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Prefață autor 
	

Biblia este o carte și o istorisire despre singurul Dumnezeu adevărat și 
misiunea Sa de a răscumpăra și restaura tot ceea ce păcatul a stricat în creația 
Sa. Istorisirea Bibliei nu este despre noi, însă ca urmași ai lui Isus Hristos 
suntem binecuvântați să facem parte din această istorisire. Misiunea noastră 
este de a uceniciza națiunile, diferitele etnii ale lumii, asigurându-ne că Vestea 
Bună a morții, îngropării și învierii lui Hristos este accesibilă din punct de 
vedere cultural și lingvistic tuturor oamenilor, triburilor și limbilor de pe 
pământ.  

Fiecare ucenic este o persoană care învață. A fi ucenic al lui Isus Hristos începe cu un moment 
de credință transcendentală și continuă cu un proces ce durează o viață. Facem ucenici ai lui Isus 
atunci când împărtășim Vestea Bună cu alții și-i invităm să meargă alături de noi în această călătorie. 
A face ucenici implică interpunerea vieților noastre în relații puternice, în studierea și aplicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu la viețile noastre și a-I sluji împreună. 

Această carte, Îndrumări, este concepută a fi o unealtă de valoare pentru etapa inițială a 
procesului de ucenicizare. Este scrisă pentru a fi autodidactă și a-i permite persoanei să poată studia 
în mod personal și apoi să discute adevărurile și lecțiile cu alții fie în cadrul unei comunități, fie într-
o clasă, un grup mic, în cuplu sau cu o altă persoană. Lecțiile sunt menite a fi uși care se deschid spre 
alte teme, discuții și aplicații. Întrebările adresate nu sunt doar pentru conținutul biblic, ci și pentru 
analiză și aplicație personală. 

Biserica lui Isus Hristos este o familie, o comunitate. Biserica nu este o clădire, nu este ceva la 
care luăm parte sau un loc în care mergem. Nu mergem LA biserică, SUNTEM biserica. Cuvântul 
grecesc ekklesia înseamnă adunare, o adunare de credincioși. 

A face uncenici este slujba bisericii, nu doar a unor indivizi. Biserica noastră, Graceway din 
Kansas City, Missouri, Statele Unite, a fost de mult timp dedicată sarcinii de a face uncenici în 
cooperare cu alte biserici ca parteneri globali. Am trimis echipe pe șase continente la biserici care 
lucrează în parteneriat pentru a învăța mai bine cum să facă ucenici ai lui Isus Hristos. Îndrumări a 
fost tradusă în mai multe limbi și a fost scrisă pentru a fi cât mai neutră din punct de vedere cultural 
și cât mai corectă din punct de vedere Biblic. 

Parteneri cheie, în călătoria noastră de a face ucenici, au fost pastori și lideri din România, în 
special Biserica Baptistă Speranța din Brașov. Am început să trimitem echipe de slujire imediat după 
revoluția din 1989 și ne-am bucurat de o relație roditoare de-a lungul anilor, învățând unii de la alții 
și slujind împreună în oportunitățile oferite de Dumnezeu. 

 
Fie ca Dumnezeu să folosească această carte ca o unealtă bună în mâinile slujitorilor Săi. 
Dr. Jeff Adams 
Pastor al Bisericii Graceway,  Kansas City, Missouri , 20 Martie 2015 

 
visitgraceway.org  
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Prefață în limba română 
 

Încă de la începutul veacurilor, planul lui Dumnezeu a fost să modeleze 
fiecare persoană după chipul și asemănarea Fiului Său Isus Hristos. Deci planul 
lui Dumnezeu este să te conformezi chipului Fiului Său și nu unor reguli sau 
ritualuri religioase inițiate de oameni. 

În lucrarea Sa pe pământ Isus Hristos Și-a investit viața într-un grup 
restrâns de persoane, ce aveau să schimbe parcursul întregii istorii. 

El ne-a lăsat un exemplu în ceea ce privește modelarea după chipul și 
asemănarea Lui, prin felul în care le-a slujit și modul în care i-a iubit! Aceasta este lucrarea prin care 
Tatăl era proslăvit, lucrarea pentru care venise Isus, lucrarea pe care Isus o primise și o terminase în 
Io 17:4, chiar înainte de muri pe Golgota! 

Aceasta este UCENICIA! 
Succesul uceniciei nu constă în diferite programe sau materiale ci în cât de bine ne cunoaștem 

filozofia biblică și scopurile acesteia. 
 - Ucenicia nu este un program, ci este o RELAŢIE! 
 - Ucenicia este procesul de investire a vieți unei persoane în alta! 

- Ucenicia este invitația lansată către alți, pentru a te urma, atunci când tu Îl urmezi pe 
Domnul. 
- Ucenicia constă în învățarea altei persoane să trăiască pentru Hristos așa cum tu trăiești 
pentru El, să servească pe Domnul așa cum tu o faci, să fie credincios Bisericii așa cum tu 
ești, să fie cel puțin la fel de implicat în lucrare, ca tine! 
- Ucenicia este învățarea prin exemplu! Ucenicia este... VIAŢA! 
 

Dr. Claudiu Preda 
Pastor al Bisericii Baptiste Speranța, Brașov, 20 Aprilie, 2015 
 

 

bbsperanta.ro        
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Îndrumări: Elemente esențiale pentru Călătoria vieții 

 
Introducere 

 

 Umblarea creștină este un proces ce durează o viață și o călătorie aventuroasă. Cei care aleg 

să devină ucenici ai lui Isus Hristos adesea sunt nesiguri cu privire la ceea ce se așteaptă de la ei și ce 

pași trebuie să facă mai întâi. Dacă începi să mergi pe jos de la Miami la Anchorage fără să te uiți pe 

o hartă sau să ceri îndrumări, șansele tale pentru o călătorie plăcută sunt limitate. Călătoria de aici 

către eternitate este cu mult mai importantă și toți avem nevoie de îndrumări. 

 Acest studiu Biblic interactiv este conceput pentru a-ți oferi îndrumările esențiale de care ai 

nevoie pentru a putea crește și a te dezvolta ca și ucenic al lui Isus Hristos. Dacă ești un ucenic nou 

al lui Isus, acest studiu este un loc bun în care să începi pentru a obține îndrumările necesare unei 

creșteri continue. Cuvântul ucenic descrie o persoană care învață, iar tu nu trebuie să te oprești 

niciodată din a învăța mai multe despre Dumnezeu. Deci, chiar dacă deja ești în călătoria ta pe calea 

lui Dumnezeu de ceva timp, vei găsi aici îndrumări care vor confirma și vor afirma relația ta cu 

Dumnezeu. