur sau un loc nou, precum un loc ferit din cafenele sau biblioteci. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:7. Despre ce ne avertizează Isus aici?____________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:8. Este ceva ce-I poţi spune lui Dumnezeu în rugăciune ce El nu ştie 

deja? Poţi să te gândeşti la ceva care poate fi în afara limitelor în conversația cu 

Dumnezeu?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:9. Tu ai deja un Tată ceresc care te iubeşte şi doreşte să vorbească cu tine, 

iar tu trebuie să vorbeşti cu El. 

x Care este cuvântul care apare chiar înainte de tată în versetul 9?  
__________________________________________________________________________ 

x Chiar dacă rugăciunea este foarte personală, Dumnezeu este Tatăl nostru. Există un aspect 

familial al rugăciunii. 

x Scrie o cerere de rugăciune pe care o poţi împărtăşi cu altcineva săptămâna aceasta, şi 

în schimb să te rogi pentru nevoia pe care ar putea s-o aibă. Scriind aceste cereri,  puteţi 

să împărtăşiți când şi cum răspunde Dumnezeu la aceste rugăciuni. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Ce ne spune versetul 9 despre Numele lui Dumnezeu?___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Există multe căi de a spune că Numele lui Dumnezeu este sfânt, special sau pus deoparte. 

x Care sunt câteva dintre căile prin care Numele lui Dumnezeu poate fi special în viaţa 

ta?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Fiind creştin, tu porţi Numele lui Cristos. Un creştin este un urmaş sau un ucenic al lui 

Cristos. Scrie un mod specific prin care-I vei cere lui Dumnezeu chiar acum să facă 

Numele Lui special în viaţa ta săptămâna aceasta. De exemplu, dacă ai bârfit sau ai fost 
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o sursă de dezbinare la serviciu, vei putea aduce onoare Numelui lui Cristos permiţându-I 

să te schimbe într-un făcător de pace.__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:10. Meditează asupra acestui verset cu atenţie şi rugăciune. Apoi 

explică dacă rugăciunea ar trebui să fie în principal despre ceea ce vrei tu sau despre 

ceea ce vrea Dumnezeu.___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

x Rugăciunea este modul prin care aduci voia Tatălui ceresc asupra problemelor vieţii tale 

pe pământ. Cu alte cuvinte, te rogi şi cercetezi Scriptura să descoperi gândirea lui 

Dumnezeu pentru tine ca să faci faţă provocărilor, problemelor şi oportunităţilor. 

Rugăciunea nu este ca să-L impresionezi pe Dumnezeu, sau să-L convingi să facă ce vrei 

tu. Înțelegerea acestui lucru este critică pentru eficienţa rugăciunii. Mâine vei examina 

restul acestei rugăciuni model. 

 

 

ZIUA A DOUA: RUGĂCIUNEA ESTE LA FEL DE 

NECESARĂ CA HRANA PENTRU CORP  
 

Rugăciune zilnică   

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Vorbeşte astăzi cu Dumnezeu cele mai importante chestiuni din viaţa ta. 

 
Câteva părţi ale acestei rugăciuni model în Matei 6 necesită atenţie. 

x Citeşte Matei 6:11. Conceptul pâinea cea de toate zilele reprezintă ceea este necesar 

pentru susţinerea vieţii de zi cu zi. Accentul cade pe ceea ce ai nevoie, nu neapărat pe ceea 

ce doreşti sau pe ceea ce crezi tu că ai nevoie. 

x Citeşte Filipeni 4:19. Invitaţia de a-I cere lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele se 

extinde nu doar la nevoile tale fizice, ci la toate nevoile. Notează alte feluri de nevoi care 

există în viaţa ta pe lângă cele fizice._________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:12. Greşeli, datorii şi încălcări sunt câteva din cuvintele pe care le 

foloseşte Biblia ca să vorbească despre păcat. Isus te învaţă să-I ceri lui Dumnezeu să te 

ierte de orice păcate pe care le-ai comis, şi tu să-i ierţi pe alţii la fel. 

x Citeşte Matei 6:14-15. Conceptul iertării este atât de important încât Isus îl accentuează 

din nou după învăţătura cu rugăciunea model. 

x Citeşte Efeseni 4:32 şi Coloseni 3:13. În aceste versete apostolul Pavel accentuează 

acelaşi adevăr al iertării. 

x Este cineva în viaţa ta pe care nu l-ai iertat?___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x De ce nu ai iertat persoana sau persoanele respective? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Ar putea fi durerea sau amărăciunea împotriva cuiva pe care nu l-ai iertat motivul 

pentru care te lupţi cu vinovăţia şi simţi uneori că rugăciunile tale nu ajung 

nicăieri?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

x Dacă este cineva în viaţa ta pe care nu l-ai iertat, care este pasul biblic de făcut pentru 

tine?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:13. Un alt mod de exprimare al acestei cereri de rugăciune este să-I ceri 

lui Dumnezeu să nu permită să fii atras în ispită. 

x Citeşte Iacov 4:1-4. Versetele acestea vorbesc despre un fel special de ispitire definit aici 

ca încercarea credinţei voastre. Acest tip de încercare probează credinţa ta. 

x Citeşte Iacov 1:12-15. Felul de ispitire discutat aici este natura păcatoasă care te atrage 

spre păcat. Această ispitire nu este de la Dumnezeu, ci este a firii (cărnii) tale. 
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Isus te învaţă să te rogi pentru putere ca să faci alegeri corecte şi să nu permiţi dorinţelor 

personale să te atragă în capcana multelor ispite ale vieţii. Cu alte cuvinte, mai degrabă roagă-

te ca Duhul lui Dumnezeu să te controleze şi să te călăuzească, decât să fii controlat de natura 

ta păcătoasă. Nu este un păcat să fii ispitit; păcatul apare când cedezi ispitei și permiți poftei 

tale să te controleze. 

x Care ar fi o ispită specifică care te frustrează? Soluţia nu este ca tu să te lupţi mai din 

greu sau să dezvolţi o mai mare putere a voinţei, ci să te rogi ca să nu fi atras în ispită şi în 

păcatul care rezultă de aici. În felul acesta, aşa cum spune versetul 13, puterea este de la 

Dumnezeu, nu de la tine. Şi slava este a lui Dumnezeu pentru că ţi-a dat biruinţa asupra 

ispitei.___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

x Roagă-te chiar  acum ca Dumnezeu să nu  permită să fii atras în ispita pe care ai scris-

o, ci să-ţi dea puterea să trăieşti corect şi să slăveşti Numele Lui prin schimbarea din 

viaţa ta._________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A TREIA: RUGĂCIUNEA MEA AR TREBUI SĂ 

FIE O COMUNICARE DEPLINĂ  
 

Rugăciune zilnică   

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te înveţe dimensiuni noi ale rugăciunii. 

 
În timp ce câştigi experienţă în rugăciune şi cunoaştere biblică, poţi să creşti în priceperea 

elementelor rugăciunii. 

x Citeşte Efeseni 6:18. Care este semnificaţia lui „tot” din acest verset?_______________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

69 

x Ca să poți face tot felul de rugăciuni, trebuie să ştii diferite feluri de rugăciune. 
Rugăciunea este un termen general şi se poate referi la diferite căi de comunicare cu 
Dumnezeu.  

x Cererea înseamnă o cerere foarte specifică şi este menţionată în Efeseni 6:18. Fii cât poţi  

de specific când te rogi. În felul acesta nu va fi nicio îndoială când şi cum răspunde 

Dumnezeu la rugăciunea ta.  

x Mijlocirea este rugăciunea specifică pentru alţii, ori ceea ce Pavel numeşte aici cereri 

pentru toţi sfinţii sau credincioşii. 

Citeşte Romani 8:26-27 şi 8:34. Faptul că Duhul Sfânt şi Isus Cristos mijlocesc pentru 

tine ar trebui să te încurajeze să mijloceşti pentru alţii. 

Citeşte 1 Timotei 2:1. Acesta este un alt îndemn la rugăciune sau la mijlocire pentru alţii. 

x Mulţumirea  este un alt element al rugăciunii menţionat în 1 Timotei 2.1. Rugăciunea ar 

trebui să includă mulţumirea noastră autentică. 

� Citeşte Coloseni 4:2. Aceasta confirmă nevoia de a fi mulţumitor în rugăciune. 

� Citeşte Evrei 13:15. În plus faţă de mulţumire, versetul acesta adaugă elementul 

laudei la comunicarea noastră cu Dumnezeu. 

x Lauda este jertfa ta verbală adusă lui Dumnezeu pentru ceea ce este. 

 

Rugăciunea este mai mult decât a-I spune lui Dumnezeu ceea ce doreşti şi a-I cere să se 

îngrijească de tine. Învaţă să foloseşti cele patru elemente de mai sus ale rugăciunii. 

 

Lauda. Scrie cel puţin trei aspecte ale caracterului lui Dumnezeu pentru care tu Îl lauzi. 

Laudă-L pentru ceea ce este. Cartea Psalmilor conţine multe exemple de laudă. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mulţumire.Scrie cel puţin trei aspecte specifice pentru care eşti mulţumitor lui Dumnezeu. 

Mulţumeşte-I pentru ceea ce face.______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Cerere.  Scrie şi datează cel puţin două cereri specifice de la Dumnezeu pentru săptămâna 

care urmează._____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mijlocire.  Scrie şi datează cel puţin două cereri specifice pentru alţii.__________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Aceste elemente ale rugăciunii nu trebuie îndeplinite ca o datorie și nu reprezintă o 

formulă pentru rugăciune; nu reflectă nici o ordine particulară sau o prioritate specifică. O 

viaţă bună de rugăciune înseamnă echilibrul raţional al acestor elemente. Vei învăţa alte 

însuşiri şi principii ale rugăciunii în timp ce creşti mai profund în această minunată 

comunicare cu Dumnezeu. 

 

ZIUA A PATRA: RUGĂCIUNEA MEA AR TREBUI SĂ 

FIE O COMUNICARE PERMANENTĂ CU 

DUMNEZEU 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să te întărească și să fii mai consecvent ca niciodată în viaţa ta de 

rugăciune. 

 
În esenţă, rugăciunea este modul de comunicare cu Dumnezeu. Dar rugăciunea este mai 

mult decât o activitate sau ceva la care te angajezi din când în când. Rugăciunea este o stare a 

minţii, un mod de viaţă, un devotament permanent față de Dumnezeul care te iubeşte. 

x Citeşte Efeseni 6:18. Când ar trebui să te rogi?_________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte 1 Tesaloniceni 5:17. Cât de des ar trebui să te rogi?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Ai fost vreodată într-o călătorie lungă cu un prieten apropiat petrecând momente în care 

aţi stat în linişte doar voi doi, nu pentru că ați pierdut legătura sau ați fost certați, ci pur și 

simplu pentru că n-ați avut nimic de adăugat în acele momente? Comunicarea n-a fost 

niciodată întreruptă, pentru că fiecare din voi aţi ştiut că dacă ați fi vorbit, cealaltă persoană 

era acolo gata să asculte. Aceasta înseamnă să te rogi fără încetare – o deschidere permanentă 

cu Dumnezeu. Aceasta de asemenea înseamnă că poziţia ta fizică, inclusiv îngenunchierea, 

statul în picioare, întinsul pe podea, mersul, condusul sunt lipsite de importanţă atâta timp cât 

eşti în comunicare cu Dumnezeu. 

x Citeşte din nou Efeseni 6:18 . Ce crezi că înseamnă să te rogi cu toată stăruinţa sau 

insistenţa?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Tu ar trebui să continui să te rogi pentru ceva până când ai încredere că ai descoperit 

dorinţa lui Dumnezeu despre acea chestiune. Uneori, Dumnezeu răspunde prin refuz, pentru 

că El ştie că nu ai nevoie de acel lucru sau ți-ar putea fi chiar dăunător. Alteori, poate nu vezi 

răspunsul imediat sau în felul în care ţi-ai imaginat. În plus, anumite obstacole, inclusiv 

păcatul nemărturisit, pot împiedica rugăciunile. Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate păcate 

specifice şi atitudini greşite (tipare ale gândirii) de care nu eşti conştient. 

 Vor exista momente când te vei fi rugat în mod repetat pentru o chestiune până când 

stăruinţa ta va face loc în final unei păci interioare prin care Dumnezeu îți face cunoscut cum 

îţi va răspunde la rugăciune. De exemplu, Evrei 11.13, vorbeşte despre unii bărbaţi şi femei ai 

credinţei în Vechiul Testament care au perseverat în rugăciune până când au primit asigurarea 

că Dumnezeu le va răspunde la rugăciuni chiar după moartea lor. 

x Citeşte următoarele versete şi scrie alături de ele un posibil motiv pentru care 

rugăciunea ta nu este ascultată: 

x Psalmul 66:18____________________________________________________________ 

x Matei 6:14-15____________________________________________________________ 

x 1 Petru 3:7______________________________________________________________ 

x Iacov 4:2________________________________________________________________ 
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x Iacov 4:3________________________________________________________________ 

x Proverbe 28:9____________________________________________________________ 

x Privind cu atenţie lista de mai sus, enumeră orice obstacole specifice în calea 

rugăciunii eficiente în viaţa ta.______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce vei face în consecinţă?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Rugăciunea, la fel ca orice alt tip de comunicare, necesită concentrare şi efort. Prin 

rugăciune adânceşti relaţia ta cu Dumnezeu şi descoperi gândirea Lui despre problemele 

vieţii. 

x Citeşte Coloseni 4:2. Găseşte acelaşi gând despre veghere în rugăciune în Efeseni 6:18. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Marcu 14:38. 

A veghea în rugăciune înseamnă să stai treaz şi vigilent. Mulţi oameni au descoperit cât de 

uşor le rătăceşte mintea în rugăciune, aşa cum Isus ne-a avertizat în Marcu 14. Un mod 

eficient de veghere în rugăciune este să ai un jurnal de rugăciune.  

În timp ce progresezi prin cursul acesta, este o idee bună să începi un jurnal zilnic pentru a 

include comunicarea cu Dumnezeu în rugăciune şi Biblie. Poţi să începi simplu cu un caiet 

ieftin, alocând o secţiune pentru fiecare zi în care să pui cererile de rugăciune precise şi cea 

mai importantă lecţie pe care ai învăţat-o din Biblie în ziua aceea. În timp ce Dumnezeu 

răspunde rugăciunilor tale, poţi scrie pe margini sau într-o coloană separată din jurnalul tău, 

alături de ziua când te-ai rugat prima dată. Dacă ai întrebări, cere sfatul unui credincios mai 

experimentat. Poate vrei să faci din cartea aceasta jurnalul tău până când termini studiul acesta 

şi apoi începi un jurnal separat. 
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ZIUA A CINCEA: RUGĂCIUNEA ESTE O METODĂ 

DE CREŞTERE  A RELAŢIEI MELE CU DUMNEZEU 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca relaţia ta cu Dumnezeu să se aprofundeze chiar astăzi. 

 

 Pe măsură ce vezi că Dumnezeu răspunde rugăciunii tale, vei creşte în credinţă, iar 

umblarea ta cu El va deveni mult mai reală în fiecare zi. Rugăciunea este mai mult decât o 

activitate şi este chiar mai mult decât o stare a minţii. Rugăciunea este esenţa relaţiei tale cu 

Dumnezeu.  

x Citeşte 1 Timotei 2:5. Care este singura persoană care te conectează cu Dumnezeu?  Nu 

ai nevoie de un preot pământesc sau de un alt mijlocitor pentru rugăciunea ta, deoarece 

Isus Cristos este preotul tău din cer. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

x Citeşte Evrei 4:15 şi Evrei 10:19-23. Explică încrederea pe care o ai în rugăciune şi de 

ce?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 5:14-15. Textul acesta îţi dă de asemenea încredere în rugăciune când ceri 

ceva după voia Lui. Unde crezi că poţi descoperi voia lui Dumnezeu ca să te rogi cu 

îndrăzneală?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

x Citeşte Filipeni 4:6-7. Scrie cea mai mare îngrijorare sau grijă din viaţa ta în momentul 

acesta. Ce ar trebui să faci cu această îngrijorare conform acestui pasaj?____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte 1 Tesaloniceni 5:18. Probabil că nu întâmpini dificultăți când Îi mulţumești lui 

Dumnezeu pentru multele binecuvântări ale vieţii. Sunt și zile când e bine să-I mulţumim 

pentru toate lucrurile, chiar dacă nu putem vedea binecuvâtarea imediată. 

x Care este împrejurarea cea mai provocatoare din viaţa ta chiar acum? Ce te învaţă 

versetul acesta să faci? Fă-o chiar acum.______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 Aşa cum ai învăţat că rugăciunea ta trebuie să fie completă, rugăciunea ta implică o 

relaţie completă cu Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duhul Sfânt. O relaţie de rugăciune completă cu 

Dumnezeu te va angaja complet în trup, suflet şi duh. 

x Citeşte Ioan 14:13-14; 15:15; şi 16:23-24 

x Către cine ar trebui să-ți îndrepţi sau să adresezi rugăciunile tale? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

x În Numele cui te rogi?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 Mulţi oameni îşi termină rugăciunea spunând ceva de felul acesta: „În Numele lui Isus 

mă rog. Amin”. Acesta este un lucru bun de spus, dar nu este o frază necesară ca să garanteze 

răspunsul la rugăciune. A te ruga „în Numele lui Isus” înseamnă a recunoaște că Dumnezeu îţi 

răspunde la rugăciune pe baza morţii, îngropării şi învierii lui Isus Cristos, fie că spui sau nu 

aceste cuvinte. 

x Citeşte Efeseni 2:18 şi 6:18. 

x Citeşte Iuda 1:20 
Rugăciunea în Duhul este opusul rugăciunii din dorinţa ta egoistă. Rugăciunea ar trebui să 

fie o relaţie spirituală completă cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în tine îţi 

dă intrare directă la Tatăl tău ceresc. Tu vii cu îndrăzneală în prezenţa Lui, pentru că vii în 

Numele Fiului Său, Isus Cristos. Faci tot ce-ţi stă în putinţă ca să-I ceri lucruri care ştii că sunt 

după voia Lui pentru că le-ai descoperit în Cuvântul Lui, Biblia. De aceea, ai încredere că El 

îţi va răspunde rugăciunii tale în felul Lui şi la timpul Său. 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studiu şi discuţii suplimentare 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Lectia 6 
 

CĂLĂUZIRE: CUM POŢI DESCOPERI 

FELUL ÎN CARE TE CĂLĂUZEŞTE  

DUMNEZEU 
 

Cum mă călăuzeşte Dumnezeu? 
 
Verset de memorat: Efeseni 5:17 

Gândul cheie pentru săptămână: Dumnezeu mă călăuzeşte prin Biblie, prin mărturia Duhului 

Său şi prin biserica locală. 

 
Aproape fiecare urmaş al lui Isus Cristos s-a luptat, se luptă, ori se va lupta cu această 

întrebare a modului în care să descopere călăuzirea lui Dumnezeu. Viaţa este plină cu multe 

decizii zilnice – unele obişnuite şi altele neobişnuit de importante. Cum poate credinciosul 

sincer să cunoască şi să ia decizia corectă în fiecare situaţie a vieţii?  

Ca să înţelegi cum te călăuzeşte Dumnezeu este bine să începem prin a înțelege că 

Biblia dă direcţie fiecărui credincios pentru modul în care să-și trăiască viața. Nu contează 

timpul, locul sau cultura, există anumite lucruri pe care Dumnezeu le aşteaptă de la noi toţi. 

Dumnezeu are de asemenea un plan unic şi specific pentru fiecare credincios şi te călăuzeşte 

să iei cele mai bune decizii în fiecare eveniment al vieţii tale. În această lecţie, vei învăţa cum 

te călăuzeşte Dumnezeu şi vei descoperi resursele pe care le pune El la dispoziţie ca să te 

ajute să urmezi călăuzirea Lui. Partea ta este să te concentrezi să fii ceea ce Dumnezeu vrea să 

fii, şi apoi El te va călăuzi pas cu pas prin viaţă în împlinirea planului Său unic pentru tine. 
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ZIUA ÎNTÂI: VOIA LUI DUMNEZEU PENTRU MINE 
ESTE DESCOPERITĂ ÎN BIBLIE 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca să poţi personaliza şi pune în practică adevărul pe care-l descoperi astăzi în Biblie. 

 

Voia lui Dumnezeu este ceea ce El doreşte, scopul Lui stabilit, alegerea sau plăcerea Lui 

în orice chestiune dată.  Isus a spus în Ioan 5:30 că El a venit să facă nu voia Lui, ci voia 

Tatălui. El a repetat acest angajament în Ioan 6:38, precum şi cu alte ocazii. Noi avem un 

angajament similar faţă de voia lui Dumnezeu. În rugăciunea Tatăl nostru ai învăţat să te rogi 

ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ aşa cum se face în ceruri. 

x Citeşte Efeseni 5:17. Tu trebuie să înţelegi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Dacă 

Dumnezeu vrea să cunoşti voia Lui, atunci trebuie să fie accesibilă şi inteligibilă. 

x Citeşte 1 Corinteni 2:11-16.În Lecţia 4, te-ai uitat la acest pasaj făcând un contrast între 

înţelepciunea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lumii. Argumentul lui Pavel ajunge la 

concluzie în vers. 16, spunând că noi avem gândul (mintea) lui Cristos. Acelaşi cuvânt 

înseamnă scop sau voinţă. Sursa principală pentru descoperirea voii lui Dumnezeu este 

Cuvântul Lui, Biblia. 

 Biblia conţine declaraţii clare ale voii lui Dumnezeu. Responsabilitatea ta este să cunoşti 

voia Lui şi să urmezi exemplul lui Cristos căutând voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta şi 

să te rogi ca aceasta să fie o realitate pe pământ aşa cum este în ceruri. 

 

x Citeşte aceste pasaje şi descrie ce este voia lui Dumnezeu în fiecare caz: 

x Romani 12:1-2_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x 1Tesaloniceni 4:3-7_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x 1Tesaloniceni 5:18______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x 1Petru 2:13-15_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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x Care domenii din viaţa ta nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu, aşa cum este 

descoperită în versetele de mai sus? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

x Ce paşi concreţi vei face ca să cauţi voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta? Dacă nu 

eşti sigur, cere ajutor.____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 7:17.Când alegi – sau dorești – să faci voia lui Dumnezeu, rezultatul este o 

încredere tot mai mare în adevărul lui Dumnezeu. 

 Vei descoperi voia lui Dumnezeu în Biblie pe măsură ce te apropii în rugăciune, sub 

controlul Duhului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu eşti sigur de pasul următor sau de decizia 

corectă pe care s-o iei, poţi începe prin a trăi în concordanţă cu voia lui Dumnezeu, aşa cum 

este descoperită clar în Biblie. Suficiente elemente ale voii lui Dumnezeu sunt prezentate în 

Biblie pentru a te ține ocupat până când vei primi călăuzirea clară pentru următorul pas. 

 

ZIUA A DOUA: PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU 
VIAŢA MEA ESTE UNIC  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te conducă spre o înţelegere mai profundă şi completă a Celui care te-a 

făcut. 

 
 Multe exprimări ale voii lui Dumnezeu în Biblie se aplică în egală măsură la toţi urmaşii 

lui Cristos. La fel de important este să cunoşti că Dumnezeu este preocupat de tine ca individ 

şi are un plan specific pentru viaţa ta, şi că te-a înzestrat corespunzător. 

x Citeşte Ioan 1:40-42. Isus a schimbat numele lui Simon în Petru, care înseamnă ”stâncă”. 

Isus a avut un scop pentru viaţa lui Petru şi a văzut ce urma să devină în viitor. 

x Citeşte Ioan 1:48. Isus l-a văzut pe Natanael şi a avut un plan pentru el înainte ca 

Natanael să fie conştient de Isus. 
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x Citeşte Fapte 26:13-20. Dându-şi mărturia personală despre cum a ajuns să-L cunoască pe 

Cristos, Pavel povesteşte scopul vieții sale. 

 Aşa cum Dumnezeu a avut un plan unic pentru vieţile lui Petru, Natanael şi Pavel, El are 

un plan pentru viaţa ta. Planul acesta nu este un ghid complex care detaliază fiecare mişcare 

pe care o faci, ci definește mai degrabă un scop larg care se potriveşte darurilor, talentelor, 

abilităţilor, intereselor, condiţiilor şi personalităţii tale. Planul lui Dumnezeu pentru tine este 

ca tusă fii unic aşa cum te-a făcut El să fii. El nu ascunde planul acesta de tine, ci te invită să 

urmezi adevărul Cuvântului Său şi călăuzirea Duhului Său ca să experimentezi plinătatea a tot 

ce are El pentru tine. 

x Citeşte Ieremia 10:23. Ieremia a vrut călăuzire, dar a ştiut că n-o va găsi la el însuși. 

x Citeşte Proverbe 3:5-6. Care sunt cele trei cerinţe din aceste versete necesare pentru ca 

Dumnezeu să ne călăuzească pe calea dreaptă?________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Dacă îţi lipseşte una dintre aceste trei cerinţe, ce paşi poţi să faci ca să corectezi 

situaţia? ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Proverbe 3:6 te învaţă să-L recunoşti ori să-L mărturiseşti în toate căile, manierele, 

obiceiurile sau domeniile vieţii tale. Rezultatul promis este că Dumnezeu va netezi cărările 

tale, tradus dintr-un cuvânt evreiesc care înseamnă rute clar stabilite și bine bătute – adică rute 

lăsate de călătoria continuă a caravanelor. Tu nu trebuie să te temi să-ți încredințezi viaţa lui 

Dumnezeu, deoarece El te va direcţiona pe cărări clare, bătute de alții înaintea ta, şi care sunt 

totuşi potrivite pentru tine. 

x Care este un domeniu specific din viaţă unde nu ai luat în calcul călăuzirea lui 

Dumnezeu? 
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 De exemplu, eşti aşa de obişnuit cu serviciul tău încât niciodată nu ţi-a trecut prin minte 

să deschizi acest domeniu inspecţiei şi controlului lui Dumnezeu? Dacă nu eşti sigur, Cere-I 

lui Dumnezeu să-ţi descopere orice domeniu al vieţii tale în care trebuie să-L recunoşti pe El. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Un adevărat ucenic al lui Isus Cristos își încredințează planurile personale lui Dumnezeu. 

Mai degrabă decât să aştepti ca Dumnezeu să binecuvinteze planurile tale, Cere-I Lui 

să te călăuzească în planurile şi scopurile Lui. Fă din aceasta ţinta rugăciunii tale de 

astăzi. 

x Citeşte Filipeni 2:13. Dumnezeu lucrează în tine nu numai ca să faci voia Lui, ci și ca să 

doreşti voia Lui mai presus de voia ta!  

x Când urmezi învăţăturile din Proverbe 3:5-6 şi predai controlul vieţii tale lui Dumnezeu, 

tu construiești temelia necesară pentru a primi călăuzirea lui Dumnezeu în viaţă, pe 

măsură ce El netezeşte cărările tale. 

 

ZIUA A TREIA:DUMNEZEU MĂ CĂLĂUZEŞTE PRIN 

TREI REPERE CHEIE 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te să poți profita la maximum de resursele pe care Dumnezeu le-a pregătit ca să te 

călăuzească. 

 
 Un navigator care trasează un itinerariu foloseşte două sau mai multe repere cunoscute 

şi bine definite ca să-și determine poziţia pe hartă. Descoperirea călăuzirii lui Dumnezeu este 

similară în aceea că avem trei resurse disponibile și vrednice de încredere care ne arată în ce 

măsură suntem pe calea corectă. Aceste trei resurse sunt: Biblia, Duhul lui Dumnezeu şi 

biserica. Lecţia aceasta va examina cum foloseşte Dumnezeu aceste trei resurse cheie ca să te 

călăuzească. 
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x Citeşte 2Timotei 3:15-17. În versetul 15 vezi cum Dumnezeu a folosit Scriptura ca să-l 

călăuzească pe Timotei spre mântuire, la fel cum a făcut cu tine. Dumnezeu continuă să 

folosească Biblia ca să te călăuzească și după ce ţi-ai pus credinţa în El. 

x În versetul 17, care este scopul final pe care Dumnezeu vrea să-l împlinească în viaţa ta 

prin Scripturi?  Exprimă-te folosind cuvintele tale. (În Biblie, cuvântul desăvârşit nu este 

folosit niciodată în sensul de a fi fără păcat ori fără defect, ci exprimă ideea de maturitate, 

echipare pentru scopurile lui Dumnezeu). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În versetul 16, care sunt cele patru funcţii utile ale Bibliei în viaţa ta? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

x Explică ce crezi că înseamnă acestea, dând un exemplu pentru fiecare.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu edificator pentru felul în care Dumnezeu te călăuzeşte în una dintre 

cele patru funcţii ale Bibliei, sau scrie o nevoie de-a ta în unul dintre cele patru domenii 

pentru care te rogi să ai călăuzirea lui Dumnezeu, pe măsură ce studiezi Biblia în 

săptămâna aceasta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dumnezeu te călăuzeşte în timp ce studiezi Biblia.  Ţine minte că Dumnezeu vorbeşte 

deseori prin Biblie, prin cei care învață și predică din Biblie, prin cărţi scrise despre 

Biblie, sau chiar prin discuții ocazionale despre Biblie cu alte persoane. 

x Citeşte Galateni 5:16-26. Observă accentul pe umblarea în Duhul şi contrastul dintre 

faptele firii pământeşti şi roada Duhului. 

x Citeşte Galateni 5:18. Unii oameni încearcă să fie plăcuţi lui Dumnezeu prin respectarea 

unor reguli și interdicții, şi prin facerea de fapte bune. Pavel arată că o asemenea trăire sub 
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Lege stârneşte dorinţele rele din interior. Obiectivul tău este să fii călăuzit de Duhul lui 

Dumnezeu din interior, care locuieşte în fiecare credincios (Efeseni 3.16), pentru ca 

dreptatea lui Dumnezeu să curgă din tine – nu ca un produs forţat al efortului uman. 

 

ZIUA A PATRA: PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU 
MINE ARE ÎN VEDERE NU ATÂT DE MULT CEEA CE 
FAC, CI MAI ALES CEEA CE  SUNT 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate orice domeniu al vieţii tale care are nevoie de dezvoltare şi în plus să 

te armonizeze cu voia Lui. 

 
 Fiecare vrea să facă ceea ce este drept, să ia o decizie dreaptă şi să meargă pe cărarea 

dreaptă. Tu tocmai ai aflat cele trei resurse pe care le foloseşte Dumnezeu ca să te călăuzească 

în viaţă pe cărarea dreaptă. Facerea delucruri drepte nu te va face neapărat persoana care 

trebuie să fii. Dar fiind persoana dreaptă pe care a intenționat-o Dumnezeu, vei ajunge să faci 

lucruri drepte. Prin urmare, în acele momente în care eşti nesigur de ce ar trebui să faci, unde 

ar trebui să mergi sau ce ar trebui să spui, asigură-te că eşti ceea ce ar trebui să fii. Restul va 

veni la timpul potrivit. 

 

x Citeşte Coloseni 1:25-28. Observă rezultatul dorit la sfârşitul lucrării lui Pavel în versetul 

28 – ca să înfăţişăm (prezentăm) pe orice om desăvârşit, matur, complet sau echipat în 

Cristos. Maturitatea aceasta ar trebui să fie ţelul fiecărui ucenic al lui Isus Cristos. 

x Citeşte Coloseni 2:6-7. Ţi-aminteşti cum L-ai primit pe Cristos ca Mântuitorul tău, nu-i 

aşa? Nu ai făcut nimic ca să meriţi viaţa veşnică; tu ai primit harul lui Dumnezeu prin 

credinţa în Cuvântul Lui. Iată cum trebuie să umbli în El – nu prin a încerca să faci ceva 

ca să devii mai spiritual, mai acceptat de Dumnezeu sau de alţii, ci prin a deveni  ceea ce 

Dumnezeu vrea să fii prin har și credinţă. 
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x Citeşte Coloseni 2:8. Vor exista întotdeauna persoane care îți vor spune ce trebuie să faci 

ca să fii împăcat cu Dumnezeu. Dacă ideile acelea nu sunt totuna cu adevărul pe care-l 

găseşti în Biblie, păzeşte-te! 

x Poţi să descrii un moment în care o persoană bine intenţionată a încercat să te 

convingă de ceva ce nu există în Biblie, asigurându-te că acest lucru era necesar ca să 

fii acceptat de Dumnezeu sau de alţii? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Ce ai făcut, sau ce ar fi trebuit să faci? Fii prudent până când vezi ceva clar în Biblie, 

până când ai mărturia interioară a Duhului lui Dumnezeu şi confirmarea altor credincioşi 

maturi pe care îi respecţi.__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Coloseni 2:9-12. Acordă atenţie specială afirmaţiei din versetul 10, și anume că în 

Cristos ai totul deplin. 

x Te-ai luptat vreodată cu sentimente de inferioritate? Fii specific. În ce fel te-ai simţit 

incapabil sau neajutorat? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Bazat pe Coloseni 2:10, ce atitudine sau gând nou ar trebui să adopţi? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Coloseni 3:1. Conform acestui verset, care este starea ta prezentă? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Coloseni 3:2-17. Pe baza a ceea ce eşti în versetul 1, versetele următoare te 

călăuzesc în felul de viaţă pe care ar trebui să-l trăieşti ca rezultat. Nu faci ceva ca să devii 

ceva. Tu eşti ceva, de aceea tiparul faptelor tale ar trebui să reflecte ceea ce eşti. 

x Scrie cel puţin şapte căi menţionate în acest pasaj prin care Biblia te călăuzeşte să-ți 

ajustezi viaţa în așa fel încât să fie în concordanţă cu ceea ce eşti deja în Cristos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Din ceea ce vezi în acest pasaj, ce schimbare în viaţa ta îi vei cere lui Dumnezeu în 

săptămâna aceasta?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Când nu eşti sigur de direcţia pe care o are Dumnezeu pentru tine, încearcă să fii ceea ce 

Dumnezeu te-a făcut să fii, asigurându-te că lucrul acesta se reflectă în comportamentul tău 

zilnic. 

 

ZIUA A CINCEA: DUMNEZEU MĂ CĂLĂUZEŞTE 
 PAS CU PAS  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te să înveţi cum să urmezi mai bine călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. 

 
 Dumnezeu te călăuzeşte prin Biblie, prin mărturia Duhului Sfânt, şi prin sfatul, 

învăţătura şi încurajarea bisericii. Poate uneori cazi pradă ispitei de a te îngrijora și de a dori 

să vezi în viitorul îndepărtat, dar Dumnezeu alege deseori să ne călăuzească pas cu pas. 

Exodul 13:17 consemnează că atunci când Dumnezeu i-a izbăvit pe israeliţi din Egipt, El n-a 

ales să-i conducă pe o rută mai scurtă, mai directă, știind că poporul va vedea război, se va 

înfricoșa şi va dori să se întoarcă în Egipt. Uneori, Dumnezeu te călăuzeşte pas cu pas pentru 

că El ştie că te vei speria şi vei renunța să-L urmezi. Dar ce faci atunci când nu cunoşti nici 

măcar pasul următor? 

x Citeşte Fapte 16:1-7. Pavel și-a propus să viziteze bisericile înfiinţate în călătoriile 

misionare anterioare (Fapte 15:36). Pavel şi Sila pornesc la drum și se întâlnesc cu 
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Timotei, pe care îl invită să se alăture echipei lor. De două ori în acest pasaj Duhul lui 

Dumnezeu i-a împiedicat să-și ducă la bun sfârșit planurile. Pavel a fost sensibil la 

călăuzirea Duhului şi n-a încercat să-și impună planul. 

x Înțelegi deosebirea dintre a „face să se întâmple ceva” şi a fi sensibil la călăuzirea Duhului 

lui Dumnezeu în viaţa ta? 

x Descrie un moment în viaţa ta când ai renunţat la planurile tale pentru că ai înţeles că 

Duhul lui Dumnezeu a închis uşa?_________________________________________ 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Descrie un timp când ai făcut să se întâmple ceva prin puterea ta. Care a fost 

rezultatul? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Fapte 16:8-10. Când Duhul lui Dumnezeu i-a oprit planurile, Pavel a luat echipa 

misionară în cetatea Troa şi a aşteptatca Dumnezeu să-i arate clar care era pasul următor 

ce trebuia făcut. Într-o revelaţie specială, o vedenie, Dumnezeu i-a descoperit lui Pavel că 

trebuia să ducă Vestea Bună a lui Cristos în ținutul Macedoniei. Acesta este unul dintre 

cele mai importante evenimente ale istoriei, pentru că a avut ca rezultat răspândirea 

Evangheliei în Europa, America de Nord şi de Sud, Africa şi Estul îndepărtat.Pavel a 

aşteptat până când a avut încredere ca să facă pasul următor. Tu, de asemenea, ai o 

revelaţie specială – Biblia. Când nu ştii ce să faci, este timpul să te aşezi şi să aştepţi ca 

Dumnezeu să-ţi arate care este mişcarea următoare. El ar putea să folosească Biblia, 

mărturia Duhului, sfatul altor credincioşi sau o combinaţie a celor trei. 
 Când Pavel a ajuns în Macedonia nu avea idee la ce să se aştepte. Acolo nu erau mulţimi 

primitoare, numai câteva evreice care se adunau sâmbăta să se roage lângă râu. Pavel nu a 

ştiut că în curând se va întâlni cu o tânără stăpânită de demoni, că va incita cetatea la răscoală, 

va fi aruncat în temniţă şi va supraviețui unui cutremur. Dar mesajul lui Cristos va prinde 

rădăcini şi va da naștere bisericii din Filipi –biserica căreia Pavel i-a scris epistola (scrisoarea) 

către Filipeni.  

 Uneori, se întâmplă lucruri rele asupra cărora nu ai control. Ce faci în asemenea cazuri? 

x Citeşte 2 Corinteni 12:7-10.  Nimeni nu ştie cu siguranţă care era ţepuşul în carne, numai 

că acesta era o sursă de mare îngrijorare pentru Pavel. De trei ori L-a rugat pe Dumnezeu 



 
 

87 

să i-l îndepărteze, dar Dumnezeu a ştiut mai bine şi i-a răspuns la rugăciune împedicându-i 

vindecarea. 
Care a fost lecţia principală pe care Pavel a învăţat-o din aceasta?____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Pavel n-a avut control asupra acestei situaţii şi Dumnezeu a ales să nu îndepărteze ţepuşul. 

Însă, în rugăciune, Pavel a descoperit înţelepciunea lui Dumnezeu ce i-a permis să se 

resemneze cu această împrejurare neplăcută. Printr-o condiţie fizică slăbită, Dumnezeu l-a 

întărit pe Pavel pe interior. 

x Care ar fi un lucru din viaţa ta pentru care te-ai rugat repetat, dar fără rezultat, şi nu ai 

ştiut ce să faci? Poate fi vorba de ceva din trecut ori sau de ceva cu care te lupţi chiar 

acum. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cum poţi să urmezi exemplul lui Pavel şi să înveţi scopul lui Dumnezeu în situaţia pe 

care tocmai ai descris-o?__________________________________________________ 
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Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studii şi discuţii suplimentare 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lectia 7 
ÎNCHINAREA: CUM POŢI TRĂI  

PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU 
 

Cum ar trebui să răspund  iubirii necondiţionate a lui 

Dumnezeu faţă de mine? 
 
Verset de memorat: Ioan 4:23 

Gândul cheie pentru săptămână: Mă voi închina lui Dumnezeu în duh şi-n adevăr pentru că 

numai El singur este vrednic de slavă şi laudă. 

 
 Pe la mijlocul anilor 1600, credincioşii englezi au scris o serie de întrebări şi răspunsuri 

cu scopul să-i adâncească pe credincioşi în adevăr. Prima întrebare care s-a pus, „Care este 

scopul suprem al omului?” a primit răspunsul „Scopul suprem al omului este să-L slăvească 

pe Dumnezeu şi să se bucure de El pentru eternitate”. Lecţia aceasta examinează 

responsabilitatea cea mai mare a omenirii şi cea mai mare binecuvântare: închinarea.  

      Închinarea atribuie vrednicie sau valoare cuiva sau unui lucru. Închinarea biblică 

înseamnă să dăm toată vrednicia, lauda, omagiul, respectul, prinosul şi slava lui Dumnezeu. 

      Când cineva nu se închină lui Dumnezeu din toată inima, este din cauza lipsei de 

înţelegere şi apreciere a vredniciei incalculabile a lui Dumnezeu şi a tot ce este El. Închinarea 

este răspunsul natural la valoarea pe care o atribui lui Dumnezeu. Lecţia aceasta are scopul să 

te facă să ajungi la o înţelegere mai profundă a vredniciei nemărginite a lui Dumnezeu. 
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    ZIUA ÎNTÂI: ÎNCHINAREA MEA EXPRIMĂ 

VALOAREA PE CARE I-O ATRIBUI EU LUI 
DUMNEZEU 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 

x Petrece timp în rugăciune spunându-I lui Dumnezeu că are valoare pentru tine datorită a ceea ce 

este El. 

 Ce şi cui te închini este o reflectare a esenţei valorilor tale. Unii oameni se închină la 

staruri de cinema, atleţi sau unui erou sau unei eroine care reprezintă ceea ce ei stimează. Alţii 

se închină la carieră sau la posesiuni. A te închina lui Dumnezeu înseamnă a pune o valoare 

pe El decât pe orice altceva în viaţa ta.  

x Citeşte 1Cronici 16:29 şi Psalm 29:1-2. A-i da slava cuvenită lui Dumnezeu şi Numelui 

Său însemnă să-i atribui valoare Numelui Său. Numele tău reprezintă viaţa ta, acesta fiind 

motivul pentru care oamenii deseori spun, „Trebuie să-mi protejez numele”, sau „Eu 

vreau să-mi fac un nume pentru mine însumi”. 

x Citeşte Apocalipsa 4:10-11. Pasajul acesta demonstrează relaţia dintre închinare şi actul 

declarării valorii sau vredniciei lui Dumnezeu. 

 A vorbi despre închinarea la staruri de cinema, la eroi din lumea sportului sau la cariera 

mea ar putea să se izbească de folosirea vagă a termenului. De asemenea se pare că este aspru 

să spui că închinându-ne la oricare persoană sau obiect, faci o afirmaţie despre valorile tale 

esenţiale. Totuşi, învăţătura Bibliei este clară. 

x Citeşte Psalmul 115:1-8. Conform versetului 8, ce se întâmplă cu oamenii care fac şi se 

închină la idoli?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 5:5 şi Coloseni 3:5. Poate crezi că închinarea la idoli nu are loc în 

lumea modernă, dar cum definesc aceste două versete idolatria şi cum s-ar putea 

manifesta azi?____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x O persoană tânără care se-nchină unei stele favorite din muzica rock sau unei orchestre  nu 
devine neapărat ca ei în sensul vocii sau talentului muzical. Totuşi, aceasta va începe să 
dezvolte şi să reflecte un sistem de valori similar. Aceasta este aplicaţia Psalmului 115:8.  

x Citeşte Romani 1:16-25. Acest pasaj întunecat ne arată că atunci când nu te închini lui 

Dumnezeu, te vei închina la altceva sau altcuiva, iar rezultatele pot fi catastrofice. 

x Este cineva sau ceva în viaţa ta mai vrednic decât Dumnezeu? Înainte de a răspunde 

repede, gândeşte-te într-un duh de rugăciune, dându-ţi seama că răspunsul tău ar trebui să 

reflecte mai mult decât cuvintele._____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Uneori, oamenii vin la tine cu cuvinte măgulitoare, dar ştii că ei vin numai pentru că ei 

vor ceva. Tu îl tratezi pe Dumnezeu în felul acesta? Închinarea ta se reduce doar la 
cuvinte?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

x Dacă închinarea atribuie vrednicie cuiva, examinează următoarele domenii ale vieţii 

tale şi scrie pe o listă cum poţi adânci închinarea ta faţă de Dumnezeu prin ele: 

x Timpul tău.  Cum arată modul în care îţi foloseşti timpul valoarea pe care I-o atribui lui 
Dumnezeu? ( De exemplu: este timpul pe care-l petreci în studierea Bibliei folosit pentru 

a-L cunoaşte mai bine pe Dumnezeu?)_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Finanţele tale.  Cum reflectă modul în care mânuieşti finanţele tale estimarea 

vredniciei lui Dumnezeu faţă de tine? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Talentele, deprinderile şi abilităţile.Cum demonstrează modul în care foloseşti aceste 

bunuri date de Dumnezeu cât este de vrednic Dumnezeu pentru tine? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A DOUA: ÎNCHINAREA TREBUIE FĂCUTĂ ÎN 

DUH ŞI-N ADEVĂR 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate ce înseamnă să te închini Lui în duh şi în adevăr. 

 

 Adevărata închinare depăşeşte cuvintele şi acţiunile; ea izvorăşte din adâncul sufletului 

şi duhului. Închinare este atunci când întâlneşti realitatea lui Dumnezeu. 

x Citeşte Geneza 22:1-14. Cuvântul închinare apare aici pentru prima dată în Biblie şi arată 

închinarea ca un moment definitoriu al vieţii lui Avraam. Cum demonstrează această 

relatare veridicitatea închinării lui Avraam şi valoarea pe care a plasat-o în relaţia lui cu 

Dumnezeu, după ce-a umblat cu El peste 35 de ani? 

x Citeşte Ioan 4:21-24.  Isus spune acestei femei samaritence că suprema chestiune a 

închinării nu este unde se închină cineva, ci cum ne închinăm. Care sunt cele două 

calităţi pe care trebuie să le ai în închinare potrivit cu Isus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    Închinându-ne lui Dumnezeu în duh trecem dincolo de orice acţiune, paradă exterioară sau 

poziţie a trupului. În Vechiul Testament, închinarea includea ideea de plecăciune şi 

proşternere a cuiva înaintea unui obiect sau unei persoane. Isus a vorbit despre o zi nouă a 

închinării la Dumnezeu în duh, care este o întâlnire cu Dumnezeu şi izvorăşte din interiorul 

cel mai profund al persoanei. Ziua nouă despre care a vorbit Isus a venit şi duhul tău ar trebui 

să se plece în recunoaştere smerită față de tot ce este Dumnezeu. 

x Romani 11:33-36. Acesta este un exemplu minunat al închinării curgând din duhul lui 

Pavel. Concentrează-te pe versetul 36 şi răspunde la următoarele întrebări: 

x Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu.Pune pe listă cel puţin un lucru din viaţa ta în 

săptămâna aceasta pe care ar trebui să-l recunoşti ca fiind de la Dumnezeu. Ar putea fi 

ceva de necrezut care s-a întâmplat, şi nu l-ai recunoscut ca venind de la Dumnezeu. Ar 
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putea fi o încercare dificilă care la fel a venit de la Dumnezeu. Indiferent ce este, 

dăruieşte-le lui Dumnezeu, închinându-te din adâncul duhului tău.__________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Toate lucrurile sunt prin Dumnezeu.  Pune pe listă un lucru din viaţa ta pe care l-ai 

realizat săptămâna aceasta. Ai făcut aceasta prin harul şi puterea lui Dumnezeu. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Spune-i chiar acum cât de vrednic este El pentru tine atunci când lucrează prin tine, 

făcând toate lucrurile din viaţa ta. 

x Toate lucrurile sunt pentru Dumnezeu.  Chiar dacă nu-L recunoşti întotdeauna pe El sau 

cooperarea Lui, Dumnezeu foloseşte toate lucrurile ca să împlinească scopurile Lui. 

Închinându-te Lui în duh implică o recunoaştere smerită că tot ce eşti şi faci ar trebui 

dedicate Lui. Care este acel ceva la care lucrezi şi pe care ar trebui să I-l oferi Lui în 

duh chiar acum? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Suma tuturor celor de mai sus este ca Dumnezeu să primească slava în toate lucrurile. 

Când îi dai Lui slava conştient şi din adâncul duhului tău, te închini lui Dumnezeu în duh. 

 A te închina lui Dumnezeu în adevăr înseamnă să te conformezi unui adevăr biblic şi 

persoanei lui Isus Cristos, care este adevărul (Ioan 14:6), nu o închinare care se armonizează 

cu sentimente personale, cu dorinţele, ideile sau preferinţele proprii. Închinarea în adevăr este 

veritabilă şi vine de la închinătorii adevăraţi, autentici, pe care-i doreşte Dumnezeu (Ioan 

4:23). 

x Citeşte Matei 15:8. Isus a citat din profetul Isaia când a vorbit despre cei ce nu se închinau 

în adevăr. 

x Citeşte Coloseni 1:16-20. Bazat pe adevărul a ceea ce este Isus şi pe ce-a făcut El, pune 

pe listă cel puţin cinci lucruri din acest pasaj pentru care El este vrednic de închinarea 

ta. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Psalmul 73:24-26. Pune pe listă cel puţin trei motive din acest pasaj pentru care 

Dumnezeu merită închinarea ta în adevăr.____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 10:31.  Această scurtă afirmaţie ne sugerează că închinarea este mai 

mult decât un act, un serviciu de biserică, sau un timp special pus deoparte, ci mai degrabă 

o atitudine a duhului tău care trebuie să caracterizeze fiecare lucru din viaţa ta în toate 

timpurile. 

 

ZIUA A TREIA: ÎNCHINAREA OCUPĂ LOCUL 

CENTRAL AL VIEŢII MELE DE RUGĂCIUNE 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să te înveţe cum să biruieşti inhibiţiile personale care te vor preveni să 

intri direct în prezenţa Lui într-o rugăciune de adorare. 

 
 Până acum, ar fi trebuit să-ţi dai seama că închinarea la Dumnezeu în duh şi în adevăr 

este  nucleul rugăciunii tale, fiinţa ta intimă şi felul în care-ți trăieşti viaţa. Unii oameni au o 

relaţie cu cunoaşterea biblică, cu biserica lor sau cu ceea ce fac ca să-L slujească pe 

Dumnezeu, dar le lipseşte profunzimea în relaţia lor cu Dumnezeu. Închinarea este centrul 

unei relaţii veritabile cu Dumnezeu. Închinarea este ocupaţia obsesivă a inimii, nu cu nevoile 

tale, ci cu Dumnezeu Însuşi. Închinarea ar trebui să pătrundă rugăciunea ta şi fiecare răspuns 

al vieţii. 
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    Mulţi dintre psalmii Vechiului Testament sunt exemple scrise ale rugăciunii de 

închinare. Deşi împăratul David al Israelului a scris aproximativ jumătate dintre ei, alţi 

scriitori au descoperit la fel de mult puterea închinării în rugăciune, iar închinarea lor este 

consemnată și ea în cartea Psalmilor. 

x Citeşte Psalmul 95. 

x Rugându-ne după Scriptură lui Dumnezeu este un mod minunat să învăţăm să ne 

închinăm lui Dumnezeu şi o sursă continuă de inspiraţie pentru mulţi. Încearcă 

folosind Psalmul 95, substituindu-te psalmistului. 
 

De exemplu, în primele două versete ai putea să te rogi în felul acesta: „Vin să cânt cu 

veselie Domnului, şi să strig de bucurie către Stânca mântuirii mele.Vin înaintea Ta cu 

laude şi fac să răsune cântece înaintea Ta.” 

 

 Când nu ştii ce să faci – închină-te lui Dumnezeu. Indiferent ce se-ntâmplă, nu poţi să 

greşeşti nicodată întorcându-te simplu la Dumnezeu în închinare. Făcând aşa, tu afirmi că El 

este mai vrednic pentru tine decât orice şi tu recunoşti că toate lucrurile sunt de la El, prin El 

şi pentru El, ca El să primească toată slava. 

x Citeşte 2 Samuel 12:15-20. Ce-a făcut David când copilul lui a murit? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Iov 1:13-20. Ce-a făcut Iov când a primit vestea că toţi copiii lui au murit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Poţi să treci pe o listă un eveniment semnificativ care s-a întâmplat în viaţa ta când nu 

ai ştiut să te închini lui Dumnezeu sau ai ales să nu te închini Lui?  Ar putea fi o rană, 

durere sau tragedie adâncă. Sau ar putea fi ceva minunat care s-a întâmplat şi ai ales să 

păstrezi toată slava pentru tine însuţi.________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Gândeşte-te la acel eveniment trecut pe listă, şi dacă ţi se pare dureros sau neplăcut 

atunci descrie cel puţin o situaţie  pe care Dumnezeu a folosit-o pentru tine. Poţi 
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încuraja vindecarea în viaţa ta închinându-te Lui acum, chiar dacă nu ai făcut-o sau n-ai 

putut atunci. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ZIUA A PATRA: ÎNCHINAREA ESTE DATORIA MEA 
CARE TREBUIE ÎNDEPLINITĂ ALĂTURI DE 

CEILALȚI CREDINCIOȘI 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul cuvântului Său. 

x Roagă-te lui Dumnezeu ca să-ţi descopere că închinarea dorită de El este ca un fir care te aduce 

în familia Lui. 

 

 Prin închinare tu recunoşti că viaţa gravitează în jurul lui Dumnezeu, nu în jurul tău şi în 

jurul scopurilor tale. Când primim o licărire a măreției lui Dumnezeu şi-a creaţiei Lui,  

devenim conştienți că Dumnezeu nu ne-a proiectat să fim singuri. Tu eşti parte a familiei Lui 

şi închinarea este un mod important de participare în familia lui Dumnezeu. 

Chiar dacă mulţi dintre psalmii de închinare din Biblie sunt intens personali, ei au fost scrişi, 

puşi pe muzică şi au făcut parte din închinarea iudaică şi creştină până azi. Închinarea începe 

în inima individului, dar adevăraţii închinători care se închină lui Dumnezeu în duh şi adevăr 

s-au bucurat întotdeauna în sinergia care rezultă din închinarea comună cu ceilalți. 

Următoarele versete descriu un timp al reînnoirii în Ierusalim condus de Ezra şi ne dau un 

exemplu al credincioşilor închinându-se împreună. 

x Citeşte Neemia 8:1. Care au fost caracteristicile tuturor oamenilor în timp ce erau 

adunaţi laolaltă?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Aplicând acestea la viaţa ta, care ar trebui să ne fie atitudinea când ne închinăm cu alţi 

credincioşi?______________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Neemia 8:2-7. Care a fost atitudinea poporului faţă de citirea Scripturii? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Din acest pasaj, numeşte cel puţin două moduri prin care poţi spori concentrarea ta pe 

Biblie când te închini cu alţii.______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Cartea Apocalipsei priveşte înainte la timpul când Împărăţia lui Dumnezeu va fi desăvârșită. 

În timp ce citeşti pasajele următoare, observă puterea credincioşilor care se închină împreună. 

x Citeşte Apocalipsa 4:9-11 

x Citeşte Apocalipsa 5:8-14 

x Citeşte Apocalipsa 7:9-12 

x Citeşte Apocalipsa 15:3-4 

x Deşi închinătorii din pasajele de mai sus sunt fiinţe angelice, aceste Scripturi arată clar că 

într-o zi reprezentanţi din toate popoarele pământului se vor închina lui Dumnezeu. 

x Poţi să spui că eşti liber de prejudecăți şi bigotism faţă de oamenii care nu arată, nu 

acţionează sau nu se exprimă ca tine? 
__________________________________________________________________________ 

x Ești mărturie în vorbire și în glumele pe care le faci? Dacă nu, ce paşi ar trebui să faci 

ca să rezolvi această situaţie? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Pune pe listă cel puţin un mod practic în care această scenă a închinării diferiţilor 

îngeri, limbi şi culturi va afecta atitudinea ta faţă de biserica ta, față de vecini, la locul 

tău de muncă sau în cercul de prieteni şi în familie. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x De-a lungul istoriei şi în fiecare cultură, oamenii lui Dumnezeu s-au închinat într-un 

număr nesfârşit de stiluri, tradiţii şi practici. Aceasta este libertatea minunată pe care 

Dumnezeu ne-o dă să ne închinăm Lui conform cu personalitatea noastră unică şi în 

condiţiile noastre. Dumnezeu este proslăvit atâta timp cât închinarea ta este în granițele 

adevărului biblic şi provine din fiinţa duhului tău unită cu Duhul lui Dumnezeu. 

 

ZIUA A CINCEA: ÎNCHINAREA ESTE O CONTOPIRE 
MINUNATĂ A RUGĂCIUNII, LAUDEI ŞI 

PERSONALITĂŢII MELE 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu ca acesta să fie începutul unei noi dimensiuni a închinării în relaţia ta cu 

El. 

 

 
 Închinarea izvorăşte din adâncul fiinţei tale. Închinarea implică rugăciune, laudă şi 

mulţumire şi vine în toate culturile şi aromele personale! Poate ne este de mai mult ajutor să 

ne gândim la închinare ca la o umbrelă care acoperă toate cele de mai sus şi chiar mai mult. 

x Citeşte Iacov 4:8. Ce se întâmplă când te apropii de Dumnezeu?___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Psalmul 100. Pune pe listă cel puţin trei căi prin care ne apropiem de 

Dumnezeu. ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Daţi un exemplu practic despre modul în care te apropii tu de Dumnezeu în fiecare 

dintre aceste trei căi. 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Prin studiul închinării, ai văzut de asemenea cuvântul laudă care apare în unele pasaje din 

Biblie. Cuvântul englez laudă (worship) vine de la un cuvânt din limba latină şi are de-a 

face cu preţul sau cu valoarea. 

 Desigur, lauda şi închinarea sunt strâns asociate şi uneori sunt folosite interschimbabil. 

La fel ca închinarea, lauda poate fi exprimată prin cuvinte, muzică, acţiuni şi atitudinea inimii. 

Din nou, imaginea mulţimii de oameni înaintea lui Dumnezeu ne aminteşte că nu există o 

singură formă recomandată sau un singur stil al laudei pentru Dumnezeu, atâta timp cât este în 

duh şi adevăr. 

x Citeşte Psalmul 150. Este acolo vreun instrument muzical, stil de muzică sau tip de 

persoană care nu se califică să-L laude pe Dumnezeu?___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Când suntem în prezenţa altor credincioşi care au preferinţe sau stiluri de închinare şi 

laudă diferite, care ar trebui să fie atitudinea noastră?___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Psalmul 145. Psalmistul David ne dă multe motive în psalmul acesta să-L lăudăm 

pe Dumnezeu. Pune pe listă cel puţin două dintre aceste motive de a-L lăuda pe 

Dumnezeu pe care le-ai experimentat personal. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 În timp ce creşti în umblarea ta cu Dumnezeu, vei creşte corespunzător în închinarea ta. 

Fă din aceasta un motiv al rugăciunii, adică aprofundarea permanentă a închinării înaintea lui 

Dumnezeu atât în viaţa devoţională personală cât şi în biserica locală. 
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Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studiu şi discuţii suplimentare 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lectia 8 

MĂRTURIE: PROCLAMÂND 

CREDINŢA MEA 
 PRIN BOTEZ ŞI COMUNIUNE 

 

Cum ar trebui să mă relaţionez la cei care împărtăşesc 

credinţa mea în Cristos? 
 

Verset de memorat: Matei 10:32 

Gândul cheie pentru săptămână: Depun mărturie despre credinţa mea în Cristos prin cele 

două practici pe care Cristos a învăţat biserica locală să le respecte: botezul şi Cina 

Domnului. 

 
 Credinţa în Cristos este o decizie de bună voie a unei persoane, dar credinţa creştină n-a 

avut niciodată scopul să fie trăită în izolare. Evrei 10:25 te previne să nu părăseşti adunarea 

împreună cu alţi urmaşi ai lui Cristos. Dumnezeu ne oferă două căi semnificative şi eficiente 

care dau mărturie despre credinţa ta, precum și a celorlalți credincioşi: botezul şi comuniunea, 

care deseori este numită Cina Domnului sau masa Domnului. Botezul introduce noii 

credincioşi în familia lui Dumnezeu, iar comuniunea este destinată să menţină unitatea în 

biserică. 

 Unele tradiţii creştine folosesc cuvântul sacrament cu referire la aceste două practici şi 

la altele. Sacrament nu este un cuvânt biblic şi implică faptul că prin îndeplinirea unui anumit 

act cineva primeşte har de la Dumnezeu. Din câteva practici numite de obicei sacramente, 

numai botezul şi cina apar în Biblie. Amândouă au scopul ca să dea mărturie, nu să fie un 
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mod de a câştiga favoarea şi harul lui Dumnezeu. Ambele implică familia lui Dumnezeu, nu 

doar credinciosul individual. 

 

ZIUA ÎNTÂI: BOTEZUL ILUSTREAZĂ CUFUNDAREA 

MEA ÎN CRISTOS ŞI INTRAREA ÎN TRUPUL LUI, 

BISERICA 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea o nouă înţelegere a ceea ce înseamnă botezul. 

 
 Cuvântul botez vine în limba engleză direct de la un cuvânt grecesc care înseamnă a 

cufunda sau a scufunda. Ai învăţat în Lecţia 1 că ai biruit problema păcatului care apare din 

naşterea ta fizică printr-o naştere spirituală. Nu am discutat atunci botezul, pentru că e clar că 

mântuirea ta din păcat a fost prin har, prin credinţă (Efeseni 2:8), şi nu prin botez sau prin altă 

ceremonie, ritual sau efort omenesc. În lecţia aceasta vei învăţa că, aşa cum există o naştere 

fizică şi una spirituală, există şi un botez fizic şi unul spiritual. Duhul lui Dumnezeu te 

botează sau te scufundă spiritual în trupul lui Cristos, în timp ce botezul fizic în apă este 

mărturia vizibilă a actului invizibil al unirii cu Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:12-13. Pavel vorbeşte despre diversitatea mădularelor şi de darurile 

lor spirituale în biserică, deşi suntem un singur trup al lui Cristos. Botezul menţionat aici 

este un eveniment spiritual sau unul fizic?____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Conform cu versetul 13, cine te-a botezat în trupul lui Cristos când ai crezut în El ca 
Mântuitor al tău?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:1-7. Luând în considerare că Duhul lui Dumnezeu te botează în 

Cristos conform cu 1 Corinteni 12:13, crezi că botezul menţionat în Efeseni se referă la 

botezul fizic sau la cel spiritual? Explică gândurile tale.__________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 1:29-34. Care sunt cele două tipuri ale botezului menţionate în pasajul 

acesta?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Botezul lui Ioan n-a fost propriu-zis un „botez creştin”, deoarece Cristos nu murise încă şi nu 

înviase din morţi, dar simboliza pocăinţa, o întoarcere de la păcat către Dumnezeu, în 

pregătire pentru Mesia (Fapte 19:4). Simboliza botezul spiritual care va veni. Astăzi, botezul 

în apă din biserică simbolizează botezul spiritual care a venit.  

x Citeşte Romani 6:1-7. Observă că botezul ilustrează identificarea (unirea) ta cu moartea, 

îngroparea şi învierea lui Isus Cristos. 

Unele biserici practică botezul în apă prin stropire sau prin turnarea de apă peste pesoana care 

se botează. Alte biserici scufundă complet un credincios în apă şi ridică persoana din apă.  

x Care este tabloul mai bun al simbolismului pe care îl înfăţişază Pavel în Romani 6? 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x În Biblie, conceptele invizibile sunt simbolizate prin moduri vizibile. Căsătoria este un 

concept invizibil făcut vizibil de toate căsătoriile personale din jurul tău. Biserica, trupul 

lui Cristos, este alcătuită din toţi urmaşii lui Cristos de-a lungul secolelor, din fiecare grup 

de oameni, dar totuşi devine o forţă vizibilă, palpabilă prin nenumăratele biserici locale de 

pe întreg globul pământesc. 

 Duhul lui Dumnezeu te botează în trupul lui Cristos, făcându-te una cu toţi credincioşii. 

Trupul invizibil al lui Cristos devine real şi palpabil pentru tine când te-ai botezat într-o 

biserică locală ca mărturie a vieţii noi în Cristos. 

x Dacă Duhul lui Dumnezeu te-a botezat în trupul lui Cristos să devii una cu El, cât de 

apropiată ar trebui să fie realţia ta cu Cristos după ce primeşti siguranţa iertării 

păcatelor şi viaţa veşnică?_______________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Dacă te-ai  botezat într-o biserică locală, ilustrând relaţia ta cu Cristos, ce fel de relaţie 

ar trebui să ai cu acea biserică?________________________________________ 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A DOUA: BOTEZUL ESTE UNUL DINTRE 
PRIMII PAŞI, ÎMPREUNĂ CU POCĂINŢA ŞI 
CREDINŢA,  CĂTRE MATURIZAREA SPIRITUALĂ, 
CĂTRE „STAREA DE OM MARE” 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Spune-I lui Dumnezeu că vrei să creşti în harul şi în cunoştinţa lui Isus Cristos. 

x Cere-I Lui să-ţi arate orice domeniu incomplet al vieţii tale care are nevoie de atenţie, cu scopul 

ca tu să creşti. 

 

 După ce-am stabilit importanţa botezului în trupul lui Cristos, va fi o greşeală să 

presupui că botezul în apă într-o biserică locală n-ar avea mare importanţă. Lecţia aceasta se 

va concentra pe semnificaţia botezului în apă care simbolizează botezul spiritual. 

x Citeşte Matei 3:13-15. Care a fost prima acţiune publică în lucrarea lui Isus?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Ca urmaş (ucenic) al lui Isus Cristos, care ar trebui să fie prima acţiune publică a 

slujirii tale față de Dumnezeu?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x În pasajul din Matei 3, de ce a insistat Isus ca să fie botezat, chiar dacă Ioan s-a 
opus?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Îi poţi identifica pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu în 

aceste versete? 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Ieri ai învăţat că botezul lui Ioan simboliza pocăinţa, chemând oamenii să se întoarcă de 

la păcat către Dumnezeu. Isus spunea că s-a botezat ca să împlinească toată dreptatea. Cu alte 

cuvinte, El s-a botezat pentru că a fost un lucru corect ce trebuia făcut. Isus nu avea vreun 

păcat de la care trebuia să se întoarcă, dar El își începea lucrarea care va face posibil pentru 

oamenii de pretutindeni să fie eliberaţi din păcat şi să se întoarcă la Dumnezeu. Deci botezul 

lui Ioan a fost un început corespunzător pentru acea lucrarea. 

x Citeşte fapte 8:26-40. 

x Care a fost primul lucru pe care  a vrut să-l facă famenul etiopian după ce-a devenit un 
urmaş al lui Cristos?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Famenul etiopian a fost botezat înainte sau după ce-a ajuns un urmaş al lui Cristos? 

___________________________________________________________________________ 

x Priveşte cu atenţie la versetele 38-39. Filip l-a botezat pe famenul etiopian prin stropire, 
turnare sau prin scufundare?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 28:18-20. 

x În versetul 19, pe lângă porunca „duceţi-vă şi învăţaţi (literal, făceți ucenici) toate 

neamurile (literal, grupuri etnice)”, ce trebuiau să facă ucenicii lui Isus pentru cei care 

credeau?_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Dacă duhul lui Dumnezeu este acela care botează credincioşii în trupul lui Cristos, 

porunca aceasta pentru urmnaşii lui Cristos din versetul 19 are de-a face cu botezul 

spiritual sau cu botezul în apă, care îl simbolizează pe cel spiritual? 

_________________________________________________________________________ 

x Considerând răspunsul lui Isus pentru Ioan Botezătorul din Matei 3:15, cel de a fi 

botezat ca să împlinească toată dreptatea, şi că botezul credincioşilor este parte a 

trimiterii pe care Isus o dă în Matei 2:18-20, de ce ar trebui să te botezi? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ZIUA A TREIA: BOTEZUL ESTE O MĂRTURIE A 
VIEŢII MELE SCHIMBATE, ÎNTRUCÂT ELARATĂ 
ÎNEXTERIOR SCHIMBAREA CARE S-A PRODUS  ÎN 
INTERIOR 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea ajutor ca să înţelegi în ce fel este botezul o mărturie puternică 

a vieţii tale noi în Cristos. 

 
 Botezul nu schimă o persoană; botezul dă o mărturie faptului că viaţa cuiva a fost 

schimbată prin devenirea unui urmaş al lui Cristos. Tâlharul răstignit alături de Isus a cerut 

iertarea păcatelor sale, şi Isus i-a spus că în ziua aceea va fi cu El în Rai. Absenţa oricărei 

oportunităţi pentru tâlhar ca să fie botezat confirmă natura simbolică a botezului în apă. De 

asemenea lipsesc exemplele din Noul Testament ale copiilor mici botezaţi, sau a celor care au 

fost botezați altfel decât prin scufundare în apă. Botezul în apă dă mărturie că o viaţă a fost 

schimbată. 

x Citeşte Fapte 9:1-18. Priveşte cu atenţie la versetul 18. Care a fost primul lucru pe care 

l-a făcut Saul (Pavel) după ce şi-a pus credinţa în Cristos şi a fost mântuit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Fapte 16:19-34. Priveşte cu atenţie la versetul 33. Care a fost primul lucru pe 

care-l fac acest temnicer şi familia lui, după ce au crezut în Cristos ca să fie mântuiţi 

din păcatele lor?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Fapte 19:1-5. Pavel găseşte câţiva ucenici în Efes, dar bănuieşte că ceva lipseşte 

în ei. El îi întreabă despre Duhul Sfânt, iar ei nu ştiu despre ce vorbeşte, chiar dacă au fost 

botezaţi. 

x Ce fel de botez au experimentat ei conform cu versetul trei?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă nu erau ucenicii (urmaşii) lui Isus Cristos, ai cui erau?_____________________ 
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___________________________________________________________________________ 

x Deoarece ei n-au avut nicio idee despre cine este Duhul Sfânt, Pavel a concluzionat corect 

că ei n-au fost botezaţi de Duhul lui Dumnezeu în Cristos. Pavel a stăruit ca ei să-şi pună 

credinţa în Cristos, iar ei au făcut-o. 

x Conform cu versetul 5, care este primul lucru pe care-l fac după ce își mărturisesc 

credinţa în Cristos, chiar dacă au fost botezaţi într-un mod diferit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

În primul rând, aceşti ucenici trăiau sub Vechiul Testament, supunându-se botezului lui Ioan care-l 

anticipa pe Mesia, dat nu ştiau că El venise. Versetele următoare descriu felul în care aceşti ucenici 

au făcut dovada în timpul acesta de tranziţie că au acceptat ce-a oferit Cristosul Noului Testament. 

Darul special al vorbirii în limbi era un semn al confirmării dat de Duhul lui Dumnezeu şi n-a fost 

destinat ca standard pentru fiecare credincios, nici chiar în acea perioadă. 

 

x Tu ai fost botezat de Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Cristos? Când?_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Tu ai fost botezat în apă?___________________________________________________ 

x Aceasta s-a întâmplat înainte sau după ce ţi-ai pus credinţa în Cristos ca Mântuitor? 

_________________________________________________________________________ 

x Ai fost botezat fiind scufundat în apă, ca o ilustraţie că ai murit faţă de păcatul tău şi 

față de viaţa veche şi că ai fost înviat din morţi la o viaţă nouă în puterea învierii lui 

Cristos?_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Dacă nu L-ai ascultat pe Dumnezeu și nu ai făcut primul pas către maturitate spirituală 

prin botezul prin scufundare în apă, când vei face aceasta? Stabileşte o dată şi vorbeşte 
cu cineva din biserica pe care o frecventezi. Dacă nu frecventezi o biserică în care se 

aplică învăţăturile Bibliei clar şi care îi încurajează pe credincioşi să crească în umblarea 

lor spirituală, vorbeşte cu un credincios cu mai multă experienţă (poate cineva care te 

ajută cu studiul acesta) şi găseşte o astfel de biserică. 
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_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

x Dacă ai fost botezat înainte de a-ţi  pune credinţa în Cristos, sau într-un mod care n-a 

zugrăvit tabloul complet al vieţii tale noi, al vieţii tale schimbate, cum ai putea să 

urmezi exemplul ucenicilor lui Ioan Botezătorul din Fapte 19? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Nu este nicio îndoială că Dumnezeu vrea să fii o mărturie pentru Isus Cristos. Botezul 

tău este o oportunitate unică să mărtuiseşti public credinţa ta în Cristos. Este o şansă minunată 

să inviţi familia şi prietenii pentru a împărtăşi această zi foarte specială a vieţii tale, în timp ce 

declari tuturor că a ta credinţă în Cristos ţi-a schimbat viaţa. 

 

ZIUA A PATRA: CINA DOMNULUI ESTE UN ACT AL 
PĂRTĂŞIEI (COMUNIUNII MELE CU CRISTOS) 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum să menţii mereu părtăşia ta cu El. 

 
 Ultima cină a lui Isus cu cei doisprezece apostoli a fost un moment important. Pentru 

orice iudeu, Paştele este plin cu simboluri, dar cu acea ocazie Isus a adăugat o dimensiune 

nouă la sărbătoarea tradiţională a Paştelui, ştiind că în curând El va fi dat să fie răstignit. Ca şi 

în studiul despre botez, Cina Domnului nu este un sacrament – ceva ce face cineva pentru a 

câştiga harul lui Dumnezeu – ci o poruncă de comemorare sau de aducere aminte a ceea ce a 

făcut Cristos pentru tine. Pavel a numit această practică Masa Domnului sau Cina Domnului 

în epistola lui către Corinteni, dar este numită deseori comuniune pentru că simbolizează 

unitatea cu Cristos şi cu ceilalţi credincioși din biserică. 

x Citeşte Luca 22:7-20. 

x În versetul 19, ce simbolizează pâinea?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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x Când iei din pâine în serviciul de comuniune, ce faci conform cu acest 
verset?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Unele tradiţii ale bisericii învaţă că pâinea şi vinul devin realmente trupul şi sângele lui 

Cristos, bazaţi pe ce spune Cristos, „Acesta este trupul Meu….acesta este sângele Meu”. 

Faptul că faci aceasta în amintirea Lui sugerează mai mult că practica aceasta este simbolică 

și are scopul de a-L comemora pe Cristos, care a murit pentru tine ca să ai viața veșnică. 

x Citeşte Ioan 6:51. Luând în considerare ce spune aici Isus, cum crezi că ar defini El 

simbolul pâinii în serviciul de comuniune?___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În Luca 22:20, ce simbolizează paharul?______________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Evrei 9:11-22. Era vreo putere de mântuire din păcat în sângele animalelor 

jertfite în Vechiul Testament?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Noul Testament (cuvântul testament înseamnă promisiune, legământ sau tratat) îţi 

oferă mântuire din păcat datorită acelui sânge?________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Numirea Cinei Domnului comuniune este un semn de aducere aminte minunat că faptul de 

a mânca pâinea şi de a bea paharul ultimei cine are ca scop menţinerea comuniunii cu 

Dumnezeu proaspătă şi neîntreruptă. 

x Citeşte 1 Ioan 1:1-4. Vrea Dumnezeu ca tu să ai  părtăşie cu El?_________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Conform cu versetul 4, ce emoție ar trebui să caracterizeze părtăşia ta cu El? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 1:5-7. Care este funcţia sângelui lui Cristos în viaţa ta? 
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 1:8-10. În timp ce sărbătoreşti Cina Domnului în biserica ta şi Duhul lui 

Dumnezeu te face conştient de orice păcat care ar întrerupe părtăşia cu Dumnezeu, ce 

ar trebui să faci conform cu versetul 9?______________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A CINCEA: COMUNIUNEA ESTE O MĂRTURIE 

CONSTANTĂ PENTRU FAMILIA MEA SPIRITUALĂ, 

BISERICA 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate importanţa unei părtăşii bune cu familia bisericii tale. 

 

 De-a lungul secolelor, Cina Domnului a fost practicată în biserici creştine conform cu 

învăţăturile Domnului nostru. Cina Domnului nu este ceva ce practici de unul singur, ci 

împreună cu alţi credincioşi. 

x Citeşte 1 Ioan 1:1-4. Conform acestui pasaj, de părtăşia cu Dumnezeu, pe care am 

studiat-o în lecţia de ieri, ar trebui să te bucuri singur, sau împreună cu alţi 

credincioşi?  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 11:23-26. Pavel face un rezumat al învăţăturilor lui Isus din noaptea 

ultimei cine. 

x Care este gândul care se repetă în ambele versete, 24 şi 25?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Conform cu versetul 26, pe lângă amintirea mântuirii pe care ai primit-o prin trupul lui 

Cristos şi prin sângele Lui dat pentru tine, ce altă afirmaţie faci de fiecare dată când iei 

parte la Cină?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 11:19-22. Pavel corectează o problemă în biserica din Corint. Ei au 

schimbat Masa Domnului mai degrabă într-un banchet literal decât să promoveze unitatea 

şi vindecarea în biserică, dând naştere la dezbinări. 

 Unul dintre scopurile cheie ale Cinei Domnului este menţinerea unui duh al unităţii în 

biserica locală. Când ne adunăm împreună, inevitabil vor fi conflicte şi neînţelegeri acolo. 

Scopul comuniunii este să ne amintim că noi toţi împărtăşim aceeași mântuire prin trupul şi 

sângele lui Isus Cristos, să-I mărturisim orice păcat lui Dumnezeu şi să rezolvăm orice litigiu 

între credincioşi ca să menţinem părtăşia în biserică. 

x Citeşte 1 Corinteni 11:27-29. Pavel afirmă clar că Dumnezeu te face responsabil pentru 

venirea la Masa Domnului curăţit de orice păcat din viaţa ta, neavând ranchiună sau 

conflicte nerezolvate cu alţi credincioși din biserică. Din 1 Corinteni 11:28 şi din 1 Ioan 

1:9, ce ar trebuisă faci când te apropii de Masa Domnului?______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 11:30. Pavel explică faptul că în biserică erau persoane care s-au 

îmbolnăvit şi chiar au murit (dorm), pentru că n-au onorat Cina Domnului prin rezolvarea 

păcatelor lor şi a conflictelor dintre cei care sunt în trupul lui Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 11:31. Aici sensul este că dacă recunoşti nevoia ta de-a mărturisi 

problemele păcatului şi le rezolvi, tu nu va trebui să te îngrijorezi de consecinţe. 

x Priveşte la versetul 26 din nou. Este acolo stabilită o frecvenţă pentru comemorarea 

Mesei Domnului? Ce spune versetul acesta despre cât de des ar trebui sărbătorită 

comuniunea?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

x Când şi cât de des practică biserica ta comuniunea? (Întreabă pe cineva dacă eşti 

nesigur) __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studiu şi discuţii suplimentare 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lectia 9 
COMUNITATE: CUM POŢI FI PARTE A 

FAMILIEI BISERICII LOCALE 
 

De ce aş vrea să fiu parte a bisericii? 
 
Verset de memorat: Fapte 20:28 

GÂNDUL CHEIE PENTRU SĂPTĂMÂNĂ: Biserica locală este familia mea spirituală unde 

Dumnezeu îşi poate desăvârşi lucrarea în viaţa mea şi mă foloseşte în slujirea altora. 

 

 Pentru o dezvoltare şi protecţie adecvată, fiecare copil are nevoie de o familie. Din 

acelaşi motiv, fiecare urmaş al lui Isus Cristos are nevoie de o biserică familie. Asemenea 

familiilor, bisericile apar în orice dimensiune şi personalitate imaginabilă. Buna experiență a 

bisericii este la fel de folositoare ca faptul de a face parte dintr-o familie iubitoare, hrănitoare, 

puternică. Mulţi oameni ajung în unele cazuri mai apropiaţi faţă de familia bisericii decât sunt 

faţă de familia lor naturală.  

 Ca urmaşi ai lui Isus Cristos noi suntem parte a ceva mult mai înalt decât atunci când 

rămânem singuri. Tu eşti legat de alţi ucenici ai lui Isus Cristos de peste 2.000 de ani. Mulţi 

creştini au avut contribuţii semnificative faţă de lume, iar alţii şi-au dat chiar viaţa pentru 

Cristos. Dumnezeu a dat fiecăruia daruri, condiţii si personalităţi unice. Împreună cu alţi 

credincioși aflați în puterea Duhului lui Dumnezeu, poţi face o diferenţă veşnică. Biserica ta 

are nevoie de tine la fel de mult cum ai și tu nevoie de ea. 
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ZIUA ÎNTÂI: O BISERICĂ LOCALĂ ESTE PARTE A 
PLANULUI LUI DUMNEZEU PENTRU VIAŢA MEA 
(BISERICA LOCALĂ FIIND BISERICA UNIVERSALĂ 
ÎN MINIATURĂ) 
  
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea o înţelegere mai bună a bisericii şi a locului tău în ea. 

 
 Cuvântul biserică  sugerează câteva imagini – o clădire, o denominaţiune sau un grup de 

oameni. Cuvântul grecesc tradus biserică în Noul Testament este ekklesia, din care avem 

cuvinte ca eclesial. În primul secol cuvântul nu avea o conotaţie religioasă specială, dar era 

folosit în greacă atunci când se vorbea despre o adunare a cetăţenilor numiţi de funcţionarii 

guvernului. În traducerea grecească a Vechiului Testament cuvântul însemna comunitatea sau 

adunarea lui Israel. Isus a fost primul să folosească acest cuvânt pentru urmaşii Lui în Matei 

16:18. 

 În Noul Testament cuvântul biserică este folosit în două feluri. Întâi, se poate referi la 

toată adunarea a tuturor urmaşilor lui Cristos din primul secol până la a doua venirea a lui 

Cristos ca să-și stabilească Împărăţia. Totuşi, în majoritatea copleşitoare a exemplelor,  este 

folosit pentru a vorbi despre un grup local sau despre adunarea ucenicilor lui Isus Cristos. 

Niciodată cuvântul nu este folosit pentru a sugera o clădire sau ceea ce se va numi mai târziu 

o denominaţiune. 

x Citeşte Efeseni 5:25. Care este atitudinea lui Cristos faţă de biserica Lui? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 5:26-27. Numeşte cel puţin două lucruri pe care vrea Isus să le realizeze 

în biserica Lui?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Conform versetului 26, când sunt probleme sau nevoi în biserică, cum își sfinţeşte 

Cristos (pune deoparte sau face special) biserica Lui?___________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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x Cum crezi că se petrece această punere deoparte  specială în biserica locală? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 5:28-30. Conform versetului 29, care sunt cele două lucruri pe care le 

face Cristos pentru biserică?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Fapte 20:28. Care a fost preţul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru biserică? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Ce-ţi  spun aceste versete despre valoarea pe care o dă Dumnezeu bisericii, şi cum ar 

trebui să afecteze aceasta atitudinea ta de-a fi implicat activ într-o biserică locală? 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Noul Testament conţine foarte puţină învăţătură despre organizarea unei biserici locale; 

structura pare că a evoluat treptat conform cu situaţia şi cu nevoile. Grupurile de credincioşi la 

început se întâlneau deseori în case. Ca adunări individuale formate, conducătorii erau numiţi 

bătrâni. Păstor (unul care păstoreşte) şi episcop (un privighetor sau administrator) sunt 

adesea termenii folosiţi, și sunt sinonimi cu termenul bătrân. Mai târziu (Fapte 6:1-6), 

diaconii (slujitorii) au fost adăugaţi ca să ajute bătrânii în îngrijirea membrilor bisericii. 

Aceştia sunt singurii conducători ai bisericii locale menţionaţi în Noul Testament, iar Pavel 

descrie calificările lor în 1 Timotei 3:1-13 şi Tit 1:5-9. 

 Lipsa informaţiei detaliate despre structura bisericii locale nu este din cauza lipsei de 

preocupare față de subiect, ci mai curând o manifestare a înţelepciunii lui Dumnezeu,  care 

permite o mare flexibilitate pentru bisericile locale să se adapteze culturilor, împrejurărilor şi 

timpurilor diferite. Pasajele biblice pe care le-am analizat astăzi subliniază cât de mult 

preţuieşte Dumnezeu biserica. 
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ZIUA A DOUA: BISERICA ESTE FAMILIA MEA 
SPIRITUALĂ  
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să vezi biserica precum o familie spirituală în care tu ai un loc 

important. 

 

 
 Datorită naturii divine a bisericii ca trup al lui Cristos, ea este mai mult decât o 

organizaţie; este un organism viu. Câteva metafore sunt folosite în Biblie să descrie biserica. 

Poate cea mai importantă din aceste metafore compară biserica cu o familie. Lecţia aceasta 

analizează câteva dintre conceptele cheie folosite să simbolizeze natura unică a bisericii. 

x Citeşte Efeseni 1:15-23. Cine este Capul bisericii?______________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Cum este descrisă biserica în versetul 23?_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:27. Ce se spune că este biserica?__________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x A afirma că biserica este trupul lui Cristos este o afirmaţie puternică. Poţi să te aştepţi ca 

fiecare biserică să aibă probleme şi conflicte din când în când din cauza naturii umane a 

membrilor ei, dar ar trebui să discuţi problemele specifice atunci când ai oportunitatea. 

x Dacă eşti criticul bisericii ca instituţie înseamnă că ești criticul cui? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 3:16-17. Biserica este simbolizată aici ca un templu sau sanctuar. 

Când urmaşii lui Cristos permit dorinţelor egoiste să-i controleze, ei fac şi spun uneori 
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lucruri care rănesc biserica. Versetul 17 este o avertizare puternică a faptului că 

Dumnezeu nu glumește. 

x Citeşte Efeseni 2:11-12. Poţi să-L vezi pe Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duh în versetul 18? 

_________________________________________________________________________ 

x Cine este piatra din capul unghiului templului din versetele 20-22? 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Apostolii şi proorocii ne-au dat Noul Testament şi au stabilit modelul învăţăturii şi 

practicii pe care îl urmăm până astăzi. Cărei parte a clădirii îi corespund apostolii şi 

proroocii? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Conform cu versetul 22, cine locuieşte în templul acesta?_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x În plus faţă de templu, care este o altă imagine prezentată în versetul 19? 

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 6:10. Imaginea unei familii (case) reprezintă trupul lui Cristos. 

x Citeşte Evrei 10:25. Biblia te previne să fii credincios față de adunăre sau față de 

congregaţie împreună cu ceilalţi credincioşi. Comnunicarea şi petrecerea timpului 

împreună este esenţială pentru relaţii familiale sănătoase. 

x Cum vei caracteriza credincioşia ta când te aduni împreună cu familia lui Dumnezeu? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Poţi să îmbunătăţeşti credincioşia ta?Dacă da, ce pas va trebui să faci pentru ca aceasta 

să aibă loc?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Dacă nu ai o familie permanentă a bisericii, sau descoperi că biserica prezentă are probleme 

serioase şi nu dorește să le discute, ce ar trebui să faci pentru găsirea unei biserici sănătoase? N-ar 

trebui să o cauţi cu o mentalitate de consumator, ci ca un ucenic consacrat al lui Isus Cristos. O 

biserică nu este un loc unde să ţi se slujească, ci un loc în care să slujeşti împreună cu ceilalți. Aici 

sunt câteva orientări de bază: 

x Roagă-te. Ascultă vocea interioară a Duhului lui Dumnezeu ca să-ţi arate dacă o biserică se 

aliniază cu învăţătura Bibliei, şi dacă aceasta este biserica familie pe care o dorește Dumnezeu 

pentru tine. 

x Caută o biserică în care se pune accent pe învăţarea Bibliei, pe trăirea unei vieţi evlavioase și 

prin slujirea împreună ca familie, împărtăşind vestea bună a lui Cristos celor din locul în care 

trăiești şi pretutindeni în lume. 

x Evită bisericile care tind să confunde trăirea evlavioasă cu o listă de reguli, regulamente şi 

interdicții. În loc să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în puterea harului lui Dumnezeu şi a 

Duhului Sfânt, astfel de biserici scot în relief nevoia de a face ceva ca să câştige favoarea lui 

Dumnezeu mai curând decât să se concentreze să fie persoanele pe care le dorește Dumnezeu. 

x Chiar şi printre bisericle care învaţă bine Biblia, sunt diferenţe în privința personalităţii, 

oportunităţii, accesibilității, disponibilității serviciilor de care este nevoie, etc. Poate nu vei găsi 

tot ceea ce doreşti, dar poţi găsi biserica pe care o are Dumnezeu pentru tine. Poate Dumnezeu 

dorește să ajuţi biserica să se dezvolte în domeniile pe care ai vrea să le vezi îmbunătăţite. 

x Nu uita că nici o biserică nu este fără defecte, dar caută biserici care doresc să se schimbe şi să 

crească pentru a reflecta mai mult învăţătura biblică, aşa cum tu doreşti să faci ca şi credincios 

individual. 

 

 Învaţă să gândeşti despre biserica ta locală ca despre o familie. Unele familii sunt 

excepţionale; altele sunt disfuncţionale. Chiar şi cele mai bune familii necesită consacrare, 

răspundere reciprocă, comunicare consecventă şi rezolvarea conflictelor ca să poată funcţiona 

cum trebuie. Nici o biserică nu este fără defecte, pentru că toţi membrii sunt fiinţe umane, dar 

planul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este să se adune împreună în biserici familii locale. 

Adevărul biblic te echipează ca să creşti mai mult şi mai puternic în timp ce înveţi să te 

relaţionezi la alţii, chiar  în timpuri de durere şi neînţelegeri, la fel cum se întâmplă şi într-o 

familie fizică. Decide astăzi să cooperezi cu Duhul lui Dumnezeu pentru a trăi prin adevărul 

biblic şi fă din biserica ta cea mai bună familie cu putinţă. 
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ZIUA A TREIA: BISERICA ESTE CADRUL PRIELNIC 
PENTRU DEZVOLTAREA ŞI PROTECŢIA MEA 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate nu doar de ce ai tu nevoie de biserică, ci și de ce biserica are 

nevoie de tine. 

 
 Frecventarea bisericii nu este o datorie. Biserica este o familie, trupul lui Cristos, 

sanctuarul unde Duhul lui Dumnezeu locuieşte în fiecare ucenic al lui Isus Cristos şi 

domneşte în adunarea credincioşilor. În cadrul bisericii credinciosul individual găseşte hrană, 

sens şi siguranţă. Dorinţa după maturitate spirituală şi după sens în viaţă ar trebui să-i conducă 

pe credincioşi să fie niște membri activi în biserica locală. 

x Citeşte Efeseni 4:11-12. Versetul 11 descrie conducătorii Noului Testament, iar versetul 

12 specifică trei funcţii efectuate în trupul lui Cristos. 

x Dumnezeu doreşte să te desăvârşească (maturizeze) în biserica locală.  Care este un mod 

practic prin care poţi creşte spre maturitate în biserica locală?_____________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Dumnezeu  doreşte ca tu să participi în lucrarea de slujire. Care este un mod practic prin 

care să poţi sluji în biserica ta locală? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:13. Care este scopul final ale funcţiilor de bază care au loc în trupul 

lui Cristos? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:14. Împotriva cui asigură protecție o biserică sănătoasă 

spiritual?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Efeseni 4:15. Dumnezeu doreşte ca tu şi ceilalți să creşteţi în biserică si să vă 

maturizaţi, devenind din ce în ce mai mult asemenea lui Cristos. Conform acestui verset, 

de ce este nevoie din partea ta ca să aibă loc acest lucru?_________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:16. Biserica este asemenea unui trup în care mădularele funcţionează 

împreună, într-un efort  armonios, cooperant. Aici Pavel afirmă că fiecare os, articulaţie, 

orice mădular al trupului are de adus o contribuție în trupul lui Cristos. 

x Enumeră cel puţin două abilităţi sau talente prin care ai putea contribui în biserică, 

dacă ţi s-ar da oportunitatea. ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Roagă-te pentru şansa de a te angaja în lucrare sau slujire în biserica ta locală. Dacă  

alţii trec prin studiul acesta cu tine, ai putea să-i însoţeşti în anumite lucrări ale bisericii în 

care sunt implicaţi. 

x Dacă eşti deja un participant într-un anume fel, roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate căi 

pentru a deveni mai eficient, sau să-ţi arate un alt domeniu în care poți sluji. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Versetul acesta (Efeseni 4:16) spune că Dumnezeu a dat trupului lui Cristos capacitatea să 

se zidească singur. Conform aceluiaşi verset, ce ar trebui să caracterizeze procesul de 

zidire în biserică?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Punctul cheie:Învăţătura că dragostea predomină în zidirea trupului este foarte importantă. Când 

oferi ajutor în biserică, iar ajutorul tău nu este imediat acceptat dintr-un motiv oarecare, răspunsul 

tău ar trebui să fie cel de a aştepta cu răbdare în dragoste. Biserica poate nu este gata pentru 

contribuţia ta deosebită, sau alţii nu sunt gata să o accepte. Dar Dumnezeu va avea un loc pentru 

tine să slujeşti în locul potrivit, la timpul potrivit şi în maniera potrivită. 

 



 
 

124 

 Cu cât eşti mai implicat în biserica locală, cu atât mai mare este oportunitatea să creşti în 

Cristos. Slujirea împreună cu fraţi şi surori în Cristos îţi dă posibilitatea de a face legături de 

prietenie care vor dura toată viaţa. 

 

 
ZIUA A PATRA: BISERICA ESTE CADRUL ÎN CARE 
ÎMI POT EXERCITA DARURILE DUHOVNICEŞTI 

PRIMITE DE LA DUHULUI SFÂNT  
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I Lui să-ţi arate locul special pe care-l are pentru tine şi pentru darurile tale în biserica 

locală. 

 

 Sinergia are loc când efectul total a două sau mai multe părţi este mai mare decât suma 

părţilor individuale. Când ucenicii lui Isus Cristos se adună în trupul lui Cristos, Duhul lui 

Dumnezeu combină supranatural darurile, talentele, deprinderile și abilităţile fiecăruia şi 

multiplică rezultatele dincolo de limitele normale umane. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:14-20. Nu contează cât de unică este personalitatea ta sau darurile 

tale, tu ai un loc în trupul lui Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:21. Conform acestui verset, de ce ai nevoie de biserica locală? 

________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:22-24. Este vreun mădular al trupului mai important sau mai 
puțin important decât altul?________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:25-27. Din nou se amintește cât de important este să promovăm 

unitatea în biserică. Ca membri ai aceleiaşi familii ar trebui să ne îngrijim de alţii sincer, şi 

ei ar trebui să se îmgrijească de tine. 

x Cine suferă sau se chinuie în biserica locală chiar acum? Acesta ar putea fi o persoană 

care a pierdut pe cineva drag sau care suferă de o boală gravă sau a suferit din cauza 

pierderii serviciului. Scrie acelor persoane astăzi o notiţă de încurajare şi spune-le  că 
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te rogi pentru ei. Sau pur și simplu sună acele persoanele sau vorbeşte cu ele personal, 
dacă este posibil. __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Cine din biserica ta locală a avut parte de vreo onoare sau de o mare bucurie? Poate 

acesta este cineva care tocmai s-a căsătorit, a fost promovat la serviciu, a câştigat o 

competiţie sau a fost onorat în alte feluri. Scrie-le o notiţă, sună-i sau vorbeşte personal 

cu acea persoană și felicit-o._________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 12:4-6. Pasajul acesta ne învaţă de asemenea că trupul lui Cristos este 

alcătuit din multe mădulare cu daruri diferite. Conform versetului 6, care este originea 

acestor daruri diferite? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A CINCEA: DUMNEZEU FOLOSEŞTE ALŢI 

CREDINCIOŞI ÎN BISERICA MEA SĂ-MI SLUJEASCĂ 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te sensibilizeze cu privire la modul în care vrea să-i folosească pe alţii 

să-ţi slujească, şi cum vrea El ca tu să-i slujeşti pe ceilalţi. 

 

 Membrii bisericii locale au scopul să se echipeze împreună. Romani 12:5 şi Efeseni 4:25 

ne învaţă că suntem mădulare unii altora. Mai mult decât o teorie, Noul Testament listează căi 

practice prin care trebuie să ne relaţionăm unii la alții în bisericile locale ca mădulare ale 

trupului lui Cristos. Mai jos sunt 21 de exemple ale modului în care putem să ne relaţionăm 

unii la alții în familia lui Dumnezeu. 

x Citeşte Scripturile şi apoi selectează numai şapte dintre aceste „unii pe alţii” şi scrie 

alături cum planifici să pui în practică învăţătura aceasta în biserica locală. 
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x Romani 12:10. – Iubiţi-vă unii pe alţii şi fiecare să dea întâietate altuia 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Romani 14:23. – Să nu ne mai judecăm unii pe alţii._____________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Romani 14:19. – Aşadar să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Romani 15:5. – Să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii._____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Romani 15:7. – Primiţi-vă unii pe alţii._______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Romani 15:14. – Sfătuiţi-vă unii pe alţii.______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Romani 16:16. – Spuneţi-vă sănătate unii altora.________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x 1 Corinteni 12:25. – Mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Galateni 5:13. – Slujiţi-vă unii altora._________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Galateni 6:2. – Purtaţi-vă sarcinile unii altora.__________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Efeseni 4:2. – Îngăduiţi-vă unii pe alţii.________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Efeseni 4:32. – Iertaţi-vă unul pe altul._________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Efseni 5:21. – Supuneţi-vă unii altora._________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x 1 Tesaloniceni 4:9. – Să vă iubiţii unii pe alţii.___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x 1 Tesaloniceni 4:18. – Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii.______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Evrei 3:13. – Îndemnaţi-vă unii pe alţii.________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Iacov 4:11. – Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii.___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Iacov 5:16. – Rugaţi-vă unii pentru alţii._______________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x 1 Petru 4:9. – Fiţi primitori de oaspeţi.________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x 1 Petru 4:10. – Slujiți-vă unii altora.__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x 1 Ioan 1:7. – Aveți părtăşie unii cu alţii. ______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  Când împlinim aceste „unii cu alţii” în comunitatea familiei bisericii, biserica va 

funcţiona aşa cum intenţionează Dumnezeu. Biserica locală, mare sau mică, la bine şi la rău, 

cu toate defectele noastre umane, trebuie să fie centrul nostru spiritual de gravitaţie, temelia 
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slujirii şi lucrării noastre şi locul unde Dumnezeu poate să termine lucrarea Lui în vieţile 

noastre. 

 

 

Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studiu şi discuţii suplimentare 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Lectia 10 
RESPONSABILITATE: O PERSPECTIVĂ 

BIBLICĂ DESPRE ADAPTAREA MEA 

LA VIAŢA CREŞTINĂ  
 

Cum ar trebui să afecteze credința mea  

cine sunt şi cum trăiesc? 
 
Verset de memorat: Luca 16:10-11 

Gândul cheie pentru săptămână: Tot ce sunt şi am este un dar de la Dumnezeu care nu-mi 

datorează nimic, mă iubeşte necondiţionat,  îmi dă toate lucrurile şi mă face răspunzător de 

administrarea responsabilă a acestor resurse. 

 
 Apostolul Petru pune această întrebare către sfârşitul celei de-a doua epistole (2 Petru 

3:8-13). El descrie a doua venire a lui Cristos, care va fi însoţită de ceruri noi şi de un pământ 

nou împreună cu distrugerea tuturor lucrurilor pe care le cunoaştem. Această perspectivă 

veşnică îl îndeamnă pe Petru să întrebe ce fel de oameni ar trebui să fim noi, considerând că 

lucrurile palpabile pentru care am lucrat din greu vor fi distruse, şi numai acele lucruri de 

natură eternă vor rămâne. 

Civilizaţia contemporană ne oferă ispitele puternice ale materialismului, ale societății de 

consum şi ale egoismului, care atrag mulţi oameni. Dumnezeu îţi oferă o viaţă cu 

osemnificaţie veşnică bazată pe adevărul veşnic al Cuvântului Său, iar investiţia ta în vieţile 

oamenilor va fi pentru veşnicie. 
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ZIUA ÎNTÂI: DUMNEZEU MĂ FACE RĂSPUNZĂTOR 

PENTRU RESURSELE PE CARE MI LE-A 
ÎNCREDINŢAT 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru îngrijirea oricărei nevoi din viaţa ta. 

x Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi arate cum să fii responsabil pentru tot ce eşti şi ai. 

 

 Tot ce eşti şi ai şi fiecare resursă pe care o ai este un dar de la Dumnezeu care nu-ţi 

datorază nimic, dar te iubeşte necondiţionat şi-ţi dă orice lucru. Recunoaşterea acestui adevăr 

biblic aduce cu ea responsabilitatea corespunzătoare pentru administrarea resurselor pe care ți 

le-a încredințat  Dumnezeu. 

x Citeşte Iacov 1:17 şi Psalmul 24:1. Este vreun lucru bun în viaţa ta care n-a venit de la 
Dumnezeu? ______________________________________________________________ 

x Este ceva sau cineva în lumea aceasta care nu aparţine lui Dumnezeu? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Deuteronom 8:11-18. Chiar dacă lucrezi zi şi noapte să aduni o avere, cine este 
Cel care ţi-a dat capacitatea să câştigi bogăţia?_________________________________ 

x Citeşte Luca 16:10-12. Isus spune că dacă aştepţi să câştigi adevăratele bogăţii în viaţă – 

lucruri cu mult mai valoroase decât banii sau posesiunile – trebuie mai întâi să 

demonstrezi capacitatea de a fi credincios în modul cum îți gestionezi banii (Mamona, 

cuvânt aramaic pentru bani). 

x Citeşte 1 Corinteni 4:1. Ce s-ar putea califica mai bine ca adevărate bogăţii decât tainele 

lui Dumnezeu conţinute în Biblie? Dumnezeu cere ca să fii un ispravnic credincios sau un 

bun administrator al acestor adevăruri. Dacă nu eşti credincios în administrarea resurselor 

tale financiare, de ce aştepţi să administrezi tainele lui Dumnezeu? 

x Citeşte 1 Timotei 5:8. Dumnezeu te face responsabil să porţi de grijă familiei tale şi să-i ai 

în vedere pe cei care nu fac aşa, deoarece ei sunt mai răi decât necredincioşii (cei care 

neagă Biblia). 
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x Citeşte 2 Tesalonicieni 3:7-12.  Pavel a avut o mărturie nepătată a responsabilităţii 

personale. Biblia vorbeşte mult despre ajutorarea oamenilor care sunt cu adevărat în 

nevoie. Conform cu versetul 10, care este responsabilitatea ta faţă de o persoană care 

este pur și simplu leneşă sau refuză să lucreze? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Cum ai caracteriza capacitatea ta de administrare a resurselor tale? Este viaţa ta 

financiară sub control, în afara controlului sau undeva între aceste două? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă experimetezi dificultăţi în acest domeniu, stabileşte cel puţin două ţeluri ca cereri 

de rugăciune, și anume, să fii credincios în plătirea facturilor la timp şi în menţinerea 

datoriilor sub control. Dacă situaţia ta este deosebit de gravă, cere sfaturi de la 

conducătorii bisericii. 

x Poate eşti responsabil în domeniul finanţelor tale. Timpul tău este un lucru la fel de 

valoros ca  banii sau posesiunile tale. 

x Dacă nu eşti un administrator responsabil al timpului tău, scrie primul pas pe care-l vei 

face ca să rezolvi această problemă. Deseori pasul cel mai important este să cauţi 

consiliere.________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A DOUA: DUMNEZEU DOREŞTE SĂ FIU UN 

ADMINISTRATOR, NU UN POSESOR.  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu ca dacă este ceva în viaţa ta nepredat controlului Său să-ți arate ce anume. 

  

 Lecţia de astăzi continuă să analizeze adevărul învăţat ieri. Dumnezeu este proprietarul 

tuturor lucrurilor, inclusiv al tău şi al tuturor resurselor tale. Mulţi oameni lucrează, se luptă şi 
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se sacrifică să deţină lucruri. Titlul acestui studiu nu are menirea să sugereze că este greşit 

pentru un creştin să deţină o proprietate, ci pur şi simplu să accentueze nevoia de a recunoaşte 

stăpânirea supremă a lui Dumnezeu peste toate lucrurile, iar aşteptarea Lui este ca tu să fii un 

ispravnic credincios (administrator) al tuturor resurselor pe care ți le-a încredinţat. 

x Citeşte Psalm 89:11. Este cineva sau ceva care nu aparţine deja Domnului? 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 6:20 şi Fapte 20:28. Cui aparţii şi de ce?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Luca 12:13-15. Aici doi fraţi sunt certați din cauza unei moşteniri. Isus a refuzat 

să fie de partea vreunuia pentru că nu moştenirea proprietăţii era adevărata dispută. 

x Care era primejdia despre care ne previne Isus în versetul 15?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Care este adevărul de bază pe care-l transmite Isus în versetul 15? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Mulţi oameni încearcă să găsească importanţă, vrednicie personală sau împlinire în 

lucrurile pe care le posedă. Deseori, oamenii ajung în mari datorii ca să acumuleze lucruri 

ca să-şi satisfacă nevoia emoţională de ridicare a imaginii de sine. 

x Te lupţi cu ispita de a căuta importanţă de sine şi împlinire în ceea ce deţii? 

___________________________________________________________________________ 

x Dacă n-ai avut niciodată o casă mare sau o maşină nouă, ai putea găsi împlinire şi scop 

în viaţă? De ce da sau de ce nu?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cum reflectă răspunsul tău valorile pe care le ai şi cum se aliniază cu învăţătura lui 

Isus?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, inclusiv al tău.  De aceea, viaţa ta nu 

constă în deţinerea sau posedarea de lucruri. Chestiunea proprietăţii a fost rezolvată din 

momentul creării Universului. Mai important este să recunoşti cine este proprietarul tău. 

x Citeşte Luca 12:16-20. Ce a spus Isus despre omul care s-a concentrat doar pe 
acumularea de lucruri?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În pragul morţii, lucrurile lui aveau vreo valoare pentru el?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Luca 12:21. Citeşte cu atenţie. Explică dacă problema acestui om a fost că s-a 

îmbogăţit sau a fost aceea că nu s-a îmbogăţit faţă de Dumnezeu? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Luca 12:22-23. În acelaşi context, Isus îi învaţă pe ucenicii Lui să nu se 

îngrijoreze cu privire la ce vor mânca sau îmbrăca, amintindu-le din nou că viaţa este mai 

mult decât hrana (carnea) sau îmbrăcămintea (veşmintele). 

 Frica de pierdere sau distrugere rezultă din îngrijorare. Isus le spune ucenicilor să nu se 

îngrijoreze şi promite că Dumnezeu se va îngriji întotdeauna să le ofere ceea ce au nevoie. 

Problema constă în diferența dintre posesie și administrare. Dacă Dumnezeu este proprietarul 

tău şi al tuturor posesiunilor tale, treaba ta este să administrezi resursele acelea şi să te 

îngrijeşti cât de bine poți, în funcție de capacitățile tale. 

x Care este cea mai de valoare posesiune materială pentru tine?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce va fi viaţa ta dacă o vei pierde?____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cum ar afecta pierderea acelei posesiuni umblarea ta cu Dumnezeu? Dacă pierderea 

acelei posesiuni va afecta umblarea ta cu Dumnezeu, poate acesta este un semn că încerci 

să deții ceva ce nu a fost niciodată al tău._______________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Iov 1:13-22. Pierderea copiilor şi a posesiunilor lui a afectat consacrarea lui Iov 

faţă de Dumnezeu?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Prin cuvintele tale, exprimă ce ai învăţat de la exemplul lui Iov.____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

x Este vreun obiect sau vreo persoană în viaţa ta care trebuie dăruite lui Dumnezeu chiar 

acum, recunoscându-L pe El ca proprietar al tuturor lucrurilor? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A TREIA. DUMNEZEU DOREŞTE CA EU SĂ FIU 

UN INVESTITOR, NU UN CONSUMATOR 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te să fii sensibil la orice ispită a  materialismului şi a consumerismului care vine asupra ta 

și să descoperi calea spre biruinţă. 

 
 Ademenirea materialismului este puternică şi-i face pe mulţi oameni să ajungă în datorii 

îngrijorătoare. Unii oameni își pot controla datoriile în mod responsabil, dar concentrarea 

vieţii lor este încă materialistă, angajându-se într-un consumerism şi achiziții necontrolate. 

Dumnezeu doreşte pentru copiii Lui să aibă o viață centrată pe ceva diferit și mult mai 

profund. 

x Citeşte Proverbe 22:7. Care este problema datoriei excesive?______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte efeseni 5:5 şi Coloseni 3:5. Cum defineşte Pavel lăcomia (invidierea banilor şi 

posesiunilor altora)? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Timotei 6:10. Care este rădăcina tuturor relelor? (Sugestie: nu sunt banii!) 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 23:4-5. Nu există nimic în Biblie care condamnă să fii bogat, dar 

există o problemă cu concentrarea vieții doar pe dorința de îmbogăţire. Care este 

problema?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 28:20 şi 22. Care este punctul de vedere al lui Dumnezeu asupra 

proiectelor de îmbogăţire rapidă care par prea frumoase ca să fie adevărate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Marcu 10:23-25. Isus spune că bogaţii intră cu greu în împărăţia lui Dumnezeu. 

Tu crezi că aceasta este din cauză că sunt bogaţi, sau are mai mult de-a face cu  
materialismul?_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Materialismul şi consumerismul concurează cu Duhul lui Dumnezeu pentru controlul 

vieţii tale. Nu este păcat să fii bogat sau să deţii lucruri frumoase. Bogăţiile şi posesiunile 

devin o problemă spirituală când ajung mai importante decât relaţia ta cu Dumnezeu. 

Dumnezeu doreşte să-ţi concentrezi viaţa ta mai degrabă pe investirea resurselor tale decât  

risipirea lor pe acumulare compulsivă, pe cheltuirea la presiunea prietenilor sau pe cea care 

vine din manipularea comercială. 

x Citeşte Matei 25:14-29. În pilda aceasta Isus descrie un om care pleacă în călătorie şi 

încredinţează diferite sume de bani (talente, element financiar) robilor Săi. Scopul a fost 

ca robul să investească resursele ca să câştige mai mult, nu doar să păstreze banii în 

siguranţă. Scopul pildei este să te înveţe ca să investeşti resursele încredinţate pentru 

câştig. Indiferent ce-ţi dă Dumnezeu, El doreşte să te încrezi în El ca să le multiplici. 

x Citeşte Matei 6:19-21. Ar trebui să te concentrezi asupra investițiilor veșnice sau asupra 

celor pământești? Cum afectează inima ta felul în care investești? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Pe lângă dăruirea banilor, enumeră trei căi prin care poţi face investiţii veşnice în 

vieţile oamenilor? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Când şi cum vei începe să investeşti veşnic în vieţile oamenilor în cel puţin una dintre 

căile enumerate mai sus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A PATRA: DUMNEZEU VREA SĂ FIU UN 

CÂŞTIGĂTOR, NU UN ÎNGRIJORAT  
Rugăciune zilnică  
Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 
Spune-I lui Dumnezeu că eşti pregătit să arunci astăzi asupra Lui orice îngrijorare din viaţa ta. 

 

 Am văzut legătura dintre o concentrare materialistă şi îngrijorare. Preocuparea realistă 

care motivează o persoană să ia o decizie biblică este bună. Mulţi oameni ajung prizonieri ai 

îngrijorărilor lor, care în schimb, este un simptom că sunt prizonierii banilor, posesiunilor şi 

împrejurărilor pe care nu le pot controla. Dumnezeu are ceva mai bun pentru copiii Lui. 

x Citeşte Matei 6:24. Versetul acesta confirmă că ce-ai învăţat despre focalizarea 

materialistă fură locul cuvenit lui Dumnezeu în viaţa ta. Isus spune categoric că este cu 

neputinţă să slujeşti lui Dumnezeu şi lui Mamona. În viață te poți concentra pe un singur 

lucru. 

x Citeşte Matei 6:25-32. Poate realiza îngrijorarea ceva pozitiv în viaţa ta? 
___________________________________________________________________________ 

x Este ceva de care te îngrijorezi şi care a scăpat atenţiei lui Dumnezeu? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:33. Când concentrarea este pe lucrurile veşnice, ce-ţi promite 

Dumnezeu?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 6:34. Învățătura lui Isus este că nu trebuie să să îngrijorezi de viitor, pentru 

că nu ai control asupra acestuia. Când te concentrezi pe lucrurile veșnice, fiecare zi este 

trăită pentru ea însăși. 

x Citeşte Filipeni 4:6. Pavel repetă concluzia lui Isus pe care tocmai ai văzut-o. El le spune 

filipenilor să nu se îngrijoreze (să nu fie plini de grijă). 

x Ai tu ceva de care te îngrijorezi serios? Dacă da, ce anume?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Este ceva ce poţi controla, ceva ce poţi rezolva sau îndrepta?______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Îngrijorarea va îmbunătăţi lucrurile?_________________________________________ 

x Conform cu Filipeni 4:6, ce ar trebui să faci chiar acum cu acea îngrijorare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Filipeni 4:7. Când îți încredinţezi grijile şi îngrijorările lui Dumnezeu prin 

rugăciune, ce-ţi promite El?_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x În versetul de mai sus, observă că Dumnezeu promite să te apere (păzească) şi emoţional 

(inima) şi mintal (gândurile). 

x Citeşte Filipeni 4:8-9. Cum poţi menţine această stare emoţională, și anume gândirea 

liberă de îngrijorare?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Mai eşti încă îngrijorat? Dacă da, ce-ţi spune aceasta despre centrul vieţii tale? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Filipeni 4:11-13 şi 4:19. Există un principiu important în pasajul acesta: învață să 

fii mulţumit cu ceea ce ai. Dacă Dumnezeu ţi-a promis că va îngriji de toate nevoile tale 

(Matei 6:33 şi Filipeni 4:19), responsabilitatea ta este să înveţi (Pavel a folosit cuvântul 

deprindere; a învăţa, pentru că nu este un lucru natural) să fii mulţumit cu tot ce-ţi oferă 

El.  

x Citeşte 1 Timotei 6:6-11. În acest pasaj Observă principiul mulţumirii şi contrastul dintre 

o viaţă concentrată pe lucrurile pământeşti şi una concentrată pe cele spirituale. Mâncarea 

şi îmbrăcămintea pe care le ai trebuie să te mulţumească (versetul 8), ele reprezintând 

nevoile tale zilnice (pâineanoastră cea de toate zilele din rugăciunea Tatăl nostru). 

x Explică diferenţa dintre nevoile zilnice şi dorinţele tale.__________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ar trebui să-ţi cheltuieşti energia pa care ţi-o dă Dumnezeu îngrijorându-te că nu faci 

destui bani, ori ar trebui să înveţi să fii mulţumit şi să-ţi aranjezi stilul de viață în 

funcție de ce îţi dă El? Evident, dacă ai şansa să faci mai mulţi bani fără compromiterea 

adevărului biblic şi relaţia ta cu Dumnezeu şi membrii casei tale, foloseşte-te! Dar să te 

îngrijorezi despre ceea ce vrei sau gândeşti, mai degrabă împacă-te cu ceea ce ai şi învaţă 

să fii mulţumit. 

x Citeşte Psalmul 23:1. Poate nu te-ai gândit niciodată la primul verset al acestui bine 

cunoscut psalm. Dacă domnul este păstorul tău, dacă i-ai încredinţat Lui grijile vieţii tale, 

psalmistul spune că nu vei duce lipsă de nimic. 

x Vei alege chiar acum să crezi adevărul Psalmului 23:1? Spune-i aceasta lui Dumnezeu.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ZIUA A CINCEA: DUMNEZEU DOREŞTE SĂ FIU UN 

DĂRUITOR, NU UN PRIMITOR 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi descopere ce înseamnă să fii o persoană dăruitoare şi să-ţi arate 

câteva căi practice prin care poţi să-ţi dovedeşti această calitate. 

 
 Deseori s-a spus că sunt două feluri de oameni în viaţă: dăruitori şi primitori. Un 

primitor nu este numai unul care nu dă, un primitor foloseşte timpul, energia, ajutorul şi 

resursele altora fără să le dea ceva în schimb. Deseori primitorii sunt focalizaţi pe nevoile 

lor mintale, emoţionale sau financiare şi cred că de la ei nu se aşteaptă să dăruiască, fiind 

obișnuiți doar să primească. 

 Dumnezeu este un dăruitor. El te-a iubit atât de mult încât L-a dat pe singurul lui Fiu 

născut să moară în locul tău (Ioan 3.16). Ca urmaşi ai lui Cristos obiectivul vieţii tale este să 

ajungi în fiecare zi din ce în ce mai mult ca El. Acestui studiu nu se concentrează doar asupra 

dăruirii, ci te învață să fii o persoană dăruitoare. Există o diferenţă.  

x Citeşte 2 Corinteni 8:1-5. Macedonenii săraci care au strâns ajutoare pentru credincioșii 

din Iudea au trimis mai mult decât suficient. Ceea ce a atras atenţia lui Pavel n-a fost darul 

pe care l-au dăruit, ci ce fel de oameni erau ei. Ei n-au dăruit din vinovăţie, obligaţie sau 

constrângere, ci pentru că erau dăruitori. 

x Conform cu versetul 5, care au fost cele două direcţii în care s-a extins dărnicia 

macedonenilor? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 6:13-19 şi 12:1-2. Decât să-ţi foloseşti mâinile şi picioarele (mădularele 

tale) ca să slujeşti dorinţelor păcătoase, mai degrabă ca urmaşi ai lui Isus Cristos foloseşte-

le slujind lui Dumnezeu şi fă lucrurile care sunt corecte. De asemenea, ar trebui să-ţi 

dăruieşti trupul tău ca să slujeşti lui Dumnezeu şi altora aşa cum au făcut macedonenii. 

x Citeşte 1 Timotei 2:5-6.  Când eşti o persoană dăruitoare şi te dăruieşti pe tine, tu ai 

devenit asemenea lui Cristos. 

x Care sunt câteva căi practice, fizice prin care poţi sluji lui Dumnezeu şi altora? Multe 

biserici au nevoie de voluntari să cureţe, să vopsească sau să repare. Văduvii şi văduvele, 
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bătrânii, bolnavii grav, persoanele cu handicap sau părinţii singuri au nevoie disperată de 

o mână – literal. Poate ai un vecin care are nevoie să-i cureţi zăpada cu lopata sau să-i tai 

iarba. Dăruitorii dăruiesc pentru că este un lucru corect de făcut, nu ca să primească ceva 

în schimb. Unul dintre lucrurile cele mai uşoare pe care-l poţi da cuiva este un zâmbet 

veritabil. Enumeră o nevoie pe care n-am menţionat-o aici. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

x Citeşte Proverbe 11:24-25. Aceste versete îi descriu pe dăruitori. Persoana care dăruieşte 

(aruncă) va primi mai mult decât a dăruit. Sufletul dăruitor (binefăcător) va fi săturat şi 

persoana care-i împrospătează sau udă (ape) pe alţii va fi împrospătată sau udată în 

schimb. 

x Citeşte Fapte 20:35. Care sunt cele două căi prin care poţi să fii mai fericit dăruind 

decât primind? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 12:13. Care  sunt cele două căi ale dăruirii menţionate aici (distribuire 

sau contribuire)?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 1:3-7. Pavel vorbeşte despre primirea mângâierii de la Duhul lui 

Dumnezeu în timpul unei perioade de încercare. Ca persoană dăruitoare, Pavel a văzut 

imediat aplicarea binecuvânatării pe care a primit-o: el s-a gândit cum să transmită această 

mângâiere altora. 

x Care este cea mai mare binecuvântare pe care ţi-a dat-o Dumnezeu recent sau cel mai 

important adevăr pe care l-ai învăţat de la El? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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x Cui şi cum ai putea să transmiţi această lecție sau binecuvântare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Până acum, făcând o evaluare onestă a vieţii tale, ești predominant un dăruitor sau un 

primitor? De ce?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă eşti predominat un primitor, care este primul pas pe care-l vei face ca să-i permiţi 

lui Dumnezeu să te schimbe într-un dăruitor? __________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 Sunt multe forme de dăruire şi multe căi de a dărui. Mult mai important decât orice 

singur dar pe care ai putea să-l dăruieşti este să ajungi o persoană dăruitoare. Ca persoană 

dăruitoare, sufletul tău va fi îmbogăţit şi vei găsi scopul şi împlinirea pe care nu ţi le-ai 

imaginat vreodată. 
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Notiţe: Întrebări pentru studiu şi discuţii suplimentare 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lectia 11 

 

DĂRNICIE: SCHIMBAREA VIEŢII DIN 
INTERIOR SPRE EXTERIOR 

 

De ce dărnicia pentru biserica mea locală este atât de 

importantă? 
 

Verset de memorat: Luca 6:38 
 

Gândul cheie pentru săptămână: Credincioşia în dărnicie este dovada creşterii şi maturităţii spirituale 

şi este un act al închinării şi credinţei prin care Dumnezeu mă binecuvintează pe mine, precum şi pe 

alţii prin mine. 

 
 Unul dintre scopurile principale ale creşterii spirituale este să fim schimbaţi după chipul 

lui Dumnezeu în caracterul, gândurile, atitudinile, cuvintele şi faptele noastre (Romani 8:29). 

Dumnezeu este un Dumnezeu dăruitor şi iubitor. Secţiunea aceasta are ca scop să-L lase pe 

Dumnezeu să te schimbe într-o persoană dăruitoare. Dărnicia este acceptarea 

responsabilităţilor cu maturitate, un act emoţionant al credinţei şi închinării şi un mod 

puternic de conectare cu Dumnezeu în cazul fiecărei nevoi zilnice. 

 Pentru mulţi, să devină o persoană dăruitoare, aşa cum am învăţat în lecţia trecută, 

înseamnă în mod literal să schimbe focalizarea vieţii lor din interior spre exterior. Unul dintre 

cele mai bune indicatoare ale faptului că această creșterea are loc este actul specific al 

dărniciei. Iar locul cel mai bun de unde poți începe să dăruieşti este prin instituţia pe care 

Dumnezeu a întemeiat-o pentru hrănirea, protecţia, şi lucrarea noastră: biserica locală. 
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ZIUA ÎNTÂI: DĂRNICIA MEA ESTE UN ACT AL 

CREDINŢEI ŞI ÎNCHINĂRII 
Rugăciune zilnică   

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum este conectată creşterea şi maturitatea ta spirituală cu 

dărnicia ta. 

x Spune-i Lui că vei fi sensibil la glasul Duhului Său care vorbește prin Biblie, chiar dacă lucrurile 

cerute sunt dificile. 

 

 Finanţele sunt o parte importantă a vieţii şi Biblia are multă învăţătură care să te ajute să 

administrezi cum se cuvine resursele pe care ți le-a încredințat Dumnezeu. Una dintre 

trăsăturile minunate ale dărniciei se referă la modul în care se conectează aspectul financiar al 

vieţii cu o umblare mai profundă cu Dumnezeu. Maturitatea spirituală în dărnicie rezultă într-

o creştere corespunzătoare în credinţă şi închinare. Înţelegerea rolului central al dărniciei în ce 

priveşte relaţia ta personală cu Dumnezeu va face din dărnicie un act făcut cu plăcere și te va 

schimba într-un dăruitor bucuros, aşa cum doreşte Dumnezeu (2 Corinteni 9:7). 

x Citeşte 1 Cronici 29:1-5. Capitolul acesta consemnează felul în care David a condus 

Israelul într-o strângere uimitoare pentru a-i furniza fiului său Absalom resursele necesare 

ca să zidească templul. Uită-te la versetul 3 şi notează că strângerea aceasta este făcută pe 

lângă ceea ce David oferise deja. 

x În versetul 3, care este atitudinea lui David faţă de casa lui Dumnezeu şi cum crezi că 

se relaţionează aceasta la generozitatea şi bunăvoinţa lui de a dărui? _______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Cronici 29:6-9. Privind în special la 1 Cronici 29:6 şi 9, care este atitudinea 
poporului în timp ce dăruiește?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Cronici 29:10-17. În pasajul acesta,duhul închinării se vede foarte clar. David 

arată cât de vrednic de închinare este. 
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x Citind motivele pe care David le enumeră mai sus pentru mulţumirea şi lauda la adresa 

lui Dumnezeu, care sunt trei dintre motivele pentru care te poţi închina lui Dumnezeu? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Privind la versetul 17, explică legătura dintre maturitatea spirituală a lui David şi 

dărnicia de care a dat dovadă. Ce poţi învăţa din exemplul lui? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 8:1-5 şi Romani 12:1-2. Din ceea ce ai învăţat despre închinare, de 

ce atitudinea motivatoare a dărniciei macedonenilor din 2 Corinteni este un act al 

închinării?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

x De ce se afirmă că dărnicia este un act al închinării?De ce este sau de ce nu 

este?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Enumeră cel puţin un pas concret pe care poţi să-l faci pentru ca dărnicia ta să fie mai 

plină de laudă?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 3:9-10. Împlinind adevărul arătat aici, ar trebui să-I dai lui Dumnezeu 

ce ţi-a mai rămas în plus sau dărnicia ta ar trebui să fie o prioritate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Într-o cultură bazată pe agricultură, ca cea în care a fost scrisă cartea Proverbelor, a dărui 

primele roade ale secerişului lui Dumnezeu era un act al credinţei. Acest lucru era 

adevărat pentru că nu exista o garanţie omenească că restul recoltei nu va fi distrus sau 

redus prin insecte, boli ale plantelor sau furtuni înainte ca recolta să fie coaptă. 
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x Care este garanţia divină pe care ne-o dă Dumnezeu în Proverbe 3:9-10? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Este dărnicia ta un act al credinţei? De ce da sau de ce nu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Cîteodată credința în Dumnezeu nu înseamnă doar încrederea că El îți va da mai multe 

lucruri, ci îndrederea că El îți va da înțelepciune să faci anumite schimbări drastice în 

stilul tău de viață, renunțând la unele lucruri pe care le vrei, dar de care nu ai de fapt 

nevoie. 

x Care este una dintre schimbările pe care o poți face în stilul tău de viață pentru a fi mai 

credincios în  privința dărniciei? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Psalmul 37:25. Luând în considerare această mărturie a psalmistului David, 

poţi să crezi că Dumnezeu poartă de grijă nevoilor tale?__________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A DOUA: DĂRNICIA MEA RECUNOAŞTE 

CONTROLUL LUI DUMNEZEU ASUPRA VIEŢII 

MELE 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te facă sensibil să vezi care domeniu al vieții tale trebuie supus controlului 

Său. 

 

 Tot ce ești şi tot ce ai aparţine lui Dumnezeu (1Corinteni 6:20 şi Fapte 20:28). Ca urmaş 

al lui Isus Cristos trebuie să-ţi trăieşti viaţa în predare totală faţă de El. Dărnicia este un 

indicator clar dacă te gândeşti sau nu la lucrurile de sus sau la lucrurile de pe pământ 
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(Coloseni 3:2). Problema care trebuie rezolvată nu este cine e proprietarul tău, ci dacă tu îţi 

vei trăi sau nu viaţa în supunere faţă de Stăpân.  

x Citeşte Matei 6:21. Aceste cuvinte ale lui Isus îţi amintesc că testul dedicării inimii tale 

este dat de locul unde îți investești resursele. 

x Citeşte Luca 6:43-49. Atitudinile corecte au drept consecință fapte corecte (roade). Poţi 

să mărturiseşti cu uşurinţă că Isus Cristos este Domnul (Stăpânul) vieţii tale, dar dovada 

este de fapt trăirea vieţii conform adevărului biblic. 

x Citeşte 2 Corinteni 8:1-5.  Priveşte din nou la pasajul la care te-ai uitat ieri. Aici se vede 

mustrarea lui Pavel pentru biserica din Corint deoarece aceasta a eşuat să facă o strângere 

pe care a promis-o credincioşilor din Ierusalim. 

Dărnicia Macedonenilor a fost un act al harului lui Dumnezeu (versetul 1). Chiar dacă erau 

săraci, au fost foarte dornici să participe (versetul 4) la strângere. Entuziasmul lor şi 

capacitatea de a dărui, chiar în sărăcia lor, era dovada că Dumnezeu avea control asupra 

vieţilor lor (versetul 5). Acesta ar fi trebuit să fie un exemplu viu pentru corinteni, care trăiau 

într-o cetate prosperă. 

x Citeşte 2 Corinteni 8:6-7. Pavel îl trimite pe Tit să colecţioneze ajutoarele şi îi îndeamnă 

pe corinteni să sporească în acelaşi har al dărniciei pe care l-au descoperit macedonenii.  

x Citeşte 2 Corinteni 8:8. Pavel afirmă clar că ei nu aveau o obligaţie (poruncă) să participe 

la această srângere şi că dărnicia aceea ar trebui să fie motivată de harul lui Dumnezeu 

(versetul 7). Dar corintenii au promis că vor dărui.  

x Ce încerca să dovedească Pavel, conform versetului de mai sus?___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 8:9. Pavel foloseşte exemplul harului lui Cristos, care şi-a dat viaţa 

Lui ca noi să primim bogăţiile vieţii veşnice. Dărnicia este dovada sincerităţii iubirii tale 

(versetul 8) şi a asemănării tale cu Cristos (versetul 9). 

x Judecând după credincioşia ta în dărnicie, cum apreciezi sinceritatea iubirii tale şi 

asemănarea cu Cristos? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă dărnicia ta este insuficientă, ce paşi vei face să rezolvi situaţia aceasta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte 2 Corinteni 8:10-11. A trecut un an de când corintenii au promis să participe la 

această strângere, iar Pavel i-a îndemnat să îndeplinească ce au promis. 

x Cum îți caracterizezi credincioșia în ținerea promisiunilor făcute lui Dumnezeu – 
completă, din când în când sau foarte rară?___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Eclesiatul 5:4-5. Răspunsul la întrebarea de mai sus reflectă nivelul tău de 

maturitate spirituală sau caracterul. 

x Mai important, ce crede Dumnezeu despre maturitatea ta spirituală și despre caracterul 

tău atunci când se uită la felul în care îți respecți promisiunile? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A TREIA: DĂRNICIA MEA ESTE PARTE 

INTEGRALĂ A CREŞTERII MELE SPIRITUALE 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Spune-i lui Dumnezeu că vrei să cooperezi cu El în adâncirea şi întărirea relaţiei tale cu El. 

 
 Dumnezeu nu are nevoie să dăruieşti; tu ai nevoie să dăruieşti. Planul lui Dumnezeu este 

să te schimbe într-o persoană dăruitoare după chipul Dumnezeului tău dăruitor. Cu cât devii 

mai responsabil în dărnicie, cu atât dărnicia va deveni parte a naturii tale.  

x Citeşte Filipeni 4:14-18. Pavel tocmai a explicat principiul mulțumirii, care înseamnă 

deprinderea de a trăi cu orice ne dăruieşte Dumnezeu (Filipeni 4:11-13). Aici, el de 

asemenea şi-a arătat aprecierea faţă de filipenii care au contribuit la lucrarea lui. 

x Priveşte cu atenţie la versetul 17. Erau nevoile lui Pavel scopul principal în ce privește 

dărnicia filipenilor, sau scopul era acela ca filipenii să crească în relația lor cu 

Dumnezeu? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Filipeni 4:19. Crezi că Pavel îi învăţa pe filipeni să dăruiască pentru a primi 

ceva de la Dumnezeu? Ori îi încuraja să fie oameni dăruitori şi le amintea că 

Dumnezeu va îngriji de toate nevoile lor, dacă erau focalizaţi asupra Lui şi a împărăţiei 

Lui? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 8:12. Este Dumnezeu mai preocupat cu suma dărniciei tale sau de 

felul în care dăruiești? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 9:7. Ca urmaş al lui Cristos, dărnicia ar trebui să fie o sursă de 

bucurie. 

x Pavel spune că dărnicia nu ar trebui făcută cu părere de rău sau cu silă. Ce crezi că 

înseamnă aceasta şi ce înseamnă specific pentru tine?___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Versetul acesta ne învaţă de asemenea că dărnicia ta ar trebui să fie după cum ai hotărât în 

inima ta, profundă, contrar cu dărnicia haotică, inconsecventă şi fără scop şi direcţie.  

x Citeşte 2 Corinteni 9:8. Dărnicia biblică este împuternicită de harul lui Dumnezeu, nu 

prin efortul omenesc. Ca răspuns la bunăvoinţa ta de a fi credincios şi bine intenţionat în 

dărnicie, Dumnezeu promite să-ţi dea orice har pentru ca având totdeauna în toate din 

destul, să prisosești în orice faptă bună pe care ţi-o dă Dumnezeu s-o faci. Cu alte cuvinte, 

când eşti credincios şi bucuros în dărnicie, Dumnezeu se va îngriji de toate celelalte 

necesităţi ale vieţii. 

 În lumina promisiunii uimitoare din 2 Corinteni 9:8, singurul obstacol care previne pe 

un ucenic al lui Isus Cristos în dărnicie este lipsa dorinței. Dumnezeu caută o minte 

binevoitoare, nu o sumă specifică a dărniciei. El te măsoară prin ceea ce ai, nu prin ceea ce nu 

ai. El promite să-ţi dăruiască harul pentru împlinirea tuturor responsabilităţilor legitime pe 

care le ai în faţă. Dărnicia nu este o chestiune de obligaţie sau silă, ci o măsură a maturităţii 

tale spirituale ca să fii responsabil şi încrezător pentru harul Lui. Unii oameni deduc că ei nu-

şi pot permite să dăruiască. Luând în considerare promisiunile lui Dumnezeu din Biblie, poate 

o întrebare mai bună ar fi: poate cineva să-şi permită să nu dăruiască? 
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x Dacă nu eşti un dăruitor în biserica ta locală, eşti gata să începi prin a fi credincios, 
consecvent şi hotărât în dărnicia ta?_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

x Dacă nu, poţi să te gândeşti la un motiv legitim pentru care 2 Corinteni 9:8 nu se 

aplică în cazul tău? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea înţelepciunea  pentru dezvoltarea  unui  plan al 

dărniciei şi pentru harul de a putea face primii paşi, precum și pentru harul de a fi 

reponsabil în toate domeniile vieţii tale. Mai mult decât o cerere în rugăciune, aceasta 

ar trebui să fie atitudinea consecventă şi prelungirea caracterului lui Cristos în tine. 

 

 

ZIUA A PATRA: DĂRNICIA MEA ÎNCEPE ÎN 

BISERICA LOCALĂ 
 
Rugăciune zilnică focalizată: 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum se relaţionează studiul acesta la ceea ce ai învăţat mai 

devreme, adică să fii un membru activ în biserica ta. 

 
 Aşa cum biserica locală formează temelia vieţii şi creşterii tale spirituale, ea este şi 

motivul pentru care ar trebui ca ea să fie temelia dărniciei tale. Făcând din biserica ta locală 

centrul principal al dărniciei, urmează modelul biblic şi oferă foloase practice. 

x Citeşte 1 Corinteni 16:1-2. Contextul este același, adică strângerea pentru credincioşii din 

Ierusalim discutată mai devreme. Dărnicia ar trebui să fie făcută cu regularitate (ziua întâi 

a săptămânii). Toţi credincioşii ar trebui să participe (fiecare) după câştigul lui, şi 

dărnicia ar trebui să fie consecventă (pusă de o parte sau economisită). 



 
 

153 

x Citeşte Galateni 6:10. În toate eforturile de a face bine, dăruindu-te pe tine sau  

resursele tale, care ar trebui să fie tinţa principală sau focalizarea dărniciei 

tale?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Maleahi 3:8-10. Dumnezeu îl admonestează pe Israel și îi cere să aducă zeciuielile 

şi dărnicia lui la depozit (recipiente în templu conţinând hrană pentru slujitorii templului). 

Templul era centrul închinării în zilele lui Maleahi, aşa cum biserica locală este pentru 

ucenicii lui Isus Cristos. 

 

Zeciuala.  Zeciuială înseamnă literal 10%. Sub Legea lui Moise, evreilor li s-a cerut să dea o 

zeciuală anuală din venitul lor pentru viaţa spirituală a templului şi a doua zeciuală pentru 

serviciile civile, foarte asemănătoare cu impozitul modern pe salariu. În anul al treilea ei 

trebuiau să dea o altă zeciuală în scopuri benevole. Tu nu trăieşti astăzi sub Lege, ci sub 

harul lui Dumnezeu. Totuşi, principiul zeciuelii este astăzi o ţintă validă pentru dărnicie în 

biserica locală. Cu sute de ani înainte ca Dumnezeu să-i dea lui Moise Legea, Avraam a dat 

zeciuală din prăzile de război preotului Melhisedec (Genesa 14.17-24). Iacob, a vorbit și el 

despre zeciuială (Genesa 28.22), descoperind că zeciuala, mai mult decât o cerinţă a Legii, 

este un principiu permanent al adevărului lui Dumnezeu. 

 

x Citeşte Maleahi 3:10-12. Dumnezeu îi cere Israelului să-l pună la încercare prin dăruirea 

zeciuelii. Pune pe listă căile prin care Dumnezeu spune că-i va binecuvânta în schimb. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Scrie cum crezi că principiile adevărului din pasajul de mai sus s-ar putea aplica la 

tine. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 9:1-6.  Unii dintre corinteni i-au acuzat pe Pavel și pe Barnaba că 

pretindeau că sunt apostoli ai lui Cristos doar pentru câştig financiar. Pasajul acesta este 

răspunsul lui Pavel la acele acuzaţii, amintindu-le că el şi Barnaba trebuiau să mănânce, să 

bea şi să aibă grijă de familiile lor la fel ca ceilalţi. 
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x Citeşte 1 Corinteni 9:7-13.  Pavel dă cinci motive pentru care avea dreptul la compensaţie 

financiară pentru lucrarea lui în Corint: 

x 9:7 – Bunul simţ. 

x 9:8-10 – Exemplul principiului din Legea lui Moise. 

x 9:11-12 – Exemplul de plată pentru servicii prestate de cei din alte pofesii (doctori, 

avocaţi, etc) se aplică acelora care slujesc nevoilor spirituale. 

x 9:13 – Exemplul grijei pentru slujitorii în templu (ca în Maleahi 3). 

x 9:14 – Învăţătura Domnului Isus Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 9:14-18. Chiar dacă Pavel avea orice drept să aştepte compensaţie 

financiară pentru lucrarea lui între corinteni, el spune că mai degrabă ar muri decât să 

abuzeze de puterea aceea. El a predicat Evanghelia ca un răspuns la chemarea lui 

Dumnezeu, nu pentru câştig financiar. 

Pasajul acesta este un contrast al maturităţii spirituale al lui Pavel şi lipsa ei în cazul 

corintenilor.  Pavel a lucrat cu mâinile lui în timp ce slujea în Corint (Fapte 18:1-4), deoarece 

corintenii nu erau destul de maturi spiritual ca dăruitori, chiar dacă trăiau într-o cetate 

îmbelşugată (2 Corinteni 11:7-9). 

x Care este planul tău personal pentru creştere ca dăruitor, începând în biserica locală? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Aici este un plan folosit de mulţi să crească în dărnicie şi stabilitate financiară. 

x 10% pentru dărnicie în biserica locală. 

x 10% pentru economii personale. 

x Plăteşte-ți la timp facturile. 

x În timp ce Dumnezeu îţi dăruieşte resurse şi oportunităţi, zideşte pe această temelie 

solidă dăruind misionarilor, proiectelor misionare, nevoi speciale sau proiecte la 

biserică sau cauze benevole. 
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ZIUA A CINCEA: DĂRNICIA MEA ESTE UN 

INSTRUMENT PRIN CARE MĂ BINECUVINTEAZĂ 

DUMNEZEU  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să mărească a ta credinţă ca să înţelegi dărnicia ca un mod prin care El te 

binecuvintează pe tine şi te foloseşte ca să-i binecuvinteze pe alţii. 

 N-ar trebui să dăruieşti ca să primeşti ceva de la Dumnezeu. Tu ar trebui să dăruieşti 

pentru că-L iubeşti pe Dumnezeu, şi El îţi dă în schimb îmbelşugat, pentru că te iubeşte mai 

mult decât Îl iubeşti tu pe El. Natura lui Dumnezeu este să te binecuvinteze din belşug. Tu nu 

poţi niciodată să-i dai mai mult decât El ţi-a dat deja. 

x Citeşte Efeseni 3:14-21.  Aceasta este rugăciunea lui Pavel pentru cei din Efes şi un 

exemplu minunat al rugăciunii de închinare. Nu este nicio îndoială că Dumnezeu doreşte 

să te binecuvinteze din belşug mai mult decât poţi să gândeşti. Singura întrebare este dacă 

tu Îi vei da voie sau nu să facă El aceasta şi să primeşti binecuvântările Lui. 

x Citeşte Galateni 6:7-9. Acesta este o exprimare clară a principiului semănatului şi 

secerişului care apare repetat în Biblie. Adevărul acesta se aplică în orice domeniu al vieţii 

tale, inclusiv dărnicia. 

x Citeşte 2 Corinteni 9:6-15. Pavel specific aplică acelaşi principiu al semănatului şi 

seceratului la dărnicie. În pasajul acesta, care sunt cele două lecţii pe care le poţi învăţa 

şi aplica  vieţii  tale şi dărniciei?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte Luca 6.38. Explică modul în care se aplică adevărul acesta la propria dărnicie. 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte Filipeni 4:18-19. Nu uitaţi că filipenii trăiau într-o Macedonie foarte săracă. În 

plus dăruind sprijin bisericii locale, ei s-au încrezut în Dumnezeu să-i dea şi lui Pavel o 

lucrare. Pavel este binecuvântat prin darul lor şi-l primeşte din partea acestora ca pe un act 
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al închinării faţă de Dumnezeu. Cunoscând natura lui Dumnezeu şi principiul semănatului 

şi seceratului, Pavel le aminteşte că Dumnezeu se va îngriji de nevoile lor. 

x Dacă ai ajuns deja să fii un dăruitor credincios pentru biserica locală, ai oportunitatea 

să dai mai mult și pentru a-i sprijini pe misionari? Dăruind misionarilor, vei începe să 

experimentezi binecuvântarea de a fi o binecuvântare pentru alţii prin dărnicia 

ta._____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 3:17. Dăruind celor în nevoie este o altă formă a dărniciei pentru a fi o 

binecuvântare pentru alţii şi este o responsabilitate clară a urmaşilor lui Isus Cristos. 

x Citeşte Proverbe 19:17. Care este promisiunea lui Dumnezeu pentru tine dacă-ţi 

aminteşti de cei care sunt mai puţini înstăriţi, şi cum  se relaţionează aceasta la 

principiul semănatului şi seceratului?________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Cele mai multe biserici au oportunităţi să dăruiască pentru misionari, slujitori şi pentru cei 

care sunt mai puţini înstăriţi. Dăruind prin biserica locală, la fel ca în exemplul de mai sus al 

filipenilor, ai asigurat faptul că banii vor fi folosiți pentru proiecte ce se află sub 

supravegherea liderilor bisericii locale. Tu poţi şti că dărnicia ta va fi folosită eficient şi 

onorabil.  

Cu siguranţă nu este nimic greşit în a dărui slujitorilor şi organizaţiilor caritabile, în plus faţă 

de ceea ce dai pentru biserica ta locală. Înţelepciunea şi exemplul Bibliei arată că prima 

prioritate ar trebui să fie dărnicia în biserica locală. 

 

 Credincioşia ta în dărnicie este dovada credincioşiei tale faţă de Dumnezeu şi a 

maturității tale spirituale. Dărnicia ta este de asemenea o oportunitate pentru ca Dumnezeu să 

demonstreze credincioşia Lui faţă de tine şi prin tine, altora. 
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Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lectia 12 

DARURILE SPIRITUALE: CUM POT 
DESCOPERI CE VREA DUMNEZEU SĂ 

FIU 
 

Ce sunt darurile spirituale, şi cum pot şti că am primit unul? 
 
Verset cheie de memorat: 1 Corinteni 12:7 
 

Gândul cheie pentru săptămână: Eu am un dar spiritual de care biserica mea locală are nevoie 

la fel de mult cum eu am nevoie de darurile altora. 

 
 Focalizarea celor mai multe studii recente au fost pe dorinţa lui Dumnezeu ca să te facă 

o persoană dăruitoare. Bunăvoinţa ta de a oferi cu bucurie tot ce eşti şi tot ce ai este un act de 

închinare recunoscând că El este proprietarul tuturor lucrurilor. Pe lângă dăruirea vieţii şi 

resurselor tale rămâne de analizat o trăsătură cheie a naturii dăruitoare pe care Dumnezeu vrea 

s-o insufle în tine: ceea ce Biblia numeşte daruri spirituale. Dumnezeu ţi-a dat daruri 

spirituale ca să le poţi da bisericii.  

 Dacă eşti un ucenic al lui Isus Cristos, Dumnezeu ţi-a dat cel puţin unul din aceste daruri 

spirituale, pentru ca tu să poţi sluji altora. Darurile spirituale sunt modul lui Dumnezeu de 

echipare pentru împlinirea scopului pe care El îl are pentru viaţa ta. Iată de ce subiectul acesta 

este aşa de important. Descoperirea darului sau darurilor spirituale este o parte esenţială în 

descoperirea a ce-a dorit Dumnezeu să fii. 
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ZIUA ÎNTÂIA: DUMNEZEU M-A DOTAT  ÎNTR-UN 
MOD SUPRANATURAL 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul cuvântului Său. 

x Roagă-te ca El să-ţi confirme identitatea darului sau darurilor spirituale şi cum le poţi folosi cel mai 

bine în biserica ta. 

 
 Fiecare fiinţă umană, credincios în Cristos sau nu este binecuvântat cu talente şi 

capacităţi. Iacov 1:17 ne spune că orice dar bun şi desăvârşit vine de la Dumnezeu. Există 

daruri spirituale menţionate în Noul Testament care depăşesc capacităţile naturale omeneşti. 

Dumnezeu uneori ia un talent natural şi-l inspiră cu puterea supranaturală a Duhului Sfânt şi-l 

schimbă într-un dar spiritual. Sau El poate lua un dar spiritual față de care nu ai arătat o 

înclinaţie anterioară. Fiecare credincios în Isus Cristos are cel puţin unul dintre aceste daruri 

speciale. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:1. N-ar trebui să fii în necunoştinţă sau în neştiinţă de darurile 

spirituale. Mulţi creştini sunt în necunoştinţă de darurile lor spirituale.Tu eşti? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Dacă îți cunoşti darul (darurile) spirituale, scrie-l pe al tău şi modul în care ştii că 

aceasta este cel adevărat, bazat pe învăţătura biblică? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:2. La fel ca cei din Corint, înainte de a deveni un ucenic al lui Isus 

Cristos tu ai mers după alte idei, filozofii sau religii. Iată de ce ca un ucenic al lui Isus 

Cristos trebuie să-ţi întemeiezi viaţa ta pe călăuzirea Duhului lui Dumnezeu care te învaţă 

adevărul Bibliei, şi să nu depinzi numai de sentimente, emoţii sau idei.  

x Citeşte 1 Corinteni 12:3. Oricine poate să spună lejer cuvintele „Isus este Domnul”. Nu 

aceasta este semnificaţia lui Pavel. Punctul lui de vedere este că a mărturisi că Isus Cristos 
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este Domnul înseamnă mai mult decât o înţelegere intelectuală; este o schimbare de-a 

lungul vieţii în puterea Duhului lui Dumnezeu în viaţa ta. Compară adevărul spiritual în 1 

Ioan 4:2; Matei 16:17 şi Romani 10:9-13. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:4-6. Fiecare are acelaşi dar spiritual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x În versetele 4-6, Pavel menţioneză Duhul, Domnul (Isus Cristos), şi Dumnezeu (Tatăl), 

trei manifestări ale Dumnezeului nostru. Darurile diferite ale Duhului ne echipează pentru 

slujiri diferite şi oportunităţi de slujire, dar fiecare dar este supus unui singur Domn. 

Există diferite nivele de putere spirituală, dar acelaşi Dumnezeu lucrează în fiecare 

credincios. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:7 şi 12-11 şi 1 Petru 4:10-11. Este dată manifestarea Duhului 

unor creştini aleşi sau fiecărui credincios? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:1-6. Câţi credincioşi au primit darurile harului lui Cristos – toţi sau 

câţiva?__________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:7-8. Scriptura aceasta descrie o categorie de conducători spirituali 

dăruiţi pe care Cristos îi dă ca daruri pentru această biserică. Acesta este un adevăr 

important: Cristos dăruiește persoane bisericii. Oricare sunt darurile tale spirituale, tu eşti 

darul lui Cristos pentru biserică, şi biserica are nevoie de darurile tale la fel de mult cum ai 

nevoie de darurile altora. 

x Citeşte Efeseni 4:12-16.  Persoanele înzestrate spiritual lucrează împreună să ocrotească 

şi să maturizeze biserica şi să păstreze unitatea menţionată în versetul 16. 

 Un învăţător calificat ar putea descoperi că Dumnezeu unge capacitatea lui sau a ei ca 

dar spiritual să înveţe adevărul lui Dumnezeu cu o putere neobişnuită. Ori cineva care nu 

poate vorbi niciodată în public ar putea descoperi o capacitate uimitoare să înveţe adevărul lui 

Dumnezeu care n-a fost manifestat înainte de-a ajunge un ucenic al lui Isus. Uneori, talentele 

şi capacităţile cuiva devin daruri spirituale; alteori Dumnezeu dă oamenilor o dorinţă şi 

capacitate să  facă ceva mai  presus sau  dincolo de ceea ce pot alţii să facă şi pentru care ei n-

au avut o înclinaţie anterioară. 

x Pe baza celor de mai sus, eşti tu o persoană înzestrată? De ce da sau de ce nu? 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

x Dacă nu eşti sigur care este darul tău spiritual, începe prin a pune pe listă două sau 

trei dintre interesele, talentele sau capacităţile tale prin care crezi că biserica poate 

beneficia.________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

ZIUA A DOUA:DARURILE MELE DUHOVNICEŞŢI 

SUNT BENEFICE PENTRU BISERICĂ 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate darul tău spiritual şi cum se potriveşte în marele cadru a tot ceea 

ce Dumnezeu face în tine şi prin tine. 

 

 Fiecare urmaş al lui Isus Cristos este înzestrat supranatural. Darurile spirituale dau scop 

şi semnificaţie fiecăruia dintre noi. Darurile tale spirituale nu sunt pentru folosul tău personal, 

ci pentru folosul bisericii ca întreg. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:7. Darul tău  spiritual este pentru binele comun al tuturor 

credincioşilor din biserică. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:8-10, Romani 12:3-8 şi Efeseni 4:11-12.  Fiecare dintre aceste 

liste ale darurilor spirituale este diferită. Unele daruri apar de mai multe ori, în timp ce 

altele sunt numite numai o dată. Aceste liste ne dau numai exemple şi nici unul nu are 

scopul să fie o listă completă a tuturor darurilor spirituale posibile.  

x Citeşte 1 Petru 4:10-11.  Decât să punem pe listă daruri spirituale diferite mai degrabă 

Petru le împarte în două categorii principale: daruri de vorbire pentru slujirea Cuvântului 

lui Dumnezeu şi daruri de slujire (lucrare) pentru zidirea bisericii.  
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 Vei înţelege cu uşurinţă multe din darurile din listele de mai sus, dar astăzi aplicarea 

celorlate este mult mai complicată. Aici este ceea ce ştii cu siguranţă: Dumnezeu a dat multe 

daruri diferite copiilor Lui, cel puţin unul dintre ele este al tău. Iar scopul tuturor darurilor 

spirituale este pentru binele comun al bisericii, nu pentru credinciosul individual.  

 Chestiunea darurilor spirituale este complexă şi ridică multe întrebări, chiar pentru 

credincioşii maturi. Unii oameni sunt aşa de concentraţi pe chestiuni pe care nu le înţeleg pe 

deplin încât pierd din vedere chestiunile care pot fi înţelese cu claritate. Una dintre 

dificultăţile în înţelegerea darurilor spirituale este lipsa de informaţie specifică dată în Biblie. 

În unele cazuri, nu sunt exemple concrete date pentru daruri precise. Dumnezeu totdeauna îţi 

dă informaţia de care ai nevoie, şi El îţi spune clar că fiecăruia i s-au dat daruri spirituale. 

Deci, se pare că El a determinat că nu ai nevoie de toate detaliile despre acele daruri 

spirituale, sau chiar să ştii ce pot fi toate acestea. 

 Important este să înţelegem cum te-a înzestrat pe tine Dumnezeu, focalizarea ta ar trebui 

să fie pe Dăruitor, Dumnezeu, şi nu pe detaliile darurilor respective. Pentru că nu ne-a dat 

toate detaliile, Dumnezeu are o mare flexibilitate să-ţi dea ţie darurile de care are nevoie 

biserica pentru orice situaţie, timp şi cultură.  

x Citeşte 1 Corinteni 12:11. Tu decizi ce dar spiritual doreşti şi îl ceri de la Dumnezeu, ori 

Dumnezeu decide ce daruri vrea să ai?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Din acelaşi verset, cine şi ce face să lucreze aceste daruri spirituale diferite? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Lăsând deoparte oricare dintre darurile de pe listă pe care nu le înţelegi pe deplin, care 

sunt cele două sau trei daruri spirituale care crezi că s-ar putea potrivi pentru tine? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Tu poate ști deja ce dar sau daruri spirituale sunt ale tale. Dacă nu, următorul procedeu te 

va ajuta să începi descoperirea şi folosirea darurilor tale spirituale: 

1. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate darurile pe care ţi le-a dat. 

2. Începe cu interesele, talentele ori capacităţile tale. Mai devreme ai pus pe listă 

talentele sau capacităţile pe care credeai că le-ai putea folosi în biserica ta şi ai 

crezut că două sau trei daruri spirituale le-ai putea avea. Cum se pot compara cele 
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două liste? Poţi să vezi un talent sau o capacitate pe care crezi că Dumnezeu ar 

putea s-o ungă în mod special să slujeşti trupului lui Cristos? 

3. Foloseşte oportunităţile care apar ca să slujeşti în una sau mai multe din aceste 

domenii. Vorbeşte cu un credincios matur sau unul din conducătorii bisericii şi 

concepe un plan să participi într-unul din aceste domenii. Nu-ţi fie teamă să te 

implici, chiar în domeniul unde nu te simţi înzestrat. Nu poţi greşi slujindu-L pe 

Dumnezeu în orice capacitate, indiferent de darul tău, şi vei învăţa lucrând. De 

exemplu, fiecare ucenic al lui Isus Cristos are responsabilitatea să vorbească 

despre credinţa lui. Unii descoperă un dar special făcând asta. Dar, nu vei şti până 

nu vei încerca. 

4. Ascultă cu atenţie la comentariile şi încurajarea altor credincioşi. Alţii ar putea 

vedea darul tău spiritual înainte de tine. În schimb, tu ai putea dori un dar aşa de 

mult încât să fie greu să recunoşti că nu-l ai. 

5. Înţelege roada. Un dar spiritual este o capacitate supranaturală împuternicită 

de Duhul lui Dumnezeu. Vei descoperi darul tău spiritual constatând unde te 

binecuvintează Dumnezeu din belşug prin folosirea acelui dar. 

 În timp ce te maturizezi în umblarea ta cu Dumnezeu, vei avea una sau mai multe 

capacităţi care ies în evidenţă, pentru că acelea sunt darurile tale spirituale. Totuşi, în timp ce 

creşti mai mult în asemănarea cu chipul lui Isus Cristos, ar trebui să arăţi o creştere 

corespunzătoare în toate domeniile responsabilităţii creştine. De exemplu, dacă eşti înzestrat 

să arăţi îndurare, nu deveni atât de focalizat pe acel singur dar încât neglijezi să creşti ca 

dăruitor în biserica ta sau să nu mai împărtăşeşti credinţa cu eficienţă. 

 

Informaţii suplimentare despre darurile spirituale 

 
 Ce urmează nu este parte a unei lecţii zilnice.  Ai putea citi acum sau mergi mai departe 

la ziua a treia şi te poţi întoarce înapoi când ai mai mult timp.  

Cel mai bun mod de abordare al darurilor spirituale este să nu uiţi să te focalizezi pe 

Dăruitorul darurilor. Darurile spirituale sunt date pentru binele comun al trupului lui Cristos 

(1 Corinteni 12:7). Biblia de asemenea menţionează anumite daruri apostolice (1 Corinteni 

12:12) date apostolilor să reveleze şi să confirme Cuvântul lui Dumnezeu în anii de tranziţie 

ai primului secol, înainte ca Noul Testament să fie terminat (Evrei 1:1-2; 2:3-4). Deoarece 

Noul Testament nu ne dă o listă a fiecărui posibil dar spiritual, poate este cel mai bine să 
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ţinem deschisă oportunitatea că Dumnezeu poate lua orice capacitate naturală omenească şi s-

o modeleze astfel încât să funcţioneze puternic în biserică. Dumnezeu poate cu siguranţă să 

dea unui credincios orice dar spiritual sau capacitatea de care are nevoie biserica ta în orice 

situaţie. 

 Ce urmează este o descriere concisă a darurilor spirituale menţionate specific în Noul 

Testament. Ele sunt împărţite în două grupe. Primul grup este compus din acele daruri 

recunoscute şi înţelese de obicei de către majoritatea imensă a credincioşilor de-a lungul 

secolelor de când Dumnezeu a înfiinţat biserica Noului Testament. Te poţi aştepta să vezi 

aceste daruri funcţionând în orice biserică locală sănătoasă. 

 

 

Daruri înţelese în mod obişnuit 
Dar                                                             Descriere                                                               Referinţă 
Evanghelist                          O capacitate specială de comunicare a Evangheliei lui Cristos.                 Efeseni 4:11 

Păstor-Învăţător                   Cei înzestraţi special să lucreze ca păstori în biserică.                              Efeseni 4:11 

Învăţător                               O capacitate specială de învăţare a adevărului lui Dumnezeu într-un        Romani 12:7 

                                             mod puternic, clar şi aplicabil.                                                                    1 Cor. 12:28-29 

Îmbărbătare                          O capacitate specială de-a convinge şi încuraja oamenii să ia decizii        Romani 12:8 

                                             biblice. Cei care au acest dar l-ar putea folosi în relaţii individuale ori 

                                             în combinaţie cu lucrarea de învăţătură sau predicare în public. 

Slujire (ajutor)                     Darul  de-a fi sensibil la nevoile fizice ale altora şi slujirea lor pe căi        Romani 12:7 

                                             reale.                                                                                                            1 Cor. 12:28 

Cârmuire                             Darul de-a cârmui, conduce sau administra în biserică.                              Romani 12:7 

Administrare                                                                                                                                             1 Cor. 12:28 

Dărnicie                               Un dar special de-a dărui mai mult şi dincolo de aşteptări.                         Romani 12:8 

 

Credinţa                              Capacitatea supranaturală de-a crede în Dumnezeu în situaţii  

                                            dificile şi să biruim obstacolele din viaţă şi lucrare.                                        1 Cor. 12:9 

 

 Următorul grup de daruri spirituale provoacă mai multe întrebări şi este greu de înţeles. 

Câteva din aceste daruri au fost practicate în mod vizibil de apostoli pentru confirmarea şi 

revelarea Cuvântului lui Dumnezeu înainte de terminarea Noului Testament. 

 Te-ai putea aştepta ca unele din acele daruri să fie unice în primul secol, deoarece 

Efeseni 2: 20-22 ne învaţă că biserica este zidită pe temelia apostolilor şi proorocilor. Totuşi, 
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chiar aceste daruri unice ar putea continua într-o anumită formă prin daruri similare astăzi. De 

exemplu, deşi moartea şi învierea lui Isus Cristos a fost unică şi niciodată nu se va repeta, tu 

zideşti pe temelia aceasta în fiecare zi aplicând foloasele morţii şi învierii la viaţa ta zilnică. 

 

Daruri de tranziţie 
    Dar                                                   Descriere                                                                      Referinţă  
Apostoli          Cei doisprezece apostoli ai lui Isus au avut un rol unic şi fundamental într-un              Efes. 4:11 

                         timp de tranziţie. Cuvântul apostol înseamnă simplu „trimis” şi corespunde  

                         cuvântului nostru modern misionar. În timp ce un misionar modern nu va  

                         susţine că are autoritate de la Dumnezeu egală cu cei doisprezece apostoli, 

                          mulţi văd darul apostoliei funcţionând astăzi în cei care sunt unic înzestraţi  

                         să ducă Evanghelia la oameni din alte locuri. 

Proorocie        Aşa cum au făcut apostolii, profeţii primului secol au vorbit şi-au scris Cuvântul         Rom. 12:6 

                          lui Dumnezeu. Aceasta a condus la terminarea Noului Testament şi instaurarea           Efes. 4:11 

                          temeliei bisericii.Astăzi mulţi cred că profeţia spune doar mai dinainte viitorul.           1 Cor. 12:10;  

                          Cu siguranţă Dumnezeu a descoperit evenimente viitoare profeţilor Săi, dar                 28-29. 

                          profeţia  biblică este cu mult mai mult decât prezicerea viitorului.  

                          Cu o Biblie completă nu este astăzi nevoie de asemenea profeţi. Profeţie biblică  

                          înseamnă proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, trecut, prezent sau viitor. Totuşi,  

                          unii astăzi consideră darul profeţiei ca vestirea Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie  

                          cu putere neobişnuită, convingere şi discernământ. 

Înţelepciune      Pentru că darul acesta este numit un „cuvânt” al înţelepciunii, aceasta pare să fie un      1 Cor. 12:8 

                          dar de vorbire pentru răspândirea înţeleciunii lui Dumnezeu în perioada apostolilor.  

                          Astăzi, o funcţie similară poate fi văzută în cei care sunt înzestraţi în darea şi aplicarea 

                          unui sfat înţelept într-o situaţie dată şi la fel ajutându-i pe alţii să înţeleagă înţelepciunea 

                          spirituală. 

Cunoştinţă      Acesta pare să fie un alt dar de vorbire aparţinând unei perioade de tranziţie similar cu profeţia.       1 

Cor. 12:8 

                         Astăzi o funcţie similară este efectuată de cei dăruiţi să organizeze adevărul biblic şi 

                         să-l vorbească indiferent de situaţii specifice. 

Vindecare        Apostolii au confirmat autoritatea lor divină cu daruri speciale specifice de vindecare      1 Cor. 12:9 

(tămăduire)      la fel cum a făcut Isus. În timp ce Noul Testament se apropia de terminare şi apostolii 

                          au murit, aceste daruri speciale de vindecare s-au redus. Astăzi, Dumnezeu încă mai 

                          vindecă. Uneori El vindecă miraculos prin providenţa divină sau ca răspuns la rugăciune. 
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                          El de asemenea înzestrează anumite persoane să vindece prin ştiinţa medicală, consiliere,  

                          şi mângâierea celor care suferă. 

Minuni           Acesta a fost un alt dar pentru apostoli pentru confirmarea adevărului Noului Testament.  1 Cor. 12:10 

                         Dumnezeu încă face minuni prin rugăciune sau prin providenţă divină. 

Deosebirea     Darul acesta astăzi funcţionează într-o neobişnuită capacitate pentru a discerne dacă o      1 Cor. 12:10 

Duhurilor         persoană este sub influenţă spirituală, carnală  sau chiar demonică. 

 

Limbile        Când Biblia vorbeşte despre darul limbilor, semnificaţia literală a limbii este o limbă           1 Cor. 12:10 

                      străină. În ciuda acestei semnificaţii, unii oameni cred că acesta este un sunet emoţional  

                      vocal sau verbal asupra căruia ei n-au control. Ce este clar din Ziua Cincizecimii este  

                      că apostolii au vorbit supranatural în limbi necunoscute lor, dar înţelese de iudeii din  

                      alte limbi care au venit din alte ţări la Ierusalim pentru sărbătoare (Fapte 2:1-11).  

                     Acesta a fost un semn al harului lui Dumnezeu care venise la poporul evreu datorită  

                     lucrării Domnului Isus terminate şi venirea Duhului Sfânt să locuiască în credincioşi. 

                     Darul acesta a apărut când Evanghelia a ajuns la neamuri pentru prima dată (Fapte 10) şi 

                     când unii ucenici ai lui Ioan Botezătorul din Efes au auzit pentru prima dată că Mesia a 

                     venit (Fapte 19). Singura altă menţiune a darului limbilor este în 1 Corinteni 12-14. Un alt 

                     element cheie este că nici darul acesta şi nici alt dar nu trebuia să fie o măsură a harului lui 

                     Dumnezeu, a puterii spirituale a unei persoane, sau dovada că a primit Duhul Sfânt. 1 Corinteni 

                     12:28-30, arată clar că nu toţi credincioşii vor vorbi în limbi. 

Tâlcuirea    Darul acesta evident se raporta la acela al limbilor, deşi nu este un exemplu de  

                       folosire a lui  în Noul Testament, numai anumite condiţii cu privire la 

                        folosirea lui ne sunt date de Pavel  În 1 Corinteni 14. 

 

  Un cuvânt de sfătuire final: Concentrează-te pe acele aspecte ale darurilor spirituale pe 

care le înţelegi cu claritate. Nu toţi credincioşii au aceeași perspectivă asupra darurilor 

spirituale, dar acele diferenţe de opinie nu sunt vrednice a fi dezbătute. Dacă cineva încearcă 

să te convingă altfel, răspunsul potrivit este să spui că eşti fericită că persoana aceea a 

descoperit darul lui sau ei spiritual şi tu crezi că Dumnezeu te va ajuta să înţelegi şi să 

foloseşti eficient darul spiritual pe care El ţi-l dă, indiferent care ar fi acela. 
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ZIUA A TREIA: DARURILE MELE DUHOVNICEŞTI 

SUNT PARTE A DARURILOR ÎNTREGII BISERICI  
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să deschidă-ți inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate cât de important este darul tău spiritual pentru biserica ta şi să-

ţi dea oportunitatea să-l foloseşti înţelept. 

 

 Tu poţi ţine în mână o parte de aparat fantastic de scumpă şi proiectată de un expert, 

totuşi fără restul aparatului este nefolositoare. Tot aşa, nu contează cât de minunat este darul 

spiritual al cuiva, trebuie să lucreze împreună cu restul trupului lui Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:12. Trupul lui Cristos îşi găseşte unitatea în diversitatea 

individuală a membrilor lui. Compară această subliniere cu unitatea din Efeseni 4:1-7, 

în acelaşi context al darurilor spirituale. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:13. Conform acestui verset, cine sau care este puterea de unire a 
mădularelor diferite ale trupului lui Cristos?___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fiind botezat de Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Cristos te aşază în poziţia de putere 

spirituală, dar nu-ţi dă automat putere spirituală. Ca ucenic al lui Cristos, Duhul lui Dumnezeu 

locuieşte în tine (Roamni 8:9) şi ţi-a dat cel puţin un dar spiritual (1 Corinteni 12:7 şi 11). Dar 

având un dar spiritual nu te face spiritual sau îţi dă putere spirituală. Numai când permitem 

Duhului lui Dumnezeu să controleze complet viaţa ta, tu eşti şi darul tău spiritual împuternicit 

de Dumnezeu pentru ca roada Duhului Sfânt să se arate în viaţa ta (Galateni 5:22-23). 

x Citeşte 1 Corinteni 12:14.  Aşa cum trupul tău este alcătuit din multe părţi complicate şi 

legate, trupul lui Cristos este alcătuit din mădulare unice şi unic dăruite. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:15-17. Cât de bine funcţionează mâna sau piciorul tău separat  

trupul tău?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

169 

x Conform cu versetele de mai sus, cât de bine ar funcţiona darul tău spiritual separat 

de biserică?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Din acelaşi pasaj, crezi  că darul tău spiritual este important pentru biserică? 

___________________________________________________________________________ 

x Explică cum este afectată biserica dacă nu eşti conştient de darul tău spiritual sau nu 

eşti binevoitor să-l foloseşti? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Ai folosit vreodată darul tău spiritual în biserica ta? Dacă da, când şi cum? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Privind la versetul 17,  toate mădularele bisericii au acelaşi dar spiritual? 

___________________________________________________________________________ 

x Părţile diferite ale trupului tău au decis ceea ce au vrut să fie, sau Dumnezeu le-a făcut 

şi le-a aşezat conform dorinţei Lui?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

x Eşti tu gata să fii mulţumit cu darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Este nevoie de darul spiritual al fiecărui mădular pentru ca biserica să funcţioneze cel mai 

bine. 

x Care sunt cei trei oameni din biserica ta care ţi-au slujit recent folosind darurile lor 
spirituale şi cum au făcut aceasta?___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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ZIUA A PATRA: DARURILE MELE DUHOVNICEŞTI SUNT 

PARTE A CEEA CE M-A FĂCUT DUMNEZEU SĂ FIU 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru că te-a făcut exact aşa cum eşti. 

x Cere-I Lui să-ţi dea o înţelegere mai bună a identităţii şi vredniciei tale personale în trupul lui 

Cristos. 

 Dumnezeu ţi-a dat daruri spirituale pentru împlinirea nevoilor celorlalte mădulare ale 

trupului lui Cristos. Împlinirea vieţii tale şi căutarea după scop şi semnificaţie depinde în mare 

măsură de încrederea ta în cunoaşterea a ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii şi de trăirea după 

aşteptările Lui. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:18. Compară 1 Corinteni 12:7 şi 11. Cine decide locul fiecărui 

mădular al trupului? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Conform acestor versete, locul pentru darul tău spiritual este în trupul lui Cristos, sau 
în afară şi de ce?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Meditează cu rugăciune implicaţiile din 1 Corinteni 12:18. Dumnezeu are un loc special 

pentru tine în biserică. 

x Te-ai luptat vreodată cu aprecierea redusă? Îţi dai seama că a deduce că n-ai valoare 

înseamnă a nega valoarea pe care ţi-a atribuit-o Dumnezeu? _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

x Ce înseamnă 1 Corinteni 12:18 pentru vrednicie de sine şi ce-ar trebui să faci în 

legătură cu asta? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Gândind la ceea ce ai învăţat, ce paşi vei face săptămâna aceasta să descoperi şi/sau  

să începi să foloseşti darul tău spiritual în biserica ta? ( S-ar putea să discuţi cu cineva 
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care te poate sfătui sau folosind o oportunitate să lucrezi într-o activitate sau slujire în 

biserica ta).______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:19-21. Darul tău spiritual a venit cu subordonare desemnată. Nu 

va funcţiona cum se cuvine în afara trupului lui Cristos. 

x Citeşte 1 Corinteni 12:22. Valoarea ta faţă de biserică depinde de câtă putere, tărie are 

darul tău spiritual?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Ar trebui să invidiezi pe cineva care este mai bun la ceva decât tine în biserica ta? 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:23-24. Valoarea ta faţă de biserică depinde de primirea 

recunoaşterii publice, aprobare sau mulţumiri?_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Va fi corect pentru tine să ajungi revoltat dacă nu primeşti recunoaşterea pe care o 

meriţi?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12.25-27. În loc să invidiezi sau să te revolţi pe un alt mădular, care 

ar trebui să fie focalizarea ta ca mădular al trupului lui Cristos? 

___________________________________________________________________________ 

x Daţi un exemplu de felul cum practici în realitate ceva din focalizarea învăţată din acest 

pasaj? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 12:28-31. Porunca din versetul 30, să doriţi darul cel mai bun, este la 

plural, dirijată către toată biserica. Cu alte cuvinte, nu că un mădular n-ar trebui să 

dorească un dar mai bun decât altcineva, dar biserica ar trebui să dorească  punerea 

darurilor celor mai bune în slujire ca să aducă slavă lui Dumnezeu. Acceptă ceea ce eşti şi 

darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu! 

 Capitolul 12 încheie spunând că există o cale mai bună. La fel de important ca darurile 

spirituale,  în capitolul 13 se descrie în detaliu ce înseamnă să fii un exemplu veritabil al 

dragostei lui Dumnezeu prin felul de trăire al vieţii tale. Aceasta este calea mai bună. Darurile 

spirituale nu sunt un scop în ele însele, ci un mijloc de lucrare eficientă împreună ca trup al lui 
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Cristos, ca să demonstrăm şi să comunicăm dragostea lui Dumnezeu într-o lume care are 

nevoie de această dragoste. Indiferent care este darul tău spiritual, dragostea lui Dumnezeu ar 

trebui reflectat în tot ce eşti şi faci. Investind darurile tale spirituale cu dragoste vei primi o 

mare bucurie şi pace.  

 

ZIUA A CINCEA: DARURILE MELE DUHOVNICEŞTI 

SUNT ÎMPUTERNICITE DE HARUL LUI DUMNEZEU 
 

Rugăciune zilnică  
 
x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 
x Cere-I lui Dumnezeu să descopere orice domeniu al vieţii tale care nu-i predat Lui şi care ar împedica 

folosirea eficientă a darurilor tale spirituale. 

 
 Tu ai învăţat că darurile spirituale trec dincolo de talentele şi capacităţile tale naturale 

date de Dumnezeu. Darurile spirituale sunt împuternicite de harul lui Dumnezeu şi Duhul 

Sfânt. Darurile tale spirituale nu pot funcţiona cum se cuvine prin efort omenesc. 

x Citeşte Romani 12:1-2. Discuţia care urmează are de-a face cu darurile spirituale. Cum 

crezi că aceste versete formează o temelie pentru discuţia darurilor spirituale care 

urmează?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 12:3-6. Tu ai putea spune că o înregistrare muzicală sună bine dacă 

instrumenetele muzicale diferite sunt în armonie, părţile sunt echilibrate în relaţie cu 

fiecare şi nimeni nu predomină peste alţii. Tot aşa este trupul lui Cristos şi învăţătura 

acestui pasaj. 

x Conform versetului 3, Pavel îşi foloseşte darul profetic prin har, nu prin efort personal. 

x Conform versetului 6, care este sursa darurilor tale spirituale? ___________________ 
__________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Petru 4:10. Petru echivalează darul tău spiritual cu harul lui Dumnezeu şi 

porunceşte isprăvnicia bună a harului lui Dumnezeu. 

x Dacă darul tău spiritual este rezultatul harului lui Dumnezeu, este ceva despre darul 

tău spiritual care ar trebui să fie o sursă a mândrei personale pentru tine? 

___________________________________________________________________________ 
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x Conform lui Romani 12:3, ce a dat Dumnezeu fiecărui mădular al trupului? 

___________________________________________________________________________ 

x Accentul în acest pasaj este pe exersarea credinţei, nu doar pe descoperirea, denumirea şi 

folosirea darului tău spiritual. 

x Citeşte Romani 10:17. Aceasta este o descriere bună a unei credinţe lucrătoare; auzirea şi 

credinţa la ce-a spus Dumnezeu. 

x A exersa credinţa  cu privire la darul tău spiritual răspunde la următoarele: 

x Tu crezi că Dumnezeu ţi-a dat un dar spiritual? Dați un exemplu unde găsiţi aceasta în 

Biblie.___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Tu crezi că darul tău spiritual este valoros trupului lui Cristos şi trebuie să funcţioneze 

în trupul lui Cristos?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Unde spune Dumnezeu aceasta în Scriptuă?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Tu crezi că darul tău te face mai mult sau mai puţin important decât altcineva din 

trupul lui Cristos?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Unde găseşti aceasta în Biblie? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 12:6-8. Pasajul acesta menţionează darurile spirituale ale proorociei, 

slujirii, învăţăturii, îmbărbătării, dărniciei, cârmuirii. Conform versetului 6, toate aceste 

daruri sunt date prin harul lui Dumnezeu. 

x Conform versetului 6, cum trebuie să practice aceste daruri cei care le au? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Dacă îţi cunoşti darul spiritual, poți spune că îlfoloseștipotrivit cu credinţa? Ce 

înseamnă aceasta?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă nu eşti încă sigur de darul tău spiritual, cum ar trebui să-ţi exersezi credinţa să 

descoperi care este şi să începi să-l foloseşti în biserica ta locală?__________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Nu-ţi vei da seama niciodată de tot ce are Dumnezeu pentru tine dacă nu înţelegi cine te-

a făcut Dumnezeu să fii. Fii sigur că Duhul Sfânt locuieşte cu adevărat în tine şi că i-ai dat Lui 

controlul deplin al vieţii tale. Nu te îngrijora dacă este nevoie de timp să descoperi darurile 

tale spirituale. Urmăreşte dorinţele tale, talentele şi oportunităţile şi implică-te activ în 

biserica ta locală. În timp şi în procesul de slujire în trupul bisericii, Dumnezeu te va conduce 

la o înţelegere mai completă a aşteptărilor Lui pentru viaţa ta. 

 

 

Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lectia 13 
PĂCATUL: CUM POT CÂŞTIGA 

BĂTĂLIA DIN INTERIOR ȘI DIN 

AFARĂ? 
De ce mă lupt încă cu aceste păcate? 

 

Verset de memorat: 1 Ioan 1:9 

Gândul cheie pentru săptămână: Păcatul este eşecul de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe alţii. 
Cheia pentru biruinţa asupra păcatului este să fiu controlat de Duhul lui Dumnezeu. 

 

 Dumnezeu te iubeşte şi doreşte părtăşia cu tine mai mult decât ai putea să-ţi imaginezi. 

El este aşa de pasionat să aibă o realţie de dragoste cu tine încât a trimis pe Fiul Său să moară 

în locul tău ca să facă această relaţie posibilă. Păcatul rupe comuniunea ta cu Dumnezeu şi 

întrerupe izvorul părtăşiei tale. Iată de ce Dumnezeu este aşa de interesat ca să-ţi arate în 

Cuvântul Său cum doreşte El să trăieşti. Totuşi, fiecare credincios se luptă cu realitatea zilnică 

a păcatului, chiar şi după ce-ai experimentat viaţa nouă în Cristos. 

 Iubirea lui Dumnezeu pentru tine este necondiţionată. Romani 5:8-10 spune că 

Dumnezeu te-a iubit când erai încă vrăjmaşul Lui şi te provoacă să-ţi imaginezi cât de mult 

doreşte El să-şi extindă foloasele mântuirii pentru tine, acum după ce ţi-ai pus credinţa ta în 

El. Iubirea lui Dumnezeu îţi dă o perspectivă a păcatului ca ceva care trebuie evitat, cu scopul 

ca să menţii relaţia ta cu Dumnezeu deschisă şi în creştere. 
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ZIUA ÎNTÂI: PĂCATUL DEFĂIMEAZĂ CARACTERUL LUI 

DUMNEZEU 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu o înţelegere clară a naturii păcatului. 

 
 Legea lui Dumnezeu este o reflectare a naturii Lui, nu o colecţie arbitrară de ce să faci şi 

ce să nu faci. Porunca lui Dumnezeu de a fi sfinţi pentru că El este sfânt (Levitic 11:44; 1 

Petru 1:16) nu este o ameninţare, ci o exprimare a iubirii. A fi sfânt înseamnă să fii pus 

deoparte, special. Dumnezeu doreşte să fii special, pentru că El este aşa. El doreşte ca tu să fii 

asemenea Lui. Iată de ce Dumnezeu urăşte aşa de mult păcatul. Păcatul este opusul a ceea ce 

este Dumnezeu. Păcatul te îndepărtează de la părtăşie deplină cu El şi te împiedică să creşti în 

asemănarea cu El. Când păcătuieşti, tu încalci ce este Dumnezeu şi defăimezi caracterul Lui, 

pentru că tu aparţii Lui. 

x Citeşte 1 Ioan 3:4. Cum defineşte versetul acesta păcatul?________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 22:35-40. Când te gândeşti la nelegiuire sau la încălcarea legii lui 

Dumnezeu, ai putea avea în gând multe reguli ale Legii Vechiului Testament. Isus a 

rezumat  tot Vechiul Testament într-un mod remarcabil de simplu. Conform Lui, toată 

Legea depinde de două porunci? Care sunt acestea? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 5:14 şi Romani 13:8-10. Dovada iubirii tale pentru Dumnezeu este cum 

reflectezi iubirea aceea în relaţiile tale cu alţii. 

Isus spune că Dumnezeu are două reguli mari: 1) Iubeşte-L pe Dumnezeu 2) Iubeşte-i 
pe alţii. Acesta este unul dintre adevărurile profunde şi eliberatoare ale Bibliei. 

x Citeşte Galateni 5:19-21. Treci prin această listă a păcatelor (faptele firii tale sau 

natura păcatului) şi spune care din cele două reguli de bază ale lui Dumnezeu o încalcă 

fiecare. Unele le încalcă pe amândouă. Dacă nu înţelegi un cuvânt, cercetează sau cere 

ajutor de la cineva._________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Marcu 7:14-23. Pasajul acesta conţine o altă listă a păcatelor. Poţi lua din listă 

versetele 21 şi 22 şi fă exact aşa cum ai făcut pentru Galateni 5:19-21. Descrie pe care 

din cele două reguli de bază ale lui Dumnezeu le încalcă fiecare păcat. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Conform pasajului din Marcu 7, aceste păcate vin dinlăuntru sau din afară? 

___________________________________________________________________________ 

 Există multe alte păcate specifice consemnate în Biblie, dar acelaşi principiu se aplică la 

orice păcat posibil; fie încalcă iubirea pentru Dumnezeu, iubirea pentru alţii sau amândouă. 

Punctul de vedere al lui Dumnezeu asupra acestor două porunci este în realitate atât de 

simplu. Cu cât mai repede perspectiva aceasta devine parte a gândirii tale, cu atât mai repede 

vei creşte şi vei fi mai puţin frustrat. 

x Citeşte Iacov 4:17. Păcatul nu este numai ceea ce faci, (comitere), ci şi ceea ce nu faci, 

(omitere). Şi aceleaşi două reguli mari se aplică. Când ştii să iubeşti şi falimentezi să faci 

aşa, tu păcătuieşti. Când ştii să arăţi iubirea lui Dumnezeu altora şi nu faci, tu păcătuieşti. 

x Citeşte Galateni 5:22-23. Aceasta este roada Duhului pe care ai învăţat-o în lecţiile 

precedente. Treci prin cele nouă elemente listate ca roada Duhului şi precizează dacă 

ele sunt exprimări ale iubirii faţă de Dumnezeu, faţă de alţii sau faţă de Dumnezeu şi 

oameni._________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În lumina acestui adevăr, numeşte trei păcate pe care le-ai comis săptămâna aceasta, 

lucruri pe care le-ai făcut sau nu, şi explică cum încalcă ele cele două reguli mari ale 

lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu şi iubirea altora. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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x În loc să încerci să-ţi aminteşti o listă lungă de reguli, interziceri, norme şi standarde, 

există două reguli de bază pentru viaţă: iubeşte-L pe Dumnezeu şi iubeşte pe alţii. Fă 

aceasta, şi restul vieţii va începe să fie în focalizare. 

 
 

ZIUA A DOUA: PĂCATUL ESTE PENTRU MINE O 

PROVOCARE PERMANENTĂ   
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te să înţelegi problemele reale ale păcatului din viaţa ta şi de ce să  continui să te lupţi cu 

ispita. 

 
 Ai învăţat despre realitatea naturii tale căzute pe care Biblia o numeşte deseori firea 

(carnea). Tu nu eşti un păcătos pentru păcătuieşti; tu păcătuieşti pentru că eşti un păcătos prin 

natură. Natura ta păcătoasă încă mai trăieşte în trupul tău pământesc şi este foarte reală. Dar ai 

fost eliberat de controlul ei datorită jertfei lui Cristos pentru tine. Tu nu mai trebuie să 

păcătuieşti. Tu păcătuieşti când dai control firii tale vechi mai degrabă decât Duhului lui 

Dumnezeu. 

x Citeşte Romani 7:14-25. Poţi raporta frustrarea lui Pavel ştiind ceea ce ar trebui să facă, 

totuşi deseori făcea ceea ce nu voia?  

x Conform versetelor 17 şi 20, este problema cu însuşi Pavel sau cu natura păcatului care 

încă locuieşte în trupul  lui pământesc?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

În versetul 22, Pavel spune că el caută adevărul Legii lui Dumnezeu înlăuntrul fiinţei lui, dar 

este o altă lege care se află în război cu aceasta. Cum numeşte Pavel această altă lege în 

versetul 23 şi 25? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce face această lege conform cu versetul 23?___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 Natura ta păcătoasă este o ameninţare continuă atâta timp cât vei trăi în trupul tău 

pământesc. În Cristos, tu eşti o fiinţa nouă în duh şi suflet, dar trupul tău omenesc continuă să 

îmbătrânească, să se deterioreze şi într-o zi va înceta să mai funcţioneze. O natură căzută în 

trupul tău pământesc permanent te atrage în opoziţie cu cele două mari reguli ale lui 

Dumnezeu. Iată de ce, deşi eliberat din păcat, tu eşti încă predispus să păcătuieşti. 

x Citeşte Iacov 1:13-14. Dumnezeu te ispiteşte pe tine?_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Conform acestui pasaj, de unde vine ispita?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Când tu cedezi ispitei, ce se întâmplă? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Te determină cineva sau ceva să păcătuieşti?___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 2:15. Cum se leagă aceasta de prima mare regulă pe care ne-a dat-o Isus 
– iubeşte pe Dumnezeu cu toată inima, cugetul şi sufletul?________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

x Bazat pe versetul 16, considerând cele trei păcate listate din studiul de ieri, spune dacă 

ispita ta în fiecare caz era din dorinţele tale senzuale (pofta firii), dorinţe materialiste 

(pofta ochilor) sau mândrie._________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  

 La fel cum Isus a rezumat toată legea biblică în două reguli mari, 1 Ioan 2:16 rezumă 

toate păcatele posibile în trei mari categorii: dorinţe senzuale, materialiste, şi mândrie. Toate 

trei provin din viaţa de gândire. Oricând natura ta păcătoasă te ispiteşte să păcătuieşti, ispita 

venind printr-unul din aceste trei domenii. Cunoscând că aceasta este prima linie de apărare, 

cum să te comporţi cu păcatul şi să-l eviţi? 
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ZIUA A TREIA: DUMNEZEU MĂ ECHIPEAZĂ SĂ 

LUPT CONTRA PĂCATULUI 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui să-ţi arate cum să ai biruinţă practică asupra păcatului în timp ce înveţi să umbli mai 

consevent în puterea Duhului Său. 

 

 Isus Cristos nu ţi-a dat doar eliberare din pedeapsa păcatului, El ţi-a dat de asemenea 

capacitatea să ai biruinţă asupra realităţii naturii tale păcătoase omeneşti. Pavel vorbeşte 

despre conflictul din interior ca de o bătălie spirituală şi arată posibilitatea de a aduce orice 

gând la ascultare (2 Corinteni 10:3-6). 

x Citeşte Romani 8:1. Condamnarea (osândirea) menţionată aici nu este acea osândă 

veşnică din care ne-a salvat Isus Cristos (Romani 5:1), ci mai degrabă osândirea 

interioară  a naturii păcătoase cu care se lupta Pavel în Romani 7. Cuvintele, „De aceea” 

şi „acum” din 8:1 ne duc înapoi la 7:25. 

Este crucial să înţelegem diferenţa dintre simţăminte vinovate ca acelea cu care Pavel se lupta în 

Romani 7 şi convingerea specifică de păcat adusă de Duhul lui Dumnezeu (Ioan 16:8). Când Duhul 

lui Dumnezeu ne convinge de păcat, este totdeauna clară şi specifică şi conduce la rezolvarea 

păcatelor într-un mod biblic. Simţind vinovăţie pentru nici un motiv specific este o parte a bătăliei 

minţii cu tine. Apocalipsa 12:10 îţi spune că Diavolul te pârăşte permanent înaintea lui Dumnezeu. El 

poate profita de simţămintele de vinovăţie impuse personal ca să te lege în noduri mintale. Dacă 

Duhul lui Dumnezeu aduce în atenţia ta păcate specifice, recunoaşte în faţa lui Dumnezeu că eşti 

vinovat, apoi pocăieşte-te (schimbă-te) şi rezolvă cu acele păcate în mod biblic (1 Ioan 1:9). Dacă 

experimentezi sentimente de vinovăţie confuze care te duc la depresie, descurajare, nelinişte şi/sau 

frică, îndepărtează-le şi întoarce-te, încercând sa te concentrezi pe creşterea în relaţia ta cu 

Dumnezeu. 

x Citeşte Romani 8:2. Care este cealaltă lege care te eliberează de legea păcatului şi-a 
morţii pe care Pavel o menţionează în capitolul 7?______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Romani 8:3. Dumnerzeu a trimes pe Fiul Său să facă ceea ce legea n-a putut să 

facă. Tu nu puteai să-L iubeşti niciodată pe Dumnezeu şi pe alţii încercând simplu să 

împlineşti regulile şi regulamentele Legii. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce 

sunt în Cristos, dar cine şi ce este osândit conform acestui verset?__________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 8:4. Cum poţi împlini neprihănirea Legii (iubind pe Dumnezeu şi pe 

alţii)?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Un avion zboară pentru că s-au aplicat corect principiile aerodinamice. Chiar dacă legea 

gravităţii împinge constant avionul la pământ, legea aerodinamicii învinge gravitatea în 

acelaşi fel cum Legea Duhului de viaţă în Cristos Isus învinge legea păcatului şi-a morţii. 

Cheia de trăire a unei vieţi aşa cum ne-a proiectat-o Dumnezeu este să fim controlaţi de Duhul 

Lui. 

x Citeşte Romani 8:5-8. Este posibil să fii plăcut lui Dumnezeu încercând din răsputeri 

ori făcând tot ce poţi mai bine religios, trăind după o listă lungă de reguli? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 8:9-11. Este posibil pentru tine să trăieşti în puterea Duhului lui 

Dumnezeu? De ce da şi de ce nu?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 8:12-14. Dumnezeu aşteaptă ca tu să trăieşti în fire sau în Duh? 

___________________________________________________________________________ 

x Privind înapoi în săptămâna trecută, vei caracteriza viaţa ta trăită în principal în 

puterea Duhului sau a firii? De ce da şi de ce nu? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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x Din ceea ce cunoşti despre Duhul lui Dumnezeu, ce paşi vei face să te asiguri că 

săptămâna viitoare este una în care vei trăi în puterea specială a Duhului lui 
Dumnezeu? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 8:15. Dumnezeu nu vrea să trăieşti în robia regulior religioase şi în teama  

că nu eşti capabil să te evaluezi. 

x Ce relaţie vrea Dumnezeu să ai cu El?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Cum vrea El să-L numeşti în inima ta?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Simţi vreodată că trăieşti în robie şi falimentezi să te evaluezi în aşteptările tale şi ale 

altora?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Conform cu ceea ce ai învăţat,  care este  semnul acela şi ce ar trebui să faci? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ZIUA A PATRA: BUNUL SIMŢ ŞI BIBLIA MĂ POT 

FERI  DE MULTE PĂCATE 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum să faci alegeri înţelepte şi să înveţi principii practice pentru 

evitarea căderii sub controlul păcatului. 

 
 Moartea şi Învierea lui Isus Cristos te-a eliberat ca să slujeşti lui Dumnezeu şi să te 

bucuri de dragostea Lui pentru tine. Tu nu trăieşti sub legea regulilor religioase, dar sunt 

anumite adevăruri clare în Biblie ale căror încălcări sunt păcate. De exemplu, este păcat să 

furi, sa minţi şi să ucizi. Aceste păcate încalcă evident cele două reguli mari ale lui Isus, a-L 

iubi pe Dumnezeu şi pe alţii. În viață  nu toate sunt clare, iar studiul acesta se focalizează pe 

învăţarea de-a lua decizii corecte pentru evitarea de-a fi surprinşi de păcat.  
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 Puţini credincioşi pornesc la drum cu intenţia să păcătuiască. Deseori, tu păcătuieşti 

pentru că ai fost nepăsător, ignorant sau ai luat decizii greșite. Folosind bunul simţ şi câteva 

principii de bază ale Scripturii, tu poţi evita multe probleme cu păcatul.  

x Citeşte Romani 13:14. Evită stimularea oricăror dorinţe senzuale care sunt o problemă 

pentru tine. De exemplu, dacă ai avut o problemă cu alcoolul, evită locurile unde băutura 

curge gratuit. Dacă te-ai luptat cu dependenţă de pronografie, evită imagini erotice de la 

televizor, filme sau reviste. 

x Ce dorinţe creează probleme pentru tine? Acestea pot fi ceva obişnuit ca reacțiile  

mânioase sau bârfele. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Ce paşi concreţi poţi să faci ca să eviţi ispita?___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Corinteni 6:14-18. Tu trebuie să-i iubeşti pe alţii şi să împărtăşeşti Evanghelia 

cu cei care nu cred. Dar când legăturile cu necredincioşii devin obigatorii, înăbuşitoare sau 

corupte, ar trebui să te desparţi de ei şi să găseşti adăpost în relaţia ta cu Dumnezeu. 

x Care sunt persoanele din viaţa ta ale căror acţiuni  şi atitudini sunt influenţe corupte? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Ce paşi concreţi poţi face să eviţi demascarea lor inutilă?_________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 6:19-20. Obiceiurile şi practicile din viaţa ta sunt dăunătoare 

trupului tău?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În lumina acestui pasaj, ce ar trebui să faci cu lucrurile evitabile care dăunează 

trupului tău?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 6:12 şi 10:23. Uneori,  problema nu este dacă o atitudine sau o acţiune 

este păcat, ci dacă sau nu este folositoare vieţii tale spirituale. 
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x Dumnezeu doreşte să te bucuri de viaţă şi să ai parte de lucruri plăcute, dar sunt 

activităţi care te îndepărtează de la relaţia ta cu Dumnezeu şi cu biserica? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Cum ar trebui să acționezi în privința acelor activităţi?__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 8:9. Slobozenia în Cristos este minunată, dar ai tu o faptă, activitate 

sau atitudine care ar pune în confuzie pe un credincios mai puţin matur care te priveşte 

ca pe un exemplu, sau ai putea face ca persoana aceea să se poticnească? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

x Care este acea faptă şi ce ar trebui să faci? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 10:13. Este acolo o ispită  unică pentru tine?___________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Va îngădui Dumnezeu vreodată să fii ispitit mai mult decât poţi să porţi? 

___________________________________________________________________________ 

x Ce altceva promite Dumnezeu că va face când eşti confruntat cu ispita? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 Nu este nici un motiv pentru ucenicii lui Isus Cristos să se întoarcă la robia păcatului. 

Învăţând înţelepciune practică din aceste pasaje ale Scripturii te vor echipa să trăieşti viaţa 

minunată pe care Dumnezeu doreşte s-o trăieşti. 

 
 
 
 



 
 

186 

ZIUA A CINCEA: ALEG SĂ MĂ CONCENTREZ 

ASUPRA LUI DUMNEZEU, NU ASUPRA PĂCATULUI 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca să te adânceşti mai mult şi mai puternic în fiecare zi în umblarea ta cu Dumnezeu. 

 

 Viaţa are multe probleme şi dureri. Relaţia ta cu Dumnezeu ar trebui să fie o sursă 

permanentă de bucurie şi pace în viaţa ta. Din nefericire, mulţi oameni au o concepţie 

disfuncţională despre Dumnezeu şi îşi trăiesc vieţile în frică, agonie şi frustrare. Acesta nu 

este planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Singurul lucru şi cel mai important pe care-l poţi 

face este să trăieşti o viaţă de biruinţă asupra păcatului şi să-ţi focalizezi viaţa ta pe 

Dumnezeu, nu pe păcat sau evitarea lui. Când păcătuieşti, rezolvă-l biblic, dar mai presus de 

toate, caută să adânceşti relaţia ta cu Dumnezeu. 

x Citeşte 1 Ioan 1:1-4. Dumnezeu doreşte să ai o părtăşie veselă cu El şi cu alţii. 

x Citeşte 1 Ioan 1:5-6. Părtăşia cu Dumnezeu depinde de umblarea cu El în lumină 

(dreptate). Când permiţi ca păcatul să aibă control  asupra ta, tu ai părtăşie cu Dumnezeu, 

fie ca tu crezi sau nu. 

x Citeşte 1 Ioan 1:7. Când umbli în lumină, tu ai părtăşie neîntreruptă cu Dumnezeu şi alţii, 

pentru că sângele lui Isus Cristos te curăţeşte permanent (verbul este la prezent continuu) 

de orice păcat. 

x Focalizarea din versetul 7 este pe umblarea în lumină şi părtăşia cu alţi credincioşi, sau 

să faci ce poţi mai bine ca să eviţi păcatul?_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 1:8. Cuvântul păcat este la singular şi arată spre natura ta păcătoasă, pe 

care nu o poţi tăgădui. Aşa cum ai învăţat, natura ta păcătoasă este o realitate prezentă cu 

tine totdeauna. 

x Citeşte 1 Ioan 1:9. Versetul acesta foloseşte cuvântul păcate la plural. Se referă la efectele 

practice când îngăduieşti naturii tale păcătoase să preia controlul şi te învaţă cum să 

rezolvi cu păcatul în viaţa ta. 
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x A mărturisi păcatele înseamnă să recunoşti sau să fii de acord cu Dumnezeu că încălcarea 

acestui adevăr este păcat. Aceasta nu este cerşetorie pentru iertare pentru că păcatele tale 

au fost iertate când Isus Cristos a murit în locul tău. Nu înseamnă să mărturiseşti păcatele 

tale la altcineva, decât însuşi Dumnezeu. Biblia ne învaţă că Isus Cristos este singurul 

mijlocitor între Dumnezeu şi oameni (1 Timotei 2:5). 

x Care sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu este credincios să le facă, dacă tu eşti 

credincios să-i mărtuiseşti păcatele Lui?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Ioan 2:1. Focalizează-te pe părtăşia cu Dumnezeu şi alţii şi fi liber de păcat. 

Totuşi, când păcătuieşti, tu ai un mijlocitor (avocat) care stă în locul tău să dovedească că 

pedeapsa pentru toate păcatele tale, trecut, prezent şi viitor au fost plătite din plin. 

Focalizează-te pe umblarea ta cu Dumnezeu şi părtăşia cu alţi credincioşi, şi viaţa ta ar 

trebui să fie una de bucurie. Tu vei păcătui din când în când datorită naturii tale păcătoase. 

Când Duhul lui Dumnezeu te face conştient de păcate în viaţa ta, rezolvă-le imediat: 

x Recunoaşte orice păcat în faţa lui Dumnezeu, fiind de acord că ce-ai făcut sau unde ai 

falimentat este o încălcare a adevărului Său. Apoi spune-i lui Dumnezeu că doreşti să 

repari orice stricăciune în relaţia ta cu El şi alţii. 

x Dacă păcatul tău a afectat pe altul, fii gata să îndrepţi răul făcut. Aceasta ar putea însemna, 

a cere iertare sau a face un fel de restituire. 

x Sângele lui Isus Cristos vărsat în locul tău face posibilă această iertare şi curăţite 

permanentă a vieţii tale. 

x Reîncepe şi continuă umblarea în viaţă, aruncând trecutul în urmă (Filipeni 3:13-14). 

x Decât să-ţi risipeşti energia îngrijorându-te, încredinţează orice îngrijorare lui Dumnezeu, 

şi concentrează-ţi gândurile tale la acele lucruri care te zidesc în relaţia ta cu Dumnezeu 

(Filipeni 4:6-8). 

x Cere-I lui Dumnezeu chiar acum să-ți arate dacă este ceva în viaţa ta care împedică 

relaţia ta cu El. Fă-ţi timp să fii singur şi acceptă ca Duhul Lui să-ţi vorbească. Dacă 

este vreun păcat specific în viaţa ta care trebuie rezolvat, fă aceasta conform cu modelul 

pe care l-ai învăţat. 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

189 
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Lecţia 14 
PROBLEME: CALEA MEA DIVINĂ 

SPRE MATURITATE 
Dacă sunt un ucenic al lui Isus Hristos, de ce încă mai am 

problemele acestea? 
 

Versete de memorat: 1 Petru 12-13 

Gândul cheie pentru săptămână: Dumnezeu foloseşte probleme şi încercări în viaţa mea 

pentru a-mi mări credinţa şi a mă ajuta să vestesc Evanghelia altora. 

 
Fiind ucenic al lui Isus Hristos, problemele pot fii călăuzele tale, pentru că Dumnezeu le 

foloseşte ca să te înveţe aplicaţii practice ale adevărurilor biblice, transformându-ţi în acelaşi 

timp personalitatea. În lumea aceasta unde natura umană decăzută este covârşitoare, 

Dumnezeu găseşte multe încercări prin care să lucreze în viaţa ta. 

 

Unele probleme sunt rezultatul păcatelor sau deciziilor iraţionale. Aceste  probleme nu sunt 

necesare şi ar trebui să scadă pe măsură ce te aproprii mai mult în a semăna cu Domnul Isus. 

 

Cu toate acestea,  apar uneori situaţii cumplite şi devastatoare, şi nici chiar credincioşii nu pot 

înţelege cum Dumnezeu le-a îngăduit. Nici experienţa ta şi nici Biblia nu iţi pot da un 

răspuns. Ceea ce poţi învăţa este că Dumnezeu foloseşte cele mai mari tragedii şi dezastre 

pentru a-Şi duce la îndeplinire scopurile în viaţa ta. Această lecţie examinează cum să 

răspunzi la problemele şi tragediile cauzate de lumea contaminată de păcat. 
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ZIUA ÎNTÂI: DUMNEZEU NU A PROMIS O VIAŢĂ 

FARA PROBLEME 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi ia problemele din viaţă asupra cărora nu ai control şi să le 

folosească pentru a te face să semeni mai mult cu El. 

 

Dumnezeu a dezvăluit că vei avea probleme. Ucenicii Domnului Isus Hristos au experimentat 

aceleaşi probleme ca toţi ceilalţi oameni. Chiar şi oamenii din lume învaţă câteodată că 

problemele te pot face fie mai tare fie te pot slabi de puteri. Imaginează-ţi sporul de creştere 

spirituală al unei persoane ce învaţă să coopereze cu Dumnezeu în timp ce se confruntă cu 

probleme! 

x Citeşte 2 Timotei 3:9-11. Viaţa lui Pavel este un exemplu de purtare biblică, deşi el a 

suferit mult. Care a fost răspunsul Lui Dumnezeu la suferinţele şi problemele lui Paul? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Timotei 3:12-13. Aceasta este o promisiune că vei fii neînţeles, ba încă atacat de 

oameni care nu-ţi împărtăşesc credinţa în Hristos. Şi va fii tot mai rău. 

x Citeşte 2 Timotei 3:14-17. Când eşti atacat doar pentru că tu crezi în Isus Hristos, în ce 

îţi spun aceste versete să îţi pui nadejdea? _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 16:33. Isus a promis deasemenea că vei avea vremuri de restrişte în viaţa 

asta. Ce altceva a spus că ar vrea să ai, şi de ce o poţi avea?_______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Faptele Apostolilor 14:21-22 şi 1 Tesaloniceni 3:1-4. 
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x Care este cel mai rău lucru care s-a întânplat cuiva apropiat sau ţie, şi cum te face acel 

lucru să te simţi? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Crezi că această situaţie grea l-a surprins pe 

Dumnezeu?______________________________________________________________ 

x Citeşte Psalmul 119:71. Poţi spune sincer că a fost bine pentru tine să fii în suferinţă? 

________________________________________________________________________ 

x Potrivit cu Psalmul 119:71 , în perioade de încercare ar fii mai bine să spui „De ce 

mie?” sau „De ce nu mie?”_________________________________________________ 

x  Citeşte Romani 8:28. Aceasta nu este o promisiune deşartă că totul va fii bine, ci o 

promisiune făcută celor ce îl iubesc pe Domnul că El va face toate lucrurile (bune sau 

rele) să lucreze pentru a îndeplini scopul Său în viaţa ta. 

 

Tot ce se întâmplă în lume este îngăduit de Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu, şi El este 

Suveran. Dar, prin asta nu putem spune ca El este cel care efectiv cauzează tot ce se întâmplă. 

Dumnezeu a dat omului puterea de a alege şi i-a îngaduit să păcătuiască. Dumnezeu nu a făcut 

sau forţat omenirea să păcătuiască. În loc să distrugă întreaga creaţie imediat, Dumnezeu, în 

dragostea Lui, a platit preţul pentru păcatul omenesc şi oferă răbdător viaţă eternă celor ce îşi 

pun încrederea în El. Consecinţele păcatului omenesc sunt adesea tragice: boală, crimă, 

război, viol, abuz şi multe altele. Totuşi, în mijlocul necazului, dragostea lui Dumnezeu poate 

să se arate în orice fel, să te schimbe după imaginea Lui şi să îşi facă lucrarea în viaţa ta. 

 
ZIUA A DOUA : PROBLEMELE SUNT 
INSTRUMENTELE LUI DUMNEZEU PENTRU A MĂ 

SCHIMBA 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înţelegi cum foloseşte problemele să te facă să te 

asemeni mai mult cu Isus Hristos în atitudinile tale, în acţiuni şi în caracter.   
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Dumnezeu nu trebuie să inventeze probleme şi tragedii; El ia consecintele naturale ale unei 

lumi pline de păcat şi le foloseşte sa te înveţe, să te transforme şi să îşi împlinească planul în 

viaţa ta. 

 

x Citeşte Romani 5:3-5. Potrivit lui Paul, care ar trebui să fie răspunsul tău la suferinţă, 

probleme sau încercări? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x În aceste versete Pavel arată cum Dumnezeu vrea sa te ducă de la suferinţă la speranţă 

încrezătoare.  Care sunt cei doi paşi intermediari în drumul de la încercări la credinţă?    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Iacov 1:2-4. Potrivit cu Iacov, care ar trebui să fie răspunsul tău la încercări? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Explică din acest pasaj cum Dumnezeu foloseşte încercările din viaţa ta să te 

maturizeze (cuvântul perfect în Biblie nu înseamnă niciodată lipsit de păcat sau fără 

greşeală, dar mai degrabă, matur sau complet)._________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

x Citeşte 1 Petru 4:12-13. Ar trebui să fii surprins de încercări? _____________________ 

x După Petru, cum ar trebui să raspunzi la încercări şi de ce? ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Petru 4:14-15. Explică diferenţa dintre a experimenta neînţelegerea , abuzul 

sau persecuţia datorită faptului că eşti un urmaş a lui Hristos şi suferinţa cauzată de 

propriile tale păcate sau datorită lipsei de 

responsabilitate.___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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O idee comună se regaseşte în aceste pasaje, care spune că ar trebui să te bucuri în încercări. 

Asta nu pentru a susţine bucuria în suferinţa, doar de dragul de a suferi, nici pentru a 

minimiza durerea şi suferinţa pe care o experimentezi câteodată . Bucuria pe care o poţi avea 

vine atunci când îţi îndrepţi privirea spre felul cum Dumnezeu poate lua circumstanţe oribile 

şi le poate folosi pentru a te face mai puternic, şi mai asemenea Salvatorului tău, Isus Hristos, 

în atitudine şi caracter. 

 

x Care este cea mai mare încercare în viaţa ta acum? Cum ai caracteriza răspunsul tău 

până acum în ceea ce priveşte bucuria în a te încrede în Dumnezeu pentru ceea ce nu 

poţi vedea?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Poţi vedea cum Dumnezeu foloseşte aceste încercări in viaţa ta? Cum se întâmplă asta? 

(Se poate să nu vezi nimic pozitiv în asta, la momentul actual. Dacă asta vezi, răspunde 

sincer.)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Lucruri tragice sau dureroase, pentru care nu primeşti niciodată  toate răspunsurile, se pot 

întâmpla în viaţă. În astfel de cazuri, 1 Tesaloniceni 5:18 îţi spune că în toate lucrurile trebuie 

să aduci mulţumiri. Nu să mulţumeşti pentru tot ci în toate lucrurile, chiar şi atunci când nu 

înţelegi pe deplin ce şi de ce. Să mulţumeşti este un act de credinţă şi închinare, pentru că tu 

crezi că Dumnezeu ia durerea şi încercarea ta şi o foloseşte pentru a duce la îndeplinire 

planurile sale pentru viaţa ta (Romani 8:28).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

195 

ZIUA A TREIA : SMERENIA ESTE CEL MAI BUN 
RĂSPUNS LA PROBLEMELE MELE. 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să te înveţe ce înseamnă smerenia biblică şi cum se poate 

aplica practic. 

 

Smerenia este una dintre cele mai mari virtuţi în viaţa. Isus spune că acela care se smereşte 

este înalţat (Luca 14:11). Nu este o slăbiciune în a fii smerit. Ai învăţat că mândria este la 

baza naturii umane păcătoase. Smerenia biblică înseamnă dependenţă totală de Dumnezeu, 

pentru că toată puterea  ta e predată sub controlul lui Dumnezeu. Smerenia este opusul 

mândriei, care este o încredere totală  în sine. 

 

x Citeşte 1 Petru 5:1-6. Petru avertizează liderii bisericii  împotriva actelor de mândrie şi 

împotriva egoismului în misiune. În schimb, cu ce îi instruieşte în versetul 5 să se 

îmbrace?________________________________________________________________ 

x Potrivit cu versetul 6, când te smereşti, cui sau la ce te supui şi la ce te poţi aştepta ca 

rezultat?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x În acelaşi pasaj, cui dă Dumnezeu har? ______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Iacov 4:6-8. Se observă acelaşi adevar despre Dumnezeu dând har şi legătura 

dintre smerenie si supunere lui Dumnezeu. 

x Citeşte 4:10. Observă acceaşi promisiune, ca Dumnezeu înalţă pe cel smerit. 

x Numeşte trei situaţii specifice cu care te-ai confruntat în viaţa ta. __________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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x Cum poţi răspunde cu smerenie biblică în fiecare dintre aceste cazuri?_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
Blândeţea este un cuvânt apropriat smereniei în Biblie , şi arată caracteristicile celor a căror 

putere este supusă lui Dumnezeu. Se spune despre Moise că era cel mai blînd dintre oameni 

(Numeri 12:3). Nu era nici o slăbiciune la Moise. In Matei 11:29, Isus se descrie ca blînd şi 

smerit. Nu era nicio slăbiciune în Isus.  

 

Departe de a fii lipsit de putere, smerenia este cea mai bună cale atunci când treci prin situaţii 

grele, asupra cărora nu ai niciun control, inculsiv când ai de-a face cu oameni cu care nu te 

poţi înţelege. Cel mai bun exemplu al acestui adevăr este Domnul Isus Hristos. 

 

 

x Citeşte Filipeni 2:5-11. Potrivit versetului 8, ce a făcut Isus când a trebuit să moara pe 

cruce?___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte versetele 6 şi 7 atent, şi explică ce poţi învăţa despre relaţia dintre mândrie şi 

smerenie din fiecare verset. _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Potrivit cu versetul 5, ce ar trebui să înveţi din exemplul lui Hristos? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Care este legătura dintre versetul 9 şi 1 Petru 5:6, Luca 14:11 şi Iacov 4:10? _________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x În ultimul conflict pe care l-ai avut cu o altă persoană, a fost reacţia ta mai aproape de 

mândrie sau de smerenie? __________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Indiferent de ce ai răspuns la întrebarea anterioară, cum puteai aplica smerenia şi 

încrederea în Dumnezeu în acea situaţie? _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Când a fost ultima oară când ai experimentat durere sau un discomfort cauzat de 

circumstanţe ce nu ţin de tine? (O boală, pierderi financiare,  ai fost victima unei 

nelegiuiri, etc.) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Indiferent de ce ai răspuns la întrebarea anterioară, cum ai putea răspunde portivit cu 

smerenia biblică într-o astfel de situaţie? _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A PATRA : DUMNEZEU ESTE ÎNAINTEA MEA 
ÎN TOATE PROBLEMELE MELE. 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi îngăduie să umblii pe urmele lui Isus Hristos pe calea 

smereniei reale. 

 

Dumnezeu nu îţi va îngădui să treci printr-o situaţie prin care El nu a trecut mai înainte. Poate 

nu o să ai niciodată răspunsul la toate întrebarile tale, sau poate nu vei înţelege mereu motivul, 

dar cu siguranţă ai promisiunea că nu o să te lase şi nu o să te părăsească (Evrei 13:5). 

 

 

x Citeşte Evrei 4:14-16. Chiar dacă Isus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca şi tine, 

care este diferenţa dintre tine şi El? __________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Potrivit cu acest pasaj, ce trebuie să îţi vină în ajutor în vreme de nevoie?____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

x Potrivit cu studiul anterior, de ce ai nevoie pentru a obţine Harul lui Dumnezeu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Acest pasaj te învaţă calea smereniei adevărate. Cu toate acestea, ţi se spune să vii plin de 

încredere la tronul lui Dumnezeu. Această idee despre smerenie este diferită faţă de a 

majoritaţii oamenilor. Adevărata smerenie duce la o adevarată încredere de a înfrunta orice 

situaţie în viaţă, indiferent de dificultate. 

 

x Citeşte 1 Petru 2:19-21. Suferinţele lui Hristos sunt exemplul tău, iar Dumnezeu se 

aşteaptă ca tu să Îi urmezi paşii. 

x Citeşte 1 Petru 2:22-23. Când Hristos a îndurat suferinţa şi umilinţa pe drumul spre 

cruce, se gândea El să se razbune? ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Ce a făcut El, şi cum poţi lega asta de ceea ce înveţi tu acum despre smerenie? _______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Evrei 2:9-12. Acest pasaj arată natura umană a Domnului Isus Hristos ca exemplu 

de smerenie. El a fost şi om şi Dumnezeu. Natura umană a lui Hristos a fost făcută 

perfectă, sau matură prin suferinţă. Aminteşte-ţi că în Biblie, cuvântul perfect înseamnă 

matur sau complet. Aceasta nu înseamnă că Isus a avut o natură păcătoasă sau că nu era la 

fel ca Dumnezeu, ci suferinţa L-a maturizat ca om. 

x Citeşte Evrei 2:11-18. Ca Dumnezeu în carne şi oase,  Isus se poate identifica cu tine şi 

poate conduce calea spre victorie prin suferinţele tale. El poate să îţi vină în ajutor şi să te 

ghideze în toate încercările tale. 
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Nu există nimic altceva mai dureros şi umilitor decât ceea ce Isus a suferit în locul tău. Asta 

înseamnă că orice se întâmplă în viaţa ta, sau în viaţa celor pe care îi iubeşti, întotdeauna 

poate fii mai rău, şi Dumnezeu deja a suferit mai rău decât oricât pentru tine. Deaceea, El te 

poate mângâia şi îţi poate da putere, dacă vii la El cu smerenie reală, şi te încrezi în El să 

lucreze scopurile Sale în viaţa ta. 

 
 
 

ZIUA A CINCEA : PROBLEMELE MELE AU NUMELE 
ALTCUIVA PE ELE. 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi arate cum suferinţa ta poate ajuta pe alţii. 

 

La fel cum Isus este un model de smerenie pentru tine, la fel eşti şi tu pentru cei ce te văd un 

lider şi un exemplu. Acesta este un alt nivel de creştere spirituală. Primul nivel este să înveţi 

să Îl laşi pe Dumnezeu să facă din ceea ce tu numeşti probleme oportunităţi ca să creşti 

spiritual. Dar e ceva mai mult. Trebuie să creşti în înţelegerea ideeii că orice se întâmplă în 

viaţa ta are un scop divin, peste nevoile tale. Dumnezeu vrea să folosească credinţa şi 

smerenia ta în suferinţă ca un exemplu şi ca o încurajare pentru ceilalţi ce trec prin acelaşi tip 

de probleme. 

 

x Citeşte 2 Corinteni 1:3-4. Potrivit cu acest pasaj, cum vrea Dumnezeu să folosească 

problemele şi durerile tale? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

x Citeşte 2 Corinteni 1:5-11. Pavel descrie unele din suferinţele Sale. Cum vedea el rostul 

acelor suferinţe? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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x Citeşte 1 Tesaloniceni 5:9-11. Care sunt cele două căi prin care poţi sluji altora când 

treci prin suferinţe? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Gândeşte-te la o perioadă de suferinţă din viaţa ta. Dă un exemplu despre cum 

Dumnezeu te-a folosit sau cum te-ar fii putut folosi spre binele celor din jurul tău. De 

exemplu, unii oameni care sufera de boli incurabile, au participat în grupuri de încurajare 

pentru alţii ce treceau prin aceleaşi probleme. __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Concluzii: Răspunsul Biblic la Încercări şi Suferinţe 

1. Asigură-te că acestă încercare nu este datorată păcatului, iresponsabilităţii sau 

deciziilor greşite din partea ta. Dacă se datorează acestor lucruri, ocupă-te de 

aceste probleme conform Bibliei. Dacă încercarea este datorată circumstanţelor 

ce nu ţin de puterea ta, multumeşte-I lui Dumnezeu în toate lucrurile, având 

credinţă că El va lucra prin aceasta, împreună cu toate celelate pentru a-Şi 

îndeplini planul în viaţa ta. 
2. Răspunde încercării cu smerenie, golindu-te de scopurile tale, răzbunare, 

plângere de milă şi amărăciune. Indiferent dacă aflii sau nu toate răspunsurile sau 

dacă întţelegi sau nu de ce ţi se întâmplă asta, supune-te controlului lui 

Dumnezeu, şi fă ce-ţi stă în putere să Îl ajuţi să ducă la îndeplinire ceea vrea prin 

situaţia respectivă. Răspunde umil oricui altcuiva este implicat în situaţia ta, şi nu 

îţi vărsa nervii şi frustraţiile tale pe cei din jur. 
3. Fii deschis la orice modalitate prin care Dumnezeu vrea sa schimbe caracterul 

tău, atitudinile, acţiunile sau personalitatea. 
4. Aroprie-te de Dumnezeu , vino cu încredere la tronul Său de Har să gaseşti harul 

de care ai nevoie în încercarea ta. 
5. Fii atent la cum Dumnezeu vrea să te folosească prin situaţia ta, să ajute sau la ce 

vrea să arate altora care trec prin aceleaşi încercări.   

 

 

x Citeşte Iov 13:15. Într-o singură zi Iov a pierdut toate avuţiile, copiii şi sănătatea. Acest 

verset este răspunsul său. 
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x Sincer fiind, poţi spune şi tu la fel ca Iov? Eşti gata să te încrezi în Dumnezeu atunci 

când nu poţi înţelege ce se întâmplă şi de ce, când nu poţi vedea mâna lui Dumnezeu în 

circumstanţele date şi chiar dacă pare ca nu îţi răspunde rugaciunilor? ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Există o încercare sau o durere în viaţa ta la care trebuie să aplici principiile 

raspunsurilor biblice arătate mai sus? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lecţia 15 
OAMENI: REZOLVAREA 

PROBLEMELOR DIN JURUL MEU 
Cum rezolv problemele cu oamenii din viaţa mea? 

 

 

 

Verset de memorat: Faptele Apostolilor 24:16 

Gândul cheie pentru săptămână: Iubind şi iertând pe celilalţi, cum Dumnezeu m-a iubit 
şi m-a iertat pe mine, se pot rezolva multe probleme şi evita altele. 

 

Ca şi urmaş a lui Isus Hristos nu ar trebui să vezi conflictele ca nişte bătălii, ci ca o 

oportunitate sa arăţi dragostea lui Dumnezeu celorlalţi. Unele dintre cele mai grele momente 

în viaţă au de-a face cu conflicte personale, dar Biblia este plină de exemple practice despre 

cum să  rezolvi aceste situaţii. Ca şi în cazul problemelor, conflictul între oameni este 

inevitabil. Dar nu trebuie să te simţi inferior sau să permiţi altora să te controleze, dacă înveţi 

să urmezi instrucţiunile înţelepte ale Bibliei. 

 

Acest studiu te va echipa cu adevărurile biblice de baza de care ai nevoie în a te confrunta cu 

multe dintre problemele interrelaţiilor umane. Chiar şi conflictele ce nu pot fii rezolvate pot fii 

conduse spre a fii de folos planurilor lui Dumnezeu. Chiar dacă problemele tale au legatură cu 

alţi ucenici ai lui Hristos, cu cei care nu împartăşesc aceeaşi credinţă ca şi tine sau chiar cu 

membrii familie tale, Dumnezeu vrea să te înveţe principiile pe baza cărora se aplică 

dragostea, adevarul şi harul Său, în toate situaţiile dificile.  
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ZIUA ÎNTÂI: BIBLIA MĂ ECHIPEAZĂ SĂ MĂ 

CONFRUNT CU CONFLICTUL UMAN. 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi arate orice mânie reprimată din viaţa ta şi să te ajute să o 

rezolvi cum trebuie pentru a te elibera de ea. 

 

Atunci când cineva e supărat pe tine, sau tu eşti supărat pe cineva, Biblia dă paşi specifici 

de urmat pentru a rezolva problemele de interrelaţie umană. Chiar dacă te găseşti în 

mijlocul unor relaţii compexe şi  întortocheate, care fac pe toţi cei implicaţi să se simtă 

incomfortabil, există un set de reguli biblice de urmat. 

 

x Citeşte Matei 4:21-26. Acest pasaj este plin de elemente din cultura evreiască, în care Isus 

şi ucenicii săi au trait. Multe traduceri nu traduc cuvântul raca , care reprezintă o insultă la 

adresa inteligenţei unei persoane. Prost, în acest context pune la îndoială caracarterul 

moral al unei persoane. Lăsând la o parte elementele culturale, Isus descrie cum furia unei 

persoane poate escalada dacă nu va fii rezolvată cum trebuie. Acestea sunt principiile de 

învăţat din învăţăturile Lui:  

� Mânia este o problemă serioasă. 5:22 

� Crima este la fel de mult un act al inimii cum este şi al mâinii. 5:21-

22 

� Când ura dintre indivizi nu se rezolva corect şi repede, părtăşia cu 

Dumnezeu este întreruptă. 5:23-26 

� Eşecul în a rezolva  mânia poate trage după sine consecinţe 

serioase. 5:21-26 

x Citeşte Efeseni 4:26-27. Observă că mânia în sine nu e un păcat. Mânia devine un păcat 

când nu este rezolvată cu promptitudine şi i se dă voie să escaladeze într-o problemă de 

ordin emoţional, mental şi spiritual. Mânia ar trebui să te motiveze să rezolvi biblic şi 

rapid problema cu persoana sau circumstanţa ce o cauzează. 
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x Versetul 27 indică ideea că nereuşita de a rezolva rapid şi corect problema cu mânia poate 

conduce la alte probleme mai serioase spiritual şi chiar lasă o uşă deschisă influneţelor 

demonice. 

x Citeşte Proverbe 25:8-10. Mânia nu ar trebui niciodată să te motiveze să vrei să iei 

problema în propriile mâini. Când încerci să răspunzi la un conflict cu mânie, răspunzi 

păcătuind, şi este foarte probabil ca situaţia să escaladeze în probleme mai serioase pe care 

nu le mai poţi rezolva. În schimb, du-te la cel cu care ai conflictul şi încearcă să îl rezolvi 

între el şi tine. Ţine situaţia între voi doi. 

x Există cineva care este supărat pe tine? Cine este acea persoană, şi de ce este 

supărată?________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

x Este ceva ce tu ai făcut care a cauzat mânia celulialt? Dacă da, încearcă să mergi la 

acea persoană şi cu umilinţă încercă să rezolvi orice problemă ar fii. Nu ai niciun 

control asupra reacţiei celelialte persoane, dar vei ştii că ai facut tot ce îţi stă în putinţă ca 

să rezolvi acea problemă .__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Ai probleme în a-ţi controla mânia?__________________________________________ 

x Cei ce te cunosc spun despre tine că ai probleme în a-ţi controla mânia? ____________ 

________________________________________________________________________ 

x Îndelunga suferinţă şi controlul sunt roade ale Duhului Sfânt. Consideră posibilitatea că 

trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt cum am învăţat mai devreme.Citeşte din nou acea 

parte şi ia ce măsuri consideri necesare pentru a-I îngădui lui Dumnezeu să controleze 

acest aspect important din viaţa ta. Poate nu vei reuşi să schimbi persoanele ce cauzează 

mânia ta, dar poţi da voie Duhului Sfânt sa te controleze. Mulţi oameni au nevoie de 

ajutor şi să dea socoteală unor oameni maturi în credinţa pentru a-i ajuta să învingă  

probleme serioase cu mânia. 

 

Mânia nu înseamnă neaparat un temperament isteric. Mânia poate fi resentiment sau furie ce mocneşte 

în mintea şi inima ta. Nu toată mânia se manifestă într-un mod ostentativ. Poţi să refuzi să ajuţi sau să 

întăreşti pe cineva, făcând remarci înţepătoare sau subtil încercând să te răzbuni. Deaceea cei ce te 

cunosc bine vor ştii că ai probleme cu mânia înainte ca tu să recunoşti. Unele tipuri de depresie sunt 

defapt forme de mânie reprimată.  
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ZIUA A DOUA : BIBLIA MĂ ECHIPEAZĂ SĂ MĂ 

CONFRUNT CU OAMENII PROBLEMĂ. 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi arate calea biblică de a face faţă oamenilor-problemă din 

viaţa ta. 

 

Ce se întâmplă când  încerci să rezolvi un conflict şi cealaltă persoană nu vrea? Câteodată 

sunt oameni care sunt pur şi simplu oameni-problemă indiferent de motiv. Adevărul biblic 

există pentru a te ghida şi în astfel de situaţii. 

x Citeşte Matei 18:15-17. Acest pasaj se aplică situaţiei în care o altă persoană din 

biserică a săvârşit un păcat împotriva ta. Aici nu este vorba despre confilcte între 

personalităţi diferite sau diferenţe de opinii, ci paşii care trebuie urmaţi când ceva este 

foarte greşit. 

x Potrivit cu acest pasaj, ar trebui să aştepţi ca acea persoană să te abordeze sau ar 

trebui să te duci tu la ea? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Ar trebui sa vorbeşti despre asta cu alte persoane sau întâi ar trebui să vorbeşti cu 

persoana în cauză în particular ?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Dacă nu poţi ajunge la o înţelegere cu această persoană, cere ajutorul a doi sau trei 

credincioşi maturi din biserică. Ei se vor asigura că perspectiva ta este corectă şi vor 

merge cu tine pentru a discuta cu cealaltă persoană. 

x Dacă acea persoană refuză să se împace cu tine după ce a auzit ceea ce tu şi ceilalţi 

din biserica au avut de spus, du problema către liderii bisericii. 

x În acest moment , dacă persoana nu cooperează , versetul 17 spune că o poţi 

considera ca o persoană necreştină. 
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x Citeşte Romani 16:17. Ar trebui să răspunzi sau să convingi pe cinvea care în mod 

repetat încearcă să te conducă spre discuţii despre învăţături ciudate, sau care 

manifestă dorinţa de a crea disensiuni? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Ce ar trebui să faci în astfel de situaţii potrivit cu acest verset?__________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Citeşte Tit 3:9. Bisericile atrag câteodată oameni cărora le place să-şi argumenteze 

propriile idei şi interpretări ale Bibliei. Scopul lor este să convingă pe alţii că ei au 

dreptate, mai degraba decât să înveţe ei ceva. 

x Potrivit cu acest verset, ce poţi câştiga dacă intrii în discuţii cu astfel de oameni? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Citeşte Tit 3:10. Care este răspunsul corect ce trebuie dat unui om ce creează 

disensiuni (eretic)? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Citeşte Tit 3:11. Care este adevărata problemă cu o persoană ce doreşte sa 

stârnească disensiuni?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pană la acest moment am vorbit despre conflicte în biserică. Dar multe dintre conflictele 

tale vin de afară, şi trebuie să răspunzi biblic şi acelora. 

 

x Citeşte Romani 12:18-21. Câteodată este imposibil să fii împacat cu toată lumea, 

pentru că nu totul depinde de tine. 

x Potrivit cu acest pasaj, care sunt acţiunile specifice pe care ar trebui să le iei atunci 

când, indiferent de încercările tale de a face pace, ceilalţi nu vor asta? ___________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

x Citeşte Matei 5:43-44. Compară cuvintele lui Isus cu Romani 12:18-21. 

x Citeşte Romani 13:1-10. Pavel spune că autorităţile guvernamentale sunt o extensie a 

puterii lui Dumnezeu pentru menţinerea păcii în societate. Când conflictele nu pot fii 
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rezolvate personal sau în biserică, nu te simţi prost să apelezi la protecţia legilor civile, 

pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru protecţia ta. 
[Important: Aceasta se aplică abuzurilor de acasă, chiar şi atunci când cel ce abuzează este 

un creştin practicant, şi totuşi refuză să răspună în faţa adevărului biblic. Când ceea ce este 

scris în Matei 18:15-17 a fost urmat, mergi la următorul nivel a autorităţii care este asupra 

ta: guvernul civil.] 

  

x  Cine este persoana din afara bisericii (muncă, şcoală, familie, cunoştinţe) care 

reprezintă cea mai mare provocare pentru tine din punctul acesta de vedere? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

x Conform cu pasajele de mai sus, care este pentru tine cea mai bună cale de a 

acţiona în a rezolva un conflict cu o persoană? Fii specific în răspunsul tău. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Unele persoane sunt persoane-problemă oricum ai încerca tu să rezolvi situaţia. Odată ce ai 

urmat instrucţiunile Scripturii şi ai făcut tot ce poţi în a vorbi cu acea persoană, nu poţi să mai 

faci nimic altceva decât să laşi problema în mâna lui Dumnezeu, şi să te rogi ca El să lucreze 

la inima acelei persoane. Ceea ce poţi să faci e să-ţi păzeşti propriile atitudini şi să fii sigur că 

sunt după voia Domnului Isus. 

 

  ZIUA A TREIA : SĂ EVIT UNELE CONFLICTE ŢINE 
DE MINE 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi te înveţe cum să îţi măsori mai bine cuvintele şi să le 

foloseşti într-un mod pozitiv şi încurajator pentru ceilalţi. 
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Prevenirea conflictelor este întotdeuna mai bună decât încercarea de a le rezolva. Biblia oferă 

multă înţelepciune şi sfaturi practice pentru a te ajuta să eviţi multe conflicte personale.  

 

x Citeşte Faptele Apostolilor 14:16. Pavel era rapid în a găsi o rezolvare la orice problemă 

cu Dumnezeu sau cu un om pentru a-şi păstra conştiinţa curată. Urmând acest exemplu de 

a rezolva orice conflict în mod biblic, cât de repede posibil, poţi evita acumularea de 

amărăciune şi confuzie. Dacă există un conflict care nu poate fi rezolvat, asigură-te că nu 

e datorat neglijenţei, iresponsabilităţii tale sau lipsei tale de răspuns. 

Învăţând să fii atent la cuvinte, refuzul de a te angaja în bârfe şi a trage la răspundere  pe cel 

ce bârfeşte reprezintă o cale de urmat pentru a evita şi rezolva conflictele înainte ca acestea să 

escaladeze. 

x Citeşte Proverbe 11:13. Acela ce umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse. Cei ce te 

cunosc te consideră un bârfitor, sau unul ce este capabil să fie confident şi să nu 

răspândească zvonuri?_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Când a fost ultima oară când ai spus o confidenţă cuiva?_________________________ 

________________________________________________________________________ 

x Ce ai făcut în legatură cu asta? Ce ar fii trebuit să faci? __________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 20:19. Care este cea mai buna cale de a te ocupa de o persoană care 

bârfeşte constant? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 26:20-22. Bârfa este o cauză de dispută, ceartă şi tot felul de conflicte. 

x Citeşte Proverbe 22:24-25. Cum ar trebui să reacţionezi când întâlneşti o persoana care 

este evident nervoasă şi înverşunată?________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:22-24. Pavel vorbeşte despre un proces de reînnoire a minţii. 
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x Citeşte Efeseni 4:25. Gândirea corectă rezultă într-o vorbire corectă. Această afirmaţie 

oferă suport biblic sfatului de a gândi înainte de a vorbi şi a evita multe probleme cu alţi 

oameni.  

x Citeşte Efeseni 4:15. Vorbirea sinceră reprezintă a spune franc ceea ce gândeşti. 

x Cineva tocmai ţi-a spus o bârfa despre o cunoştinţă comună. Asculţi fără să dai un 

răspuns sau spui adevărul în dragoste? _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Ce ai spune pentru a opri bârfa, pentru a face persoana răspunzătoare şi pentru a 

onora spiritul învăţăturii scripturale?________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Proverbe 10:19; 17:27-28; şi 21:23. Care este tema comună a acestor proverbe? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Când a fost ultima oară când ai spus prea mult şi ai cauzat o problemă? ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Ce paşi trebuie să urmezi pentru a evita astfel de probleme în viitor? _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:29. Acest verset învaţă despre nevoia de a face un efort conştient de a 

folosi vorbele tale pentru a zidi oamenii, în loc să îi dărâmi. 

x Care este un exemplu concret despre cum vei zidi şi încuraja pe cineva săptămâna asta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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  ZIUA A PATRA : DUMNEZEU VREA CA EU SĂ FIU 

O PERSOANĂ IERTĂTOARE 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi arate orice amărăciune pe care o mai ai în inimă, şi să te 

înveţe cum să îi faci faţă biblic. 

 

Puterea iertării este una dintre cele mai puteri ale vieţii. Fiecare urmaş a lui Isus Hristos a 

experimentat puterea iertării lui Dumnezeu. Creşterea spirituală în imaginea lui Dumnezeu 

presupune ca şi tu să îi permiţi lui Dumnezeu să te facă o persoană iertătoare. 

x Citeşte Efeseni 4:31-32 şi Coloseni 3:12-13. Observă în ambele cazuri că tu trebuie să 

ierţi pe alţii aşa cum şi Dumnezeu te-a iertat pe tine: necondiţionat. 

x Citeşte Matei 6:12. Mai înainte ai învăţat principiile rugăciunii din acest pasaj. Ai învăţat 

să ceri lui Dumnezeu să te ierte precum şi tu ierţi altora. 

x Cum crezi că va fii afectată umblarea ta cu Dumnezeu dacă tu nu eşti dispus să îi ierţi 

pe ceilalţi? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nu doar că ai experimentat puterea iertării lui Dumnezeu, dar este deasemenea o imensă 

putere a iertării când tu îi ierţi pe ceilalţi. Când laşi loc mâniei şi amărăciunii în viaţa ta, devii 

sclavul emoţional al acelora cu care eşti în dispută. Este foarte posibil ca mânia ta să fie 

rezultatul unui lucru ca gelozia, şi cealaltă persoană să fie total în necunoştinţă de cauză şi să 

nu fii făcut nimic să merite ura ta.  Iertarea este un act dictat de voia ta care te eliberează de 

furie şi amărăciune, fie că persoana în cauză răspunde la fel sau nu. 

x Citeşte Evrei 12:14-17. Amărăciunea lui Esau împotriva fratelui său Iacov a ajuns să îl 

controleze şi l-a făcut să ia decizia prostească de a-şi vinde dreptul de întâi nascut, lucru 

ce l-a afectat toată viaţa. 

x Acest pasaj te atenţionează să nu dai voie unei rădăcini de amărăciune să înflorească 

în viaţa ta şi să te înjosească. Potrivit versetului 14, ce ar trebui să facem în loc? _____ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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x Citeşte Iacov 3:10-12. Poţi binecuvânta pe ceilalţi şi să fii plin de amărăciune în 

acelaşi timp?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

x Citeşte Iacov 3:13-16. De unde vin invidia, amărăciunea, cearta, gelozia, aroganţa şi 

altele ca acestea? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

x Citeşte Iacov 3:17-18. Când înţelepciunea lui Dumnezeu te ghidează prin viaţă şi dă 

roadă o viaţă corectă, Dumnezeu poate să te transforme dintr-o persoană înverşunată într-

o persoană careia îi place pacea. 

x Coloseni 3:19. Nu uita că poţi să fii bun cu persoanele cu care intrii în contact în fiecare 

zi în afara casei tale şi totuşi să fii aspru cu membrii familiei tale (părinţi sau copii). 

x Este încă cineva în viaţa ta pe care eşti mânios, împotriva căruia ai ceva de spus sau 

vreun fel de necaz? Scrie numele lui sau ale lor. Rugîndu-te, gândeşte-te dacă ai arătat 

mânie unei persoane la muncă, la biserică, unui membru al familiei, unui părinte sau unui 

soţ._____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

x Dacă cineva ştie de supărarea ta anunţă-i că i-ai iertat. Dacă ei au un motiv întemeiat 

să fie supăraţi pe tine, cere-ţi iertare. Poate este ceva ce ai ţinut secret în inima ta, sau 

acea persoană nu mai trăieşte. Chiar şi aşa există o impresionantă putere în a-ţi învăţa 

conştiinţa să ierte chiar acum şi să fii eliberat de legăturile amărăciunii. 

 

 

A ierta pe cineva nu presupune a ignora ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nu înseamnă că acum trebuie 

să ai încredere în acea persoană sau să te prefaci că nimic nu s-a întâmplat. Să ierţi înseamnă să dai 

drumul amărăciunii şi mâniei faţă de celălalt. Le dai voie să facă o restituire morală şi le acorzi şansa 

să îţi câştige încrederea. Dar, în acelaşi timp îţi vei ţine ochii larg deschişi. 

 

x Citeşte Matei 18:21-22. Petru credea că era plin de compasiune dacă ierta pe cineva de 

şapte ori. Isus a răspuns că iertarea ar trebui să fie necondiţionată şi nelimitată, 

exprimată prin: „de şaptezeci de ori câte şapte”. Literalmente, asta ar însemna de 470 de 

ori pe zi să ierţi pe cel ce ţi-a greşit. Dar Isus foloseşte această expresie să înveţe că 
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iertarea trebuie să fie necondiţionată si nu trebuie să se bazeze pe faptele viitoare ale 

celui ce a greşit, dacă acesta va face de acum înainte ce este bine. 

x De câte ori te-a iertat Dumnezeu pentru aceleaşi păcate? El înţelege pe deplin 

slăbiciunile tale, în acelaşi timp iubindu-te şi iertându-te. Indiferent de aceasta, va trebui 

să te ocupi de consecinţele practice ale păcatelor tale.___________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

x În lumia a ceea ce ai învăţat mai sus, cum ar trebui să răspundem acelora care 

păcătuiesc împotriva noastră, dacă vrem să fim urmaşi ai lui 

Hristos?________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ZIUA A PATRA : DUMNEZEU VREA CA EU SĂ FIU O 

PERSOANĂ IUBITOARE 
 

Rugăciune zilnică  

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îţi permită să îi vezi pe ceilalţi aşa cum îi vede El,  şi să te 

folosească precum o cale de transmitere a iubirii Lui altora. 

 

Mai înainte ai învăţat două reguli importante: să iubeşti pe Dumnezeu  şi să îi iubeşti pe 

ceilalţi. Aşa cum este putere în a-i ierta pe ceilalţi, este putere în a fii o persoană iubitoare. 

Devenind o persoană ce iubeşte asemănător cu iubirea lui Dumnezeu te poate ajuta să eviţi şi 

să rezolvi multe conflicte. 

x Citeşte Filipeni 2:1-4. Dragostea biblică se bazează pe punerea nevoilor celorlalţi 

înaintea nevoilor tale. 

x Citeşte Filipeni 2:5-8. Cel mai mare exemplu al acestui principiu  este cel al Domnului 

nostru Isus Hristos, care pentru tine a lăsat interesul Său şi S-a sacrificat.  
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x Citeşte 1 Ioan 3:17-18. Dragostea este mai mult decât vorbe. Dragostea biblică se vede 

în acţiunile tale. 

x În afară de membrii  familiei tale, care a fost ultima persoană căreia i-ai spus „Te 

iubesc”?_______________________________________________________________ 

x Arată măcar un mod practic în care ţi-ai arătat această dragoste. ________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Limba greacă în care Noul Testament a fost scrisă are mai multe cuvinte diferite ce sunt 

traduse prin dragoste. Cuvântul erotic vine din limba greacă şi se referă la dragostea 

senzuală. Philadeplhia, Oraşul Dragostei Frăţeşti vine din grecul phileo care înseamnă 

dragoste frăţească. Cea mai mare formă de dragoste în limba greacă este agapao , o 

dragoste ce implică un respect adânc care ţine la valoarea fiecăruia în parte. Câteodată 

agapao este tradus caritate în loc de dragoste. Faptul ca acest cuvânt, caritate, astazi se 

referă la a da, ne aduce aminte că acest tip de dragoste este mai interesat în a da decât în a 

primi. Aceasta dragoste nu se limitează doar la relaţiile romantice, deşi, cu siguranţă ar 

trebui să fie inclusă în orice relaţie de iubire. 

 

x Citeşte 1 Corinteni 13:1-3. Acesta ete un pasaj puternic ce subliniază importanţa de a 

fii o persoană iubitoare dacă vrei să creşti in umblarea ta spirituală. 

x Citeşte 1 Corinteni 13:4-7. Sunt 15 calităţi practice ale dragostei arătate în aceste 

versete. 

x Ia trei din cele 15 caracteristici ale dragostei menţionate în 1 Corinteni 13 şi 

plănuieşte cum vei aplica specific acestea în următoarea săptămână către altă 

persoană din afara familiei tale. Aminteşte-ţi că exprimarea dragostei către altă 

persoană nu implică romantism sau implicare emoţională, dar este o reflecţie a 

dragostei lui Hristos pentru 

tine.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ca şi iertarea , această dragoste asemeni cu cea a lui Hristos este un act făcut de bună-

voie, nu un răspuns emoţional. Cu cât mai mult , în mod intenţionat , vrei să arăţi 

dragostea lui Dumnezeu prin tine, altora, cu atât mai mult devii o persoană mai iubitoare. 

   

Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lectia 16 

EVANGHELIZARE: ÎMPĂRTĂŞIND 

CREDINŢA MEA 
 

Cum poţi  împărtăşi altora  cu eficienţă credinţa ta,  fără să 

fii ofensiv şi deranjant? 
 
Verset de memorat: Fapte 1:8 

Gândul cheie pentru săptămână: ca ucenic al lui Isus Cristos eu am privilegiul şi 

responsabilitatea să-L reprezint în tot ce spun şi fac. 

 
 Să crezi că Dumnezeu îţi va da privilegiul de a-L reprezenta pe El altora este o 

binecuvânare uimitoare. Nu contează care este tipul personalităţii tale, ca ucenic al lui Isus 

Cristos tu ai acum de împărtăşit o istorisire care este capabilă de-a avea un impact pozitiv şi-o 

manieră veşnică asupra oamenilor.  

 Tu împărtăşeşti credinţa ta în modul cum îţi trăieşti viaţa şi în cuvintele pe care le 

vorbeşti. Când împărtăşeşti credinţa ta cu alţii, ar trebui s-o faci într-un fel care este natural şi 

niciodată forţat, insistent sau ofensiv. Totuşi, mesajul tău este unul pe care unii oameni îl vor 

accepta şi alţii il vor respinge. Biblia spune limpede că mesajul lui Isus Cristos dezbină. 

Lecţia aceasta va examina responsabilitatea ta biblică de-a împărtăşi credinţa ta şi te va învăţa 

cum s-o faci cu afecţiune şi eficienţă. 

 

 



 
 

219 

ZIUA ÎNTÂI: EU ÎL REPREZINT PE CRISTOS PRIN 
CUVINTE ŞI FAPTE 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate cum să fii un martor bun şi credincios al lui Isus Cristos.  

 
 Ca ucenic al lui Isus Cristos îl reprezinţi pe El în tot ce eşti şi faci. Fie că trăieşti viaţa ta 

într-o manieră evlavioasă sau într-o manieră egoistă, tu îl reprezinţi pe Isus Cristos oamenilor 

care te cunosc şi în faţa cărora tu pretinzi că eşti  ucenicul  lui Cristos. Scopul tău ar  trebui să 

fie acela de a-L reprezenta pe Cristos aşa cum îţi arată Biblia. 

x Citeşte Fapte 1:8. Versetul acesta este învăţătura lui Isus pentru urmaşii Lui despre ceea 

ce ei trebuiau să fie, nu ceea ce trebuiau să facă. Ce-a spus Isus că trebuia să fie ucenicii 

Lui?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Unde trebuiau ucenicii să fie martori?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x În procedurile legale, un martor jură să declare simplu ceea ce a văzut sau a auzit. Oricine 

ar putea fi chemat să fie un martor fără deosebire de tipul personalităţii, elocvenţă sau 

educaţie. 

x Cum crezi ca se aplică aceasta la ceea ce Isus s-a referit când a spus că ucenicii Lui 

trebuie să fie martorii Săi?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Fapte 2:32. Versetul acesta este din predica lui Petru predicată în ziua 

Cincizecimii în Ierusalim la scurt timp după învierea lui Isus Cristos şi înălţarea Lui la 

ceruri. 

x Citeşte Fapte 3:12-15; 4:33 şi 5:29-32. De asemenea pasajele acestea arată focalizarea 

apostolilor de-a depune mărturie despre învierea lui Isus Cristos. 

x În câteva cuvinte, cum ar trebui să depună mărturie viaţa ta ca ucenic al lui Isus 

Cristos adevărului că El a înviat din morţi?____________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ca martor al lui Isus Cristos, ce ar trebui oamenii să vadă în tine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Fiind un martor al lui Isus Cristos nu este doar o activitate în care te implici, ci ceea ce 

eştiîn fiecare împrejurare a vieţii tale. Există un timp şi un loc când împărtăşeşti verbal 

Evanghelia lui Isus Cristos, dar cuvintele tale au valoare mică fără să fii un martor pentru 

Cristos în felul trăirii vieţii tale. Când oamenii văd ceea ce eşti prin felul în care trăieşti în 

pacea şi puterea lui Dumnezeu, unii vor dori să cunoască sursa acestei puteri interioare. Tu ar 

trebui să fii gata să le dai un răspuns. 

x Citeşte 1 Petru 3:13-16.  Tu ar trebui să fii totdeauna gata să dai un răspuns (mărturie sau 

apărare) oricui îţi cere socoteală de credinţa sau nădejdea ta. Contextul implică faptul că ei 

te vor întreba pentru că văd cum accepţi suferinţa cu puterea interioară pe care numai 

Dumnezeu o poate dărui. 

x Te-ai gândit vreodată la suferinţa din viaţa ta ca o oportunitate de-a fi un martor pentru 

Isus Cristos? Când a fost ultima dată când ai trecut printr-o perioadă de suferinţă şi 

alţii au ştiut şi-au observat cum ai procedat în situaţia aceea?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce fel de mărturie a lui Isus Cristos crezi că ai lăsat pentru cei care te-au văzut? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Pasajul acesta din 1 Petru 3 ne învaţă nu numai că oamenii privesc modul în care 

acceptăm încercările şi suferinţa. De asemenea versetele acestea ne învaţă că trebuie să fii 

gata să dai un răspuns verbal, o explicaţie, de ce credinţa ta te susţine şi te mângâie. În timp ce 

creşti, tu vei învăţa cum să fii mai eficent în a da un răspuns de credinţa (nădejdea) care este 

în tine. 
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ZIUA A DOUA: EU ÎL REPREZINT PE CRISTOS ÎN 
FAMILIA MEA 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să fii martor credincios şi roditor al lui Isus Cristos în familia ta. 

 

  Cei din familia ta de obicei te cunosc la fel de bine ca oricine. Ca ucenic al lui Cristos, 

viaţa ta este o mărturie statornică a realităţii credinţei tale şi puterii lui Dumnezeu. Tu eşti 

binecuvântat să ai o familie creştină, sau tu ai putea fi singurul credincios din familie. Oricare 

ar fi cazul, viaţa ta ca urmaş al lui Cristos va face o deosebire în familia ta. Mult mai potrivit, 

familia ta va lua în considerare pe Cristos cu mai mult sau mai puţin interes în funcţie de felul 

mărturiei pe care o dai prin viaţa ta. 

Împărtăşind credinţa în Cristos cu membrii familiei este deseori grea, pentru că ei sunt aşa de 

familiari cu tine. Ei văd inconsecvenţele şi defectele tale, şi nu le este teamă să conteste 

cuvintele tale comparându-le cu felul în care te comporţi. Dar, când permiţi lui Cristos să fie 

Domnul vieţii tale şi permiţi Duhulul lui Dumnezeu să te controleze, schimbarea din viaţa ta 

poate fi o mărturie puternică pentru cei care te cunosc. 

x Citeşte Efeseni 5:21-13. Remarcă în versetul 21 că învăţăturile lui Pavel despre căsătorie 

sunt clădite pe temelia supunerii reciproce a soţului şi soţiei unul faţă de altul, fiecare 

dând prioritate celeilalte persoane. Învăţătura de bază a pasajului este că o căsătorie 

devine modelul relaţiei dintre Isus Cristos şi biserica. 

x Citeşte Coloseni 3:18-19. Deşi pasajul acesta şi cel din Efeseni 5 conţin învăţături 

specifice pentru parteneri în căsătorie, care este cea mai intimă dintre toate relaţiile 

omeneşti, principiul de a ne trata unii pe alţii într-o manieră asemănătoare lui Cristos 

poate fi aplicat la orice relaţie de familie. (Acesta este acelaşi adevăr pe care l-ai văzut în 

lecţia precedentă în Filipeni 2:1-4). 

x Gândindu-te la cei mai apropiaţi membrii ai familiei, ce acţiuni specifice asemănătoare 

lui Cristos ai făcut recent care vor fi o mărturie faţă de Duhul lui Dumnezeu care este în 
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tine? Poate ai făcut o faptă de apreciere iubitoare, ai spus un cuvânt de încurajare, ai 

sacrificat o dorinţă personală sau ai dat un alt răspuns asemănător lui Cristos. 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce vei face în următoarele două săptămâni să devii mai mult asemenea lui Cristos 

pentru familia ta? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Petru 3:1-4.  Pasajul acesta învaţă cum să împărtăşească soţia credinţa ei cu un 

soţ care se opune adevărului lui Dumnezeu, dar principiul se aplică la orice relaţie 

familială apropiată.  

Într-o relaţie apropiată familială, cum ar fi soţii, care este cea mai bună abordare 

pentru a fi o mărturie a lui Isus Cristos? Este prin cuvânt sau prin viaţă? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Ai încercat să fii o mărturie a lui Isus Cristos unui membru apropiat din familie prin 

cuvinte convingătoare? Dacă te aşezi în poziţia celeialte persoane, persoana aceea vede 

că încerci să câştigi un raţionament, sau îl văd pe Cristos în tine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x În lumina a ceea ce-ai văzut în pasajul acesta, ce ar trebui să faci? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Tu îl reprezinţi pe Cristos în familia ta. Pentru acei membri din familia ta care au nevoie 

să-şi pună credinţa lor în Dumnezeu, tu eşti o mărturie a realităţii de-a fi un ucenic al lui Isus 

Cristos. La fel, tu eşti o mărturie pentru membrii familiei tale care sunt deja urmaşi ai lui 

Cristos. Realitatea umblării tale cu Dumnezeu ar trebui să fie un exemplu bun şi-o încurajare 

pentru ei. 
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x Citeşte Efeseni 6:1-4 şi Coloseni 3:20-21. Fie că eşti un părinte, copil sau amândouă, 

care este pasul concret pe care-l faci săptămâna aceasta ca să fii un părinte sau un 

copil mai mult asemenea lui Cristos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Unii oameni îşi pun credinţa lor în Cristos şi devin foarte implicaţi în biserica locală într-

un mod conştient sau inconştient încercând să scape de o situaţie rea familială. Mai 

degrabă decât să fie o scăpare, credinţa ta în Cristos – împreună cu instruirea şi 

încurajarea pe care o primeşti în biserică – ar trebui să te echipeze ca să fii o mărturie 

directă şi puternică a lui Cristos pentru familia ta. 

 

 

ZIUA A TREIA: EU ÎL REPREZINT PE CRISTOS 
FAŢĂ DE COLEGII MEI 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate cum să fii o mărturie mai bună pentru Cristos la serviciu sau şcoală. 

 

 Există un grup de oameni care adesea te cunosc la fel de bine ca familia sau poate mai 

bine decât familia – cei cu care lucrezi sau studiezi. Modul în care-ţi împlineşti 

responsabilităţile, modul în care interacţionezi cu alţii, modul în care te porţi şi atitudinile pe 

care le arăţi sunt mărturii vii pentru colegii tăi de realitatea credinţei tale în Cristos, ori 

imaturitatea ta spirituală. 

 În contextul lumii Noului Testament, când apostolul Pavel vorbeşte despre robi (slugi) şi 

stăpâni (şefi), el descrie o relaţie comparabilă în duh cu realţia de astăzi a angajatorului şi 

angajaţilor. Părincipiile pe care le învaţă  se pot aplica direct la orice loc de muncă, şcoală, 

sau oricare altă organizaţie umană unde există un lanţ al conducerii. 

x Citeşte Efeseni 6:5. Ascultând de cei care sunt în autoritate este simplu să-ţi faci treaba ta. 

Şi ar trebui să-ţi faci treaba ta cu sinceritate şi respect (frică şi cutremur) în locul 

sarcasmului sau a unei atitudini rele. 
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x Conform cu versetul acesta, tu ar trebui să-ţi îndeplineşti responsabilităţile tale ca şi cum 

ai lucra direct pentru Domnul Isus Cristos. 

x Identifică cel puţin un exemplu recent unde ai eşuat să arăţi o atitudine asemănătoare 

cu a lui Cristos faţă de cei ce sunt în autoritate peste tine, şi spune cum vei corecta 

aceasta sau cum o vei evita în viitor. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Descrie un timp când ai încercat sincer să arăţi o atitudine asemănătoarecu a lui 

Cristos, când nu ai făcut aşa dacă nu erai un urmaş al lui Cristos. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 6:6-7 şi Coloseni 3:22-25. Unii oameni cred că este suficient doar să 

faci minimul cerut, ridicând salariul şi plecând acasă. Ce spun aceste versete despre 

aceasta?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Petru 2:18-23. Cuvintele lui Petru arată clar că principiile pe care le înveţi se 

aplică şi atunci când şeful tău sau supraveghetorul este dificil. O opţiune este să cauţi cu 

rugăciune o poziţie diferită. Dar, atâta timp cât ai o responsabilitate într-un lanţ al 

conducerii, trebuie să urmezi adevărul biblic fără excepţie. 

x Luând în considerare pasajul acesta, în loc să te răzvrăteşti împotriva autorităţii, ce ar 

trebui să faci?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x În lumina acestor pasaje de mai sus, crezi că vei avea o bună mărturie a lui Isus Cristos 

dacă foloseşti timpul tău la serviciu, pentru care eşti plătit, să citeşti frecvent Biblia,  

rugându-te şi vorbind cu oameni despre credinţa ta sau biserica ta? De ce da sau de ce 

nu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Efeseni 4:17-32 şi 5:1-4. Cuvintele acestea sunt foarte specifice în ceea ce 

priveşte cum ar trebui să ne trăim vieţile, fie acasă, la serviciu sau şcoală. Dacă 

obicieiurile, atitudinile şi acţiunile tale nu sunt diferite de ale celor care nu sunt ucenici ai 

lui Isus Cristos, în special în domeniile eticii serviciului, bârfă, mânie, fire insensibilă,  

impoliteţe, nerecunoştinţă, şi altele asemănătoare, tu nu vei fi o mărturie pozitivă. 

x Luând în considerare lista de comportări în pasajul de mai sus, există o schimbare 

specifică pe care o poţi face ca să fii o mărturie mai bună pentru Cristos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 6:9 şi Coloseni 4:1. Dacă eşti într-o poziţie de autoritate, ce poţi învăţa 

din aceste pasaje despre tratarea celor care sunt sub tine, compensaţii şi condiţii de 

lucru?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

x Care e pasul pe care-l vei face să fii o mărturie mai bună a lui Cristos bazat pe această 

învăţătură?  Nu uita, tu nu trebuie să fii un proprietar, numai într-o poziţie de conducere, 

supraveghere, sau autoritate peste alţii în orice organizaţie.________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Fie că lucrezi pentru altcineva sau pentru propria afacere, tu trebuie să fii o mărturie 

pozitivă pentru Isus Cristos prin modul în care-ţi împlineşti responsabilităţile zilnice şi prin 

modul cum interacţionezi cu oameni, colegi, consumatori sau clienţi. Dacă eşti în căutarea 

unui loc de muncă sau încă studiezi în pregătirea pentru a intra în locuri de muncă pe piaţă, 

principiile care le-ai studiat aici ar trebui să te ghideze în abordarea obţinerii şi menţinerii 

unui serviciu. 

ZIUA A PATRA: EU ÎL REPREZINT PE CRISTOS ÎN 
COMUNITATEA MEA 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate valoarea societăţii umane şi cum poţi fi o mărturie bună a lui Isus Cristos în 

modul cum te relaţionezi cu cei cu care vii în contact. 
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 Reprezentând pe Cristos în familia ta şi între colegii tăi este numai o parte a sferei tale 

de influenţă.  Tu eşti o mărturie a lui Cristos oriunde vei merge şi orice vei face. Interacţiunea 

ta cu o comunitate mai mare este o mărturie a lui Isus Cristos, şi Dumnezeu doreşte să te 

folosească pentru a comunica vestea bună a lui Cristos în cuvânt şi faptă. Ca ucenic al lui Isus 

Cristos, tu trebuie să menţii o atitudine de supunere faţă de cei care sunt în autoritate peste 

tine, nu doar la serviciu, ci şi în societate. 

x Citeşte 1 Timotei 2:1-4. Urmaşul lui Cristos trebuie să se roage pentru oameni în poziţii 

de autoritate. Dumnezeu foloseşte guvernele omeneşti şi structurile de autoritate să 

faciliteze oportunităţile tale să fii o mărturie a lui Cristos şi să dea altora posibilitatea să 

vină la cunoaşterea adevărului lui Dumnezeu. 

x Petreci tu mai mult timp plângându-tedespre cei care sunt în autoritate sau te rogi 
pentru ei?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

x Cum poţi dezvolta obiceiul să te rogi cu regularitate pentru oameni care sunt în 

autoritate peste tine? O sugestie ar fi să foloseşti ştiri de informare despre anumiţi 

funcţionari, să te rogi pentru cei în autoritate specială la acest moment. Care este o altă 

sugestie?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Romani 13:1-4. Motivul principal al acestei învăţături este că Dumnezeu foloseşte 

structurile de autoritate în societate pentru folosul şi ocrotirea noastră. 

 De la preşedintele unei ţări până la ofiţerul de poliţie care te amendează pentru 

încălcarea circulaţiei, Dumnezeu foloseşte oameni în autoritate pentru binele societăţii, chiar 

dacă ei nu sunt urmaşi ai lui Cristos. Corupţia şi răul uneori caracterizează guvernele, totuşi 

fără ele, va fi numai haos. Biblia are câteva exemple de felul în care Dumnezeu a folosit răul 

să împlinească scopurile Lui în societate. 

x Citeşte Romani 13:5-7. În lumina acestui pasaj, cum caracterizezi mărturia ta pentru 
Cristos ca cetăţean al comunităţii sau ţării tale?________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Ce paşi vei face, dacă există vreunul, să fii o mai bună mărturie? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tu nu trebuie să plăteşti mai multe taxe decât cele legitime pe care le datorezi, dar un ucenic al lui 

Cristos ar trebui să plătească taxele (birurile), datorate conform cu Romani 13:6-7. Isus a plătit taxe 

(Matei 22:15-22). 

 

x Citeşte 1 Petru 2:13-17. Când Petru i-a învăţat pe credincioşi să cinstească pe împărat în 

versetul 17,  împăratul era Nero, conducătorul roman rău şi mârşav. Urmaşii lui Cristos 

pot respecta funcţia unui conducător fără să fie de acord neapărat cu stilul vieţii acelei 

persoane. 

x Citeşte Fapte 5:28-29. Consiliul evreiesc le-a interzis lui Petru şi celorlalţi ucenici să mai 

vorbească în numele lui Isus. Remarcă răspunsul lui Petru în versetul 29, că un ucenic al 

lui Isus Cristos ar trebui întotdeauna să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. 

Chiar şi în actul neascultării lui, Petru era respectuos în atitudine şi cuvânt faţă de cei în 

autoritate. Un creştin ar trebui să fie supus faţă de autoritate, dar nu până în punctul de 

supunere ca să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. 

x În acelaşi pasaj, Petru te învaţă să cinteşti pe toţi oamenii, nu doar urmaşii lui Cristos. A 

cinsti înseamnă să-i tratezi cu respect şi demnitate. 

x Faptele şi vorbirea ta dovedesc că tu îi respecţi pe alţii?  Gândeşte-te la felul în care-i 

tratezi pe vânzătorii din magazine când cumperi ceva, cum dai bacşiş şi vorbeşti cu 

ospătarii din restaurante şi cum îi tratezi pe vecinii tăi.____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Vor crede acei oameni că tu eşti un reprezentant bun al lui Isus Cristos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ZIUA A CINCEA: CUVINTELE MELE EXPLICĂ 

SCHIMBAREA DIN VIAŢA MEA 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să te înveţe cum să împărtăşeşti mărturia vieţii tale cu alţii care au nevoie de 

vestea bună a lui Isus Cristos. 

 

 Viaţa ta îl reprezintă pe Cristos în familia, prietenii, asociaţii tăi şi societate în general. 

De asemenea este important ca un ucenic al lui Isus Cristos să înţeleagă cum să explice verbal  

vestea bună a lui Isus Cristos când Dumnezeu îi dă oportunitatea. Lecţia aceasta se va focaliza 

asupra modului cum să împărtăşim vestea bună a lui Cristos prin mărturia personală după ce 

ţi-ai pus credinţa ta în Dumnezeu. 

x Citeşte 1 Corinteni 15:1-4. Tu ai auzit fără îndoială cuvântul Evanghelie şi probabil l-ai 

folosit tu însuţi. Este important să înţelegi ce spune Biblia de semnificaţia acestui cuvânt. 

Pasajul acesta este o definiţie concisă a termenului evanghelie care literal înseamnă „veşti 

bune”. Aici evanghelia este definită ca vestea bună a morţii, îngropării şi învierii după 

Scripturi. 

x Citeşte Fapte 22:1-21. Acesta este un exemplu a modului cum Pavel şi-a dat mărturia 

credinţei personale în Isus Cristos. Cuvintele lui Pavel se împart în trei categorii mari care 

formează un model pentru tine să împărtăşeşti mărturia ta aşa cum a făcut el: 

x Viaţa ta fără Cristos. Fapte 22:3-5 

x Întâlnirea ta cu Isus Cristos. Fapte 22:6-11. Explicând întâlnirea ta cu Mântuitorul ar 

trebui să incluzi elementele Evangheliei. 

1. Cum te-a convins Duhul Sfânt de păcatul tău. 

2. Cum ai ajuns să înţelegi că Isus Cristos a murit în locul tău să plătească datoria 

păcatului tău. 

3. Cum a fost îngropat Cristos şi-a înviat ca să biruiască păcatul şi moartea. 

4. Cum l-ai primit pe Isus Cristos ca Domn al vieţii tale şi cum te-ai decis să-L 

urmezi ca ucenic al Lui. 

x Viaţa după ce ţi-ai pus credinţa în Cristos. Fapte 22:12-21. Aşa cum a făcut Pavel, tu ar 

trebui să menţionezi cum Dumnezeu a folosit alţi oameni în viaţa ta să te ajute în 

înţelegerea nevoii naşterii din nou şi să te conducă prin primi paşi de bază ai urmării lui 



 
 

229 

Cristos ca ucenicul Lui. Explică felul în care ai crescut în Cristos şi cum ai învăţat să faci 

faţă problemelor şi provocărilor în puterea lui Dumnezeu şi cu adevărul biblic. Vorbeşte 

despre pace, semnificaţia şi însemnătatea pe care ai descoperit-o. 

x Pe scurt, scrie aceste trei elemente cheie ale mărturiei tale, povestirea vieţii tale: viaţa ta 

fără Cristos, întâlnirea ta cu Cristos şi viaţa ta după ce ţi-ai pus credinţa în 

Cristos.__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Săptămâna aceasta, împărtăşeşte mărturia pe care ai scris-o cu un alt ucenic 

experimentat al lui Isus Cristos şi cere un sfat, confirmare, şi/sau sugestie pentru 

îmbunătăţire.  Fii atent să nu fie prea lungă. O revizuire de două, trei minute funcţionează 

cel mai bine. Este mai uşor să adaugi detalii mai târziu, odată ce te simţi comfortabil cu 

fluenţa gândurilor tale. De asemenea, te previne de la greşeala obişnuită de a te concentra 

excesiv la cât de goală sau rea era viaţa ta înainte de întâlnirea cu Isus Cristos. Acesta ar 

trebui să fie punctul tău cel mai scurt. Oamenii nu vor fi intersaţi în cât de rău erai tu. Ei 

vor dori să cunoască cum ai găsit viaţa, iertarea, nădejdea şi semnificaţia. 

x Cine sunt cele trei persoane în viaţa ta care au nevoie de vestea bună a lui Isus 

Cristos?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea o oportunitate să împărtăşeşti mărturia ta cu ei. (Tu nu 

trebuie să le citeşti lor. Odată ce ai trecut prin greutatea de scriere şi împărtăşire cu un alt 

credincios ca s-o faci cât mai puternică cu putinţă, tu vei afla că va curge de pe buzele tale 

în timp ce Dumnezeu îţi dă har şi oportunitate.) 

 Biblia este povestirea lui Dumnezeu a relaţiei Lui cu omenirea. Povestirea ta a fost 

scrisă. Împărtăşind credinţa ta cu alţii este în special o chestiune de-a spune altora cum 

povestirea ta se dezvoltă şi conţine cele trei elemente pe care le-ai învăţat: viaţa ta înainte de 

Cristos, întâlnirea ta cu Cristos, şi cum viaţa ta s-a schimbat după ce te-ai decis să-L urmezi 

pe Cristos ca ucenic al Lui. 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Lectia 17 
FACEŢI UCENICI: MULTIPLICÂNDU-MĂ 

 

Cum aş putea găsi adevărata semnificaţie în viaţă? 
 
Verset de memorat: 2 Timotei 2:2 

Gândul cheie pentru săptămână: Misiunea mea este să transmit viaţa şi să-i maturizez în Cristos 

pe ucenicii mei. 

 
 Mai mult decât banii, faima şi plăcerea, cei mai mulţi oameni doresc un scop şi 

semnificaţie în viaţă. Toată creaţia dă mărturie despre ordinea lui Dumnezeu, inteligenţă şi un 

plan suprem. Misiunea lui Dumnezeu este să dea mesajul vieţii noi în Cristos fără plată 

tuturor acelora care sunt în nevoie de mântuirea Lui din păcat şi moarte.  Vieţile noastre vor 

avea o semnificaţie autentică în funcţie de cât de mult înţelegem şi participăm în locul lui 

Dumnezeu pentru noi în misiunea Lui.  

 Împărtăşind credinţa ta în Cristos cu alţii este pur şi simplu primul pas în împlinirea 

misiunii lui Dumnezeu de-a face ucenici din toate popoarele lumii. Lecţia aceasta se va 

focaliza pe ce înseamnă să facem ucenici ai lui Isus Cristos şi cum Dumnezeu ne-a dat 

incredibila oportunitate să găsim semnificaţia şi sensul în viaţă în timp ce te multimplici în 

alţii 

ZIUA ÎNTÂIA: MISIUNEA MEA ESTE SĂ MULTIPLIC 

MATURITATEA ŞI CREDINŢA MEA ÎN ALŢII 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primeşti adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să devii conştient de influenţa pe care o are viaţa ta asupra altora şi să te înveţe să 

foloseşti acea influenţă într-un mod pozitiv. 
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 În lumea antică, un maestru artizan, muzician sau alt expert face ucenici invitând 

ucenicii promiţători să vină şi să-i urmeze. Începătorul (ucenicul sau elevul) se va dărui pe 

sine urmării maestrului şi imitării abordării lui totale în lucrare şi viaţă. Acelaşi sistem era 

folosit de iudeii Rabini la fel ca Isus. Ei vor invita ucenicii potenţiali să-i urmeze dacă ei 

credeau că un student are ce să vadă ca să devină la fel ca maestrul. 

x Citeşte Matei 4:29 şi Ioan 1:43. A fi invitat de un rabin să fii ucenicul lui era o cinste  

incredibilă şi semnifica faptul că rabinul avea încredere în persoana aceea să devină ca el. 

Când Isus i-a chemat pe aceşti oameni, ei au fost gata să lase ocupaţiile şi familiile lor ca 

să urmeze şi să înveţe căile Lui. 

x Citeşte Matei 11:28-30. Isus te cheamă să-L urmezi şi să fii ucenicul Lui. 

Isus s-a turnat pe Sine în ucenicii Lui, învăţându-i prin trăire o viaţă exemplară în orice fel. El 

a avut încredere că ei puteau să crească să devină cât mai mult ca El. El s-a multimplicat pe 

sine în ucenicii Lui, folosind influenţa Sa pozitivă să schimbe vieţile lor. 

x Citeşte Luca 16:39-40. Ţelul unui ucenic este să devină ca învăţătorul lui. A fii un ucenic 

al lui Cristos înseamnă să creşti în asemănarea Lui. 

x Care sunt cele două sau trei căi specifice prin care ai devenit mai asemănător cu 

Cristos, de când ţi-ai pus credinţa ta în El ca Domn şi Mântuitor? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Care este modul acela specific prin care poţi deveni un ucenic mai bun al lui Isus 

Cristos?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Ioan 20:21. Aşa cum Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să trăiască prin adevărul şi 

căile Lui, misiunea aceasta este acum transmisă ţie ca ucenic al Lui. Misiunea ta este să 

dai viaţa şi maturitatea pe care o descoperi în Cristos şi s-o transmiţi celor care te 

urmează.  

x Citeşte Fapte 14:21-23. Pavel şi Barnaba au împărtăşit evanghelia cu toţi cei care doreau 

să asculte. Ei i-au învăţat pe aceia care au răspuns la mesaj cum să crească spre maturitate. 

Procesul de-a face ucenici implica confirmarea şi încurajarea lor să rămână în credinţa, 

până când ei creşteau îndeajuns spiritual să devină conducători. 
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 Tu poate niciodată nu vei un misionar, lucrător, sau păstor, dar principiul de-a face 

ucenici este la fel pentru toţi urmaşii lui Cristos. Făcând ucenici ai lui Isus Cristos trece 

simplu dincolo de-a împărtăşi credinţa ta. Ucenicia implică investirea vieţii tale în alţii, 

înrădăcinându-i în Cuvântul lui Dumnezeu şi folosind influenţa ta să-i ajuţi să crească mai 

mult în asemănarea cu Isus Cristos în faptele şi atitudinile lor şi acceptarea locului lor în 

misiunea lui Dumnezeu. Oricine, fără deosebire de gen, vârstă cronologică sau poziţie în 

societate, care are ceva maturitate spirituală şi capacitatea de-a aplica adevărul biblic la viaţa 

zilnică, poate face ucenici ai lui Isus Cristos. 

x Care sunt oamenii pe care-i influenţezi cel mai mult? Ei ar putea fi copiii tăi, alţi 

membri ai familiei tale, prieteni sau colegi la serviciu sau şcoală.____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ai o persoană care este ucenicul tău, chiar şi într-un fel limitat? Cu alte cuvinte, este 

cineva pe care-l influenţezi pozitiv să fie un ucenic mai bun al lui Isus Cristos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă nu este, roagă-te chiar acum ca Dumnezeu să-ţi dea oportunitatea în anul următor să 

începi facerea unui ucenic al lui Isus Cristos din cineva pe care-l aduce, sau deja l-a adus, 

în viaţa ta. Ar putea fi cineva cu care împărtăşeşti credinţa ta astăzi, mâine sau săptămâna 

viitoare. 

 

ZIUA A DOUA: TOŢI CREDINCIOŞII SUNT 

IMPLICAŢI ÎMPREUNĂ CU MINE ÎN ACEEAȘI 

MISIUNE.  
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Petrece mai mult timp în rugăciune mulţumind lui Dumnezeu pentru cei care ţi-au arătat calea spre viaţa 

nouă în Cristos. 
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 Tu eşti parte a ceva mai mare decât tu însuţi. Tu eşti parte a planului mare şi mondial al 

lui Dumnezeu de-a face ucenici ai lui Isus Cristos din toate popoarele lumii. Împreună cu alţi 

credincioşi, tu poţi fi folosit de Dumnezeu să faci o deosebire în viaţa cuiva la timp. Tu te-ai 

multiplicat deja în anumite feluri, pentru bine sau rău, în vieţile oamenilor din sfera influenţei 

tale. Cheia este învăţarea trăirii după învăţăturile lui Dumnezeu din Biblie şi după călăuzirea 

Duhului Sfânt şi învăţarea altora să facă la fel. Aceasta a fost metoda lui Dumnezeu de-a face 

ucenici încă din vremurile străvechi. 

x Citeşte 1 Corinteni 11:1. Acesta este modelul celui care vrea să facă ucenici ai lui Isus 

Cristos. Pavel le-a cerut corintenilor să calce pe urmele lui (literal să-l imite) aşa cum el 

călca pe urmele lui Cristos. Aceasta n-a fost o cerere mândră, ci o expresie a încrederii lui 

Pavel că el călca pe urmele lui Cristos şi cei care-l urmau pe el, îl urmau la fel pe Cristos. 

x Citeşte Filipeni 3:17 şi 1 Tesaloniceni 1:6.  Versetele acestea arată de asemenea cum a 

trăit Pavel ca să fie un exemplu pentru cei care-l urmau. 

x Citeşte 1 Corinteni 4:17.  Viaţa lui Pavel a fost un model de consecvenţă. El are încredere 

că oamenii puteau să urmeze căile lui şi ştia că ei urmau căile lui Cristos. Ceea ce el învăţa 

în biserica din Corint era acelaşi lucru cu ce învăţa el pe alţii. 

x Dacă cineva ar întreba pe cei care te cunosc cel mai bine să descrie „căile tale”, vei fi 

satisfăcut că răspunsul lor va include cel puţin câteva căi în care viaţa ta este 

asemănătoare cu Cristos? Ori, vor vorbi ei mai mult despre manierele tale unice sau 

personalitatea ta? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Tesaloniceni 3:7-9. Pasajul acesta clarifică faptul că pilda vieţii lui Pavel a 

depăşit cu mult dincolo de cunoştinţa lui din Biblie. El  a arătat consecvent adevărul lui 

Dumnezeu în fiecare parte a vieţii lui. 

x Care domeniu (domenii) practic al vieţii tale are nevoie de atenţie, ca să poţi fi o pildă 

mai bună a adevărului lui Dumnezeu pentru cei care te privesc ca un exemplu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Timotei 2:2. Pune pe listă cele patru generaţii de ucenici menţionaţi în 

versetul acesta. Acesta este un exemplu bun a ceea ce înseamnă să facem ucenici ai lui 
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Isus Cristos: o persoană învaţă pe alta într-un lanţ continuu, calea vieţii prin care creşte 

spre maturitatea spirituală. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Timotei 1:13; 3:10 şi 3:14. Conform acestor versete care sunt cel puţin cinci 

din lucrurile pe care Pavel le-a încredinţat lui Timotei şi Timotei le-a încredinţat 

altora? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Pavel era un urmaş al lui Isus Cristos şi a transmis credinţa lui, înţelepciunea şi 

maturitatea  lui Timotei şi altora. Timotei a instruit o generaţie de credincioşi, şi ei au făcut la 

fel. Iată cum a fost din secol în secol. Credinţa şi adevărul pe care le-ai primit au fost 

transmise din ucenic în ucenic de-a lungul veacurilor. Acum, depinde de tine să faci la fel. 

Aceasta este misiunea noastră, misiunea pe care Isus a transmis-o la generaţii nenumărate de 

ucenici. 

 

ZIUA A TREIA: NUMAI UN ADEVĂRAT UCENIC 

POATE SĂ FACĂ UCENICI 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Spune-I lui Dumnezeu că doreşti ca viaţa ta să fie un model al credinţei şi al trairii vieţii în 

asemănarea cu Cristos, şi alţii s-o urmeze. 

 
 Scripturile pe care le-am studiat accentuează că facerea de ucenici înseamnă învăţarea 

maturizării altora şi adevărului biblic prin felul de viaţă, nu doar prin ce spui şi înveţi. 

Adevărul lui Dumnezeu pe care-l înveţi din Biblie este temelia pentru viaţa ta nouă în Cristos, 

însă de asemenea tu faci ucenici ai lui Isus prin exemplele vieţii tale. Tu nu poţi să faci cu 

adevărat un ucenic fără ca tu însuţi să fii mai întâi un ucenic. 
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Citeşte 1 Timotei 1:16. Pavel a înţeles că rolul lui ca făcător de ucenici era să trăiască o viaţă 

care va fi un model de urmat pentru alţii. 

Citeşte 1 Timotei 4:12. Pavel spune ucenicului său Timotei să trăiască o viaţă care este un 

exemplu sau pildă. 

Citeşte 1 Petru 5:1-3. Petru de asemenea a înţeles necesitatea ca viaţa unui ucenic să fie un 

model al evlaviei pentru alţii şi învaţă păstorii şi conducătorii bisericii să călăuzească prin 

exemplu (făcându-se pilde turmei). 

Citeşte Tit 2:7-8. Tit, un alt ucenic al lui Pavel, l-a lăsat pe insula Creta să facă ucenici şi să se 

multiplice pe sine în alţi conducători (Tit 1:5). De asemenea, Pavel îi porunceşte lui Tit să 

trăiască o viaţă care este un model al faptelor bune pentru ca alţii să-l urmeze. 

 Epistola lui Tit accentuează trăirea unei vieţi care este un model al faptelor bune. Totuşi, 

trebuie să ne aducem aminte, că viaţa veşnică şi iertarea păcatelor nu depinde în nici un fel de 

fapte bune, acţiuni sau fapte pe care le faci, ci de lucrarea terminată a lui Isus Cristos. Tit 3:5 

clarifică aceasta. În timp ce creşti în relaţia ta cu Dumnezeu, şi viaţa ta devine mai 

asemănătoare cu Cristos, făcând ce este bine şi drept este un rezultat natural. „Făcând bine” 

este dovada că decizia ta de-a te pocăi de păcatul tău şi punerea credinţei tale în El, este reală. 

Citeşte Efeseni 2:8-10. Pasajul acesta stabileşte clar că tu eşti mântuit prin har prin credinţă, 

nu prin fapte bune sau eforturi. Totuşi, versetul 10 ne învaţă că suntem lucrarea lui Dumnezeu 

pentru faptele bune pe care le-a pregătit El mai dinainte să umblăm în ele. 

Citeşte Tit 1:15-16. Chiar şi credincioşii în Isus Cristos pot să ajungă nepăsători şi să permită 

ca vieţile lor să fie controlate de dorinţe fireşti, prin aceasta întinând minţile şi cugetele lor. 

Este vreo faptă specifică, obicei, sau atitudine în viaţa ta care va contrazice mărturia că eşti 

un ucenic al lui Isus Cristos?Ocupă-te de problema aceasta chiar acum bazat pe ceea ce ai 
învăţat mai devreme în Lecţia 13 despre rezolvarea păcatului.________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Tit 2:14, 3:1; 3:8 şi 3:14. Pavel îl avertizează pe Tit să fie consecvent în trăirea 

unei vieţi evlavioase, făcând ce este bine şi drept.  

x Citeşte Evrei 10:24-25. O parte importantă în procesul facerii de ucenici este încurajarea 

reciprocă de-a continua în dragoste şi fapte bune pe care le practici adunându-te împreună 

cu alţi credincioşi în structura prevăzută de biserica locală. 

x Chiar dacă eşti de mulţi ani un ucenic al lui Isus Cristos, tu ai beneficiat de la mentorii tăi. 

Aceasta poate fi sau nu o relaţie formală sau structurată, dar ai nevoie de oameni în viaţa 

ta ca pilde de călăuzire, consiliere şi răspundere. 
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x Cine sunt mentorii în viaţa ta? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă nu ştii, întreabă un conducător al bisericii tale ce oportunităţi există pentru tine ca să 

formezi relaţii cu alţii, mult mai maturi spirituali, credincioşi experimentaţi care pot fi 

mentori şi exemple. 

x Chiar dacă biserica ta nu are o structură formală pentru relaţia  ucenic/mentor, care 

sunt cei doi sau trei credincioşi în familia bisericii tale pe care îi poţi privi ca nişte 

exemple? Pune pe listă câteva trăsături biblice, pozitive pe care le vezi în vieţile lor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A PATRA: VIAŢA MEA POATE AVEA UN 

IMPACT GENERAL (MONDIAL) ŞI VEŞNIC 
 

Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate căi practice prin care poți să fii parte a planului Său pentru extinderea 

harului Său mântuitor pentru toţi oamenii lumii. 

 

 Unul din cele mai mari foloase de-a fi un ucenic al lui Isus Cristos este participarea în 

oportunitatea de-a influenţa veşnic vieţile altora. Un alt folos înrudit este cunoaşterea că tu ai 

fraţi şi surori în familia lui Cristos în toată lumea şi tu ai un rol important în misiunea lui 

Dumnezeu. 

Citeşte Matei 28:18-20. Pasajul acesta este cunoscut ca Marea Trimitere pentru că rezumă pe 

deplin misiunea noastră. Porunca centrală este să învăţăm sau să facem ucenici. 

x Misiunea lui Dumnezeu nu cunoaşte frontiere de geografie, limbă, cultură sau etnie. 

Porunca este să facem ucenici din toate popoarele. Cuvântul grecesc din care este tradus 

înseamnă grupuri etnice. 
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x Citeşte Geneza 12:1-3. Chiar dacă Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să fie întemeietorul 

poporului evreu, planul Lui era să-i folosească pentru lărgirea iubirii Lui la toţi oamenii 

lumii. Cuvântul evreiesc pentru popoare înseamnă de asemenea grupuri etnice sau 

popoare. 

x Citeşte Psalm 67:1-7. Acesta este un alt exemplu al dorinţei lui Dumnezeu de-a aduce 

harul Lui mântuitor la toţi oamenii lumii. Cartea Psalmilor are multe asemenea exemple, 

inclusiv Psalmul 22:27-28 şi Psalmul 66:1-4. Mai sunt şi altele prin Vechiul Testament. 

x Ce grupuri etnice sunt reprezentate în oraşul tău, vecinătatea ta, unde lucrezi sau 

studiezi? 
 

 Tu ar trebui să fii gata şi binevoitor să împărtăşeşti Evanghelia când Dumnezeu îţi dă 

oportunitatea. Misiunea nu este doar să evanghelizezi prin împărtăşirea credinţei tale, ci să 

faci ucenici ai lui Isus Cristos. Când faci ucenici, tu nu doar adaugi la trupul lui Cristos, tu 

multiplici numărul ucenicilor, pentru că ucenicii tăi sunt învăţaţi să-i câştige şi pe alţii (2 

Timotei 2:2). Imaginează-ţi efectul compus al multiplicării acestui ucenic dacă toţi 

credincioşii ar câştiga oameni care sunt diferiţi de ei înşişi. Deseori aceasta deschide sfere noi 

ale influenţei pentru evanghelie, deoarece oamenii împărtăşesc mai uşor credinţa lor cu cei 

apropiaţi de ei. 

 Sunt şi alte căi de-a participa în misiunea lui Dumnezeu de-a duce Evanghelia lui Isus 

Cristos la oameni diferiţi din lume. 

x Citeşte Filipeni 4:15-20. Pavel mulţumeşte filipenilor pentru participarea finaciară în 

călătoria lui misionară. 

x Citeşte Coloseni 4:2-4 şi Efeseni 6:18-20. În aceste pasaje Pavel le cere colosenilor şi 

efesenilor să fie parteneri cu el în rugăciune pentru lucrarea de-a duce Evanghelia la alţi 

oameni. 

x Există un număr de căi prin care poţi să fii o parte activă a misiunii lui Dumnezeu de-a 

duce Evanghelia la oameni din lume: 

x Tu poţi dărui – Învaţă cum să sprijineşti financiar misionarii prin biserica locală 

şi ia-ţi angajamentul să dăruieşti bisericii locale peste zeciuielile şi jertfele 

obişnuite la fel cum au făcut filipenii cu Pavel. 

x Tu poţi merge – Învaţă ce oportunităţi oferă biserica ta să participi în călătorii 

misionare de scurtă durată şi fă-ţi un plan să mergi într-una din ele. 
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x Tu poţi să te rogi – Ia-ţi angajamentul să te rogi pentru misionari specifici şi 

slujitori, aşa cum colosenii şi efesenii au făcut pentru Pavel. Poate biserica ta are 

oportunităţi pentru rugăciuni organizate pentru misionari specifici. 

Care sunt acele oportunităţi pentru tine să participi în activitate misionară prin biserica 

locală?  ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ce pas vei face ca să participi mai mult în misiunea lui Dumnezeu pentru a duce 

Evanghelia la oamenii lumii înafara zidurilor bisericii tale?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

ZIUA A CINCEA: SEMNIFICAŢIA SE POATE 

REALIZA (MEA ESTE REALIZATĂ) PRIN 

ÎMPLINIREA MISIUNII MELE 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să te ajute ca să înţelegi clar cum poţi descoperi adevăratul scop şi 

semnificaţie în misiunea Lui. 

 

 Găsirea locului tău în misiunea lui Dumnezeu face ca tot adevărul pe care l-ai învăţat să 

înceapă să se potrivească împreună – fiind un membru activ, credincios al bisericii tale locale, 

descoperind şi folosind darurile tale spirituale, schimbând viaţa ta din interior spre exterior 

devenind o persoană dăruitoare, învăţând să împărtăşeşti credinţa ta şi găsirea semnificaţiei 

tale în misiunea lui Dumnezeu de-a face ucenici. 
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x Citeşte Fapte 26:13-20. În timp ce Pavel descrie conversaţia lui cu împăratul Agripa, el 

asociază trimiterea pe care Cristos i-a dat-o să ducă Evanghelia la Neamuri. În versetul 19 

el declară că nu s-a împotrivit vedeniei cereşti, ci mai degrabă el şi-a predat viaţa ca s-o 

împlinească. Cunoscând ce l-a făcut Dumnezeu să fie a fost o sursă permanentă a 

motivaţiei în viaţa lui Pavel. 

x Citeşte Galateni 1:10-20. Acesta este un alt pasaj care ne dă o pătrundere în sursa lui 

Pavel a semnificaţiei personale. 

x Citeşte Filipeni 3:4-7. Pavel a avut un fundal impresionant al educaţiei, pregătirii şi 

păzirii Legii iudaice; totuşi, el a luat o decizie conştientă să caute semnificaţie în relaţia cu 

Isus Cristos, şi nu în realizările lui proprii. 

x În viaţa ta, eşti motivat mai mult de dorinţa interioară să fii plăcut lui Dumnezeu, sau 

prin ceea ce gândesc sau spun alții? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu specific al unei alegeri pe care ai făcut-o să fii plăcut lui Dumnezeu, 

mai degrabă decât altora. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Timotei 4:6-8. Pe baza acestor cuvinte scrise nu cu mult timp înainte ca Pavel 

să fie executat în Roma pentru cauza lui Cristos, cum vei descrie înţelesul semnificaţiei 

lui personale?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă ai şti că vei muri în curând, cum vei măsura semnificaţia ta personală? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Numeşte o singură adaptare pe care o poţi face în viaţa ta acum ca să adaugi o mai 

mare semnificaţie veşnică pentru viaţa ta. De exemplu, ar putea fi o decizie să devii mai 

implicat în rugăciune periodică şi sistematică pentru misionari şi proiecte de misiune 

sprijinite de biserica ta locală, sau să găseşti o cale mai bună pentru folosirea darurilor 

spirituale prin biserica locală în câştigarea altora cu Evanghelia lui Isus Cristos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Două lucruri rămân pentru veci – sufletele oamenilor şi cuvintele lui Dumnezeu. Când 

slujeşti oamenilor prin cuvintele lui Dumnezeu, tu faci o investiţie care poate avea un impact 

veşnic. Faima, banii şi posesiunile nu rămân. Când viaţa ta s-a sfârşit, investiţiile tale veşnice 

vor furniza semnificaţie reală şi de durată. Lucrând împreună cu alţi credincioşi în facerea de 

ucenici veritabili ai lui Isus Cristos este misiunea pe care o poţi împărtăşi, indiferent de 

carieră sau trecut, şi este singura cale pentru a avea scop veritabil şi semnificaţie. 
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Notiţe: Întrebări şi comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lectia 18 
UN SFÂRŞIT ÎN GLORIE: CUM TE POŢI 

ÎNFĂŢIŞA ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU 
 

Cum voi putea îndrăzni să stau înaintea lui Dumnezeu când 

viaţa aceasta s-a sfârşit? 
 
Verset de memorat: 1 Ioan 2:28 

Gândul cheie pentru săptămână: Atâta timp cât trăiesc viaţa mea pentru Cristos şi în puterea 

Lui, eu pot sta înaintea Lui cu încredere şi bucurie. 

 
 Încrederea este una din marile împuterniciri motivatoare ale vieţii, şi nimic nu putea fi 

mai important decât să ai încredere când vei sta înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne învaţă că 

fiecare fiinţă omenească într-o zi va da socoteală de viaţa lui sau a ei înaintea lui Dumnezeu. 

Ca ucenic al lui Isus Cristos ai învăţat că tu nu vei sta înaintea lui Dumnezeu la judecată 

pentru pedeapsa păcatului pentru că ţi-ai pus credinţa în lucrarea terminată a lui Cristos care a 

plătit pedeapsa păcatului în locul tău. Totuşi, când vei sta în cele din urmă înaintea lui Cristos, 

vei da socoteală pentru viaţa şi oportunităţile pe care le-ai primit şi alegerile pe care le-ai 

făcut. Aceasta va fi judecata individuală, separată de altcineva. Tu eşti responsabil pentru 

viaţa ta, nu a soţului (soţiei) tău, părinţilor sau bisericii. 

 În prima sa epistolă, Ioan vorbeşte despre încrederea pe care o ai când stai înaintea lui 

Cristos şi fără ruşine la venirea Lui, dacă rămâi în El. Această lecţie finală este un studiu al 

celor cinci angajamente de bază care-ţi asigură că viaţa este tot ce-a vrut Dumnezeu să fie: să 

creşti în credinţa ta, să fii credincios faţă de biserica ta, să rezolvi cu promptitudine păcatul, să 

investeşti în lucrurile de valoare veşnică şi să stai cu bucurie înaintea lui Cristos. 

ZIUA ÎNTÂIA: MĂ ANGAJEZ SĂ CONTINUI 
CREŞTEREA ÎN RELAŢIA MEA CU DUMNEZEU 
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Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate cum să fii mai consecvent în umblarea ta zilnică împreună cu El. 

 

 Viaţa creştină este totdeauna dinamică, niciodată statică. Există întotdeauna mai mult de 

învăţat, întotdeauna mai mult de făcut, şi întotdeauna loc să creşti în relaţia ta cu Dumnezeu. 

În etapele timpurii ale creşterii spirituale, deseori depinzi de ajutorul altora să-ţi schiţeze 

direcţia. În timp ce creşti în Cristos, tu ar trebui să înveţi să fii responsabil ca să continui 

creşterea spirituală, chiar şi atunci când nu este nimeni lângă tine să te ajute. 

x Citeşte Coloseni 1:9-11. Rugăciunea lui Pavel şi dorinţa lui pentru cei din Colose era 

creşterea lor continuă. 

x Pune pe listă cel puţin cinci însuşiri specifice ale creşterii spirituale pe care o doreşte 

Pavel pentru cei din Colose?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Pune pe listă aceste căi specifice în care tu ai crescut spiritual de când ai început cursul 

acesta. __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dacă niciunul din aceste domenii ale creşterii pe care Pavel le menţionează aici nu se 

aplică la tine, pune pe listă un alt doemniu în care ai crescut spiritual. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Tesaloniceni 1:3. Pavel mulţumea lui Dumnezeu că cei din Tesalonic au crescut. 

x În care dintre cele două domenii au crescut cei din Tesalonic? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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x Pune pe listă un exemplu specific de cum ai crescut într-unul din aceste două domenii 

în timpul studierii acestui curs.______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 2 Petru 3:1-10. Petru ne aminteşte că Isus Cristos a promis să se întoarcă şi să 

renoveze şi cerurile şi pământul. Noi nu ştim când se va întâmpla aceasta, dar putem să 

fim gata.  

x Citeşte 2 Petru 3:11-13. În lumina venirii lui Cristos, Petru întreabă ce fel de oameni ar 

trebui să fim noi. 

x Citeşte 2 Petru 3:14-17. Acesta este răspunsul lui Petru la întrebarea pusă de el în versetul 

11. 

x Citeşte 2 Petru 3:18. Cuvântul final al lui Petru este ca cititorii să crească mereu în harul 

şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Cristos. 

 

 Curând tu vei termina cursul acesta, dar creşterea ta în Cristos trebuie să continuie 

pentru  restul vieţii tale. Tu ai învăţat că o cheie a acestei creşteri este să petreci timp zilnic cu 

Dumnezeu în Biblie şi în rugăciune. Au fost cinci lecţii în fiecare săptămână. Sperăm, că tu ai 

învăţat şi alte căi să petreci timp în Biblie şi în rugăciune, în celelalte două zile ale săptămânii. 

Dacă nu, acesta este timpul să faci aşa. Aici sunt câteva sugestii de căi pentru a continua în 

umblarea ta zilnică cu Dumnezeu. 

x Există multe ghiduri devoţionale proiectate cu o citire zilnică a Scripturii şi 

aplicaţie personală. Tu le poţi găsi aproape în orice librărie creştină sau poţi 

descărca multe direct de pe internet. Dacă eşti nesigur, sfătuieşte-te cu un 

conducător din biserica ta ca să te îndrume despre un plan bun pentru viaţa ta 

devoţională. 

x Poţi continua creşterea ta spirituală singur, numai cu Biblia. Există câteva planuri 

disponibile care-ţi arată cum să citeşti toată Biblia într-un an (sau în orice cantitate 

de timp). Ori, tu poţi simplu să începi şi să citeşti în fiecare zi, cu scopul să citeşti 

toată Biblia, nu contează cât timp îţi va lua. Odată ce ai citit o porţiune din 

Scriptură pe zi, pune aceste trei întrebări de bază: 

1). Ce spune textul cu adevărat? 

2). Ce înseamnă cu adevărat textul? 

3). Cum pot să aplic această învăţătură la viaţa mea? 
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x Când  termini cursul acesta, cum vei continua să petreci timp în Biblie şi în rugăciune 

în fiecare zi? Scrie planul tău aici._______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ZIUA A DOUA:  MĂ ANGAJEZ SĂ FIU CREDINCIOS 

TRUPULUI LUI CRISTOS 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să deschidă inima ta ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te să-ți evaluezi cu sinceritate angajamentul faţă de biserica locală şi să faci orice paşi care 

trebuie ca să susţii acea relație. 

 
 Una din cele mai mari resurse de putere, protecţie şi încredere vine din faptul că eşti 

parte a bisericii, trupul lui Cristos. Oamenii care vin din societăţi care pun mare accent pe 

„individualism”, deseori se luptă să înţeleagă acest concept. Dar, este un adevăr spiritual şi 

anume, credincioşia faţă de o biserică locală este unul din cele mai importante angajamente. 

x Citeşte Evrei 10:19-25. Mai devreme, în Lecţia 9, ai învăţat din Evrei 10:25 cât de 

important este să nu părăseşti adunarea. În context, care duce la această învăţătură, 

observă încrederea şi siguranţa în apropierea de Dumnezeu şi nevoia pentru 

credincioşi de a se încuraja unii pe alţii. 

x De când ai început cursul acesta, dă un exemplu de cineva care te-a încurajat să 

iubeşti pe alţii şi să faci fapte bune?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Dă un exemplu de modul cum ai încurajat un alt credincios în adunarea ta să-i 
iubească pe alţii şi să facă fapte bune._____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x Citeşte Efeseni 2:19-22. Explică dacă pasajul acesta învaţă că acea  creştere are loc 

individual sau împreună cu alţi credincioşi._________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Efeseni 4:11-16. Încă odată, creşterea spirituală menţionată aici are loc 

individual sau împreună?_______________________________________________ 

 

Evident, doar  fiind împreună cu alţi credincioşi nu garantează creşterea spirituală. Fiecare 

persoană în grup trebuie să fie responsabilă pentru credinţa lui sau a ei şi ascultarea faţă de 

adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Totuşi, accentul în pasajele acestea cade pe nevoia ta de-

a experimenta creşterea ca o parte a bisericii, trupul lui Cristos. 

 

x Citeşte 1 Corinteni 1:10; Filipeni 1:27 şi Coloseni 2:2 şi 19. În fiecare din aceste texte 

observă accentul asupra credincioşilor de-a fi împreună şi uniţi. 

x De când ai început cursul acesta credincioşia ta în ce priveşte frecventarea serviciilor 

bisericii a crescut sau a descrescut?__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

x Ar trebui să acorzi o prioritate mai mare în frecventarea bisericii? Explică şi dă motive 

pentru răspunsurile tale.___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

x Specific, ce paşi vei face să te asiguri de creşterea ta spirituală în trupul lui Cristos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x De când ai început cursul acesta, implicarea ta în slujirea şi lucrarea din biserica ta 

locală a crescut sau a descrescut?____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Specific, ce faci ca să slujeşti şi să lucrezi prin biserica ta locală? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Ar trebui să acorzi o prioritate mai mare lucrării şi slujirii în biserica ta locală? Dacă 

da, ce vei face? Începe cu domenii ale lucrării în care tu eşti interesat. Dacă eşti nesigur ce 

oportunităţi există în biserica ta, întreabă şi descoperă care sunt acele oportunităţi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Dumnezeu ţi-a dat trei resurse minunate ca să te ajute în viaţă: Biblia, Duhul Sfânt şi 

biserica locală. Angajamentul tău faţă de biserica locală este absolut decisiv în aflarea 

semnificaţiei în viaţa pe care o are Dumnezeu pentru tine. 

 

ZIUA A TREIA: MĂ ANGAJEZ SĂ REZOLV PROMPT 

CU PĂCATUL DIN VIAŢA MEA 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate orice păcat în viaţa ta care trebuie rezolvat; şi apoi să te ajute 

să-l rezolvi biblic. 

 
 Nu este nici un motiv pentru tine ca să pierzi vreodată bucuria mântuirii tale. Dumnezeu 

ţi-a dat viaţă şi s-a îngrijit de tot ce ai nevoie: Biblia, locuirea Duhului Sfânt şi biserica locală 

ca să-ţi de-a posibilitatea să faci faţă în toate provocările vieţii. Singurul lucru care te 

împedică de la împlinirea planurilor Lui în viaţa ta este să permiţi ca păcatul să controleze din 

nou viaţa ta. Aceasta poate fi evitat. 

x Citeşte Psalmul 51:1-19. David a scris psalmul acesta când a fost zdrobit înaintea lui 

Dumnezeu din cauza păcatului său cu Batşeba şi porunca lui ca soţul ei să fie ucis pentru 

acoperirea rezultatului sarcinii. Aşa cum David s-a făcut vinovat de adulter şi crimă, tu de 

asemenea eşti capabil de orice păcat. 
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x Observă că David a înţeles legătura dintre păcatele pe care le-a comis (Psalm 51:1-3) şi 

natura păcatului cu care s-a născut şi l-a provocat să păcătuiască (Psalm 51:5). 

x Pe baza Psalmului 51:6 şi 16-17, ce doreşte Dumnezeu de la noi când recunoaştem că 

am păcătuit?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte Galateni 6:7-9. Deşi pedeapsa pentru natura păcatului (moartea veşnică) a fost 

plătită de Isus Cristos în locul tău, oricând comiţi păcate individuale, sunt consecinţe. 

David a primit îndurare şi iertare de la Dumnezeu, dar el s-a confruntat încă cu multe 

consecinţe ale păcatelor lui implicând pe Batşeba şi soţul ei, unele care au durat restul 

vieţii lui. Principiul semănatului şi seceratului este fundamental, ilustrat în lumea din jur şi 

comunicat în Biblie de la început până la sfârşit. Păcatul aduce grave consecinţe practice 

chiar dacă pedeapsa păcatului a fost plătită din plin de Isus Cristos. 

x Citeşte Ioan 16:8. Una din funcţiile cheie ale Duhului lui Dumnezeu este să te convingă 

când nu ai rezolvat cum trebuie cu păcatul. Învăţând să umbli în fiecare zi în supunere faţă 

de Duhul lui Dumnezeu îţi permite să fii sensibil ca să rezolvi imediat cu păcatul şi să 

permiţi acumularea consecinţelor şi să împedice relaţia ta cu Dumnezeu şi cu alţii. 

x Nutreşti orice ranchiună, mânie sau amărăciune împotriva unei alte persoane? Ori, ai 

jignit pe cineva şi nu ai rezolvat cum trebuie problema? Dacă răspunsul la oricare din 

aceste întrebări este da, afirmă ce trebuie să faci biblic. (Dacă eşti nesigur, revizuieşte 

Lecţiile 13 şi 15).__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Eexistă vreun păcat care ai permis să rămână în viaţa ta fără să-l  rezolvi biblic? Dacă 

da, afirmă ce trebuie să faci biblic ca să păstrezi proaspătă relaţia ta cu Dumnezeu? 

(Dacă eşti nesigur cum să răspunzi, revizuieşte Lecţia 13)._________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Tu ai învăţat că viaţa ta nouă în Cristos este în siguranţă şi depinde de tot ce-a făcut El 

în moartea, îngroparea şi învierea Sa. Felul cum îţi trăieşti viaţa ta, contează. Din nefericire, 

unii ucenici ai lui Cristos devin comozi cu păcatul şi pierd intimitatea părtăşiei lor cu 

Dumnezeu. Toţi ne luptăm cu păcatul, dar ar trebui să te angajezi cu rugăciune să rezolvi 

prompt şi biblic cu păcatul, pentru ca viaţa ta să fie tot ce doreşte Dumnezeu să fie. 



 
 

252 

 

 

 

ZIUA A PATRA: MĂ ANGAJEZ (ÎMI IAU 

ANGAJAMENTUL)SĂ INVESTESC ÎN VALORILE 

ETERNE (LUCRURILE CU VALOARE VEŞNICĂ) 
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Cere-I lui Dumnezeu curaj ca să evaluezi cu sinceritate cât din viaţa ta este focalizată pe lucrurile 

cu valoare veşnică. 

 
 Dumnezeu ne aşează pe fiecare pe pământ cu un scop, scopul Lui. În cele din urmă 

stând în prezenţa lui Dumnezeu, semnificaţia ta va fi văzută din investiţiile tale în lucrurile 

veşnice. Dar, o focalizare pentru investirea în lucruri de valoare veşnică va produce o 

semnificaţie veşnică. 

x Citeşte Coloseni 3:1-4. Aceasta este o chemare să ne focalizăm la lucrurile de valoare 

veşnică. 

x Pune pe listă trei sau patru activităţi importante în care te implici săptămânal. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Pe scara de la 1 la 10, cu 10 fiind cea mai înaltă, evaluează fiecare din aceste activităţi 

obişnuite în termeni de valoare veşnică._______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tu probabil ai pus pe listă cel puţin două activităţi care implică interacţiunea cu alţii. Chiar 

dacă tu nu evaluezi unele din aceste activităţi foarte înalte pe scara valorilor veşnice, timpul 

tău de interacţiune cu alţii poate avea o mai mare semnificaţie. Cele două lucruri care rămân 

veşnice sunt cuvintele lui Dumnezeu şi sufletele oamnenilor. În timp ce te încrezi în 

Dumnezeu să dezvolţi prietenii şi relaţii bune cu oamenii în orice formă ( activităţi la 

serviciu, la şcoală, în familie, voluntar sau vecinătate), încrede-te de asemenea în El să-ţi dea 

oportunităţi să le slujeşti într-un anumit fel cu cuvintele lui Dumnezeu. 

 

x Citeşte 1 Corinteni 3:5-12. În versetul 12 Pavel pune în contrast două feluri de materiale, 

cele care sunt de valoare durabilă (aur, argint şi pietre scumpe) şi cele care sunt pieritoare 

(lemn, fân şi trestie). 

x Citeşte 1 Corinteni 3:13-14. Ziua despre care vorbeşte Pavel este ziua revenirii lui Cristos 

când numai acele lucruri de valoare veşnică vor avea semnificaţie. Lucrarea fiecărui 

credincios va fi descoperită fie că este durabilă sau pieritoare. 

x Dacă în lista  activităţilor  importante de mai sus nu sunt incluse multe lucruri de 

valoare veşnică, sfătuieşte-te cu un conducător din biserica ta despre cum poţi începe să 

zideşti pe temelia lui Cristos  în viaţa ta şi reorientează-ţi viaţa  pentru a investi mai 

mult în activităţile de durată veşnică._________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x Citeşte 1 Corinteni 3:15. Va exista o zi când vei da socoteală de felul cum ai investit viaţa 

ta şi numai lucrurile cu valoare veşnică vor aduce o răsplată veşnică. Versetul acesta 

clarifică faptul că în calitate de ucenic al lui Isus Cristos,  problema nu este dacă tu vei fi 

mântuit şi ai viaţă veşnică. Aceasta s-a rezolvat prin ce-a făcut Isus Cristos în moartea, 

îngroparea şi învierea Lui. Chestiunea va fi cât de multă semnificaţie veşnică va avea viaţa 

ta. 

 Cât de trist este să ne gândim că unii credincioşi vor sta într-o zi înaintea lui Cristos, 

creştini care au trăit vieţile lor în totalitate, lăsând puţin sau nimic care va fi de durată veşnică. 

Aceasta este ceva de care nu trebuie să ne temem niciodată, dacă inveşteşti viaţa ta în numai 

cele două lucruri de valoare veşnică: cuvintele lui Dumnezeu şi sufletele oamenilor. 
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ZIUA A CINCEA: MĂ ANGAJEZ SĂ MĂ ÎNFĂŢIŞEZ 

CU BUCURIE ÎNAINTEA LUI CRISTOS   
 
Rugăciune zilnică  

x Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima ca să primești adevărul Cuvântului Său. 

x Roagă-te să înţelegi angajamentele discutate aici şi pentru curajul de-a le lua şi respecta. 

 

 Una din satisfacţiile cele mai mari ale vieţii este să faci o treabă bună şi să fii recunoscut 

pentru aceasta. Astăzi, tu termeni cursul acesta pe care l-ai început cu multe săptămâni în 

urmă. Felicitări! Bravo! Cu atât mai mare va fi experienţa de-a sta înaintea Mântuitorului Isus 

Cristos şi ştiind că i-ai fost credincios şi-ai investit viaţa ta înţelepţeşte pentru veşnicie. 

Aplicând aceste lecţii pe care le-ai învăţat tu vei sta înaintea Lui cu mare bucurie! 

x Citeşte Romani 14:10-12. Pavel vorbeşte despre ziua aceea când fiecare credincios va da 

socoteală lui Dumnezeu de viaţa lui sau a ei. El numeşte acesta, Scaunul de judecată al lui 

Cristos. Acesta este timpul pentru creedincioşi să dea socoteală pentru vieţile lor, în 

contrast cu judecata de la Scaunul Mare şi alb care este pentru cei care nu şi-au pus 

credinţa lor în Cristos (Apocalipsa 20:11-15). 

x Citeşte 1 Corinteni 4:16-18. Pavel arată aici focalizarea veşnică pe care ai văzut-o în 

studiul de ieri. 

x Citeşte 2 Corinteni 5:1-10. Observă că acest capitol cinci continuă perspectiva veşnică din 

capitolul patru. Pasajul acesta este o altă provocare pentru tine să ai încredere când stai 

înaintea scaunului de judecată al lui Cristos. 

x Citeşte  1 Ioan 2:28-29. Încrederea ta (îndrăznela) de-a sta înaintea scaunului de judecată 

al lui Cristos vine din trăirea vieţii tale şi „rămânerea” sau continuarea în El. 

x Citeşte Ioan 15:1-12. Însemnează aici de câte ori apar expresiile „rămâne”, „rămâneţi” 

în cuvintele lui Cristos. Atâta timp cât trăieşti viaţa ta în dependenţă de relaţia cu El, vei 

sfârşi alergarea vieţii tale cu încredere (îndrăzneală) şi nu vei rămâne de ruşine când vei 

sta înaintea Domnului şi Mântuitorului tău. 

x Citeşte 2 Timotei 4:6-8. Pavel ştia că în curând va muri, dar poţi vedea încrederea lui în 

timp ce se pregăteşte să dea socoteală de viaţa lui înaintea lui Cristos. La fel şi tu, poţi 
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avea această încredere (îndrăzneală) trăind viaţa ta în adevărul biblic şi în puterea lui 

Dumnezeu. 

x Este ceva în viaţa ta care te va împedica de-a sta înaintea scaunului de judecată al lui 

Cristos cu bucurie şi încredere (îndrăzneală)? Dacă da, foloseşte adevărul pe care l-ai 

învăţat. Dacă nu, roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dea capacitatea să iei şi să împlineşti cele 

cinci angajamente studiate săptămâna aceasta._________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Acesta poate fi sfârşitul acestui curs, dar este începutul unei etape următoare în viaţa ta. 

Până acum tu ai dezvoltat practica minunată de-a petrece timp cu Dumnezeu în fiecare zi în 

rugăciune şi studiu biblic. Tu ar trebui să fii implicat activ într-o biserică locală şi să dezvolţi 

prietenii de durată cu alţi credincioşi. Tot efortul tău de-a termina cursul acesta este fără 

valoare dacă nu urmăreşti să trăieşti adevărul pe care l-ai învăţat. Dar, dacă eşti credincios şi 

continui să creşti în harul şi cunoştinţa lui Isus Cristos, eforturile tale vor avea semnificaţie 

veşnică. 

 Acum, depinde de tine continuarea să zideşti pe acestă temelie. Păstrează studiul acesta. 

Foloseşte-l ajutându-i pe alţii. Dacă nu eşti sigur cum să continui timpul tău zilnic în Biblie, 

cere ajutor. Să nu te întorci niciodată înapoi. Mergi înainte şi trăieşte planul lui Dumnezeu 

pentru viaţa ta şi descoperă locul tău în misiunea Lui. 
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Notiţe: Întrebări sau comentarii pentru studii suplimentare şi discuţii 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


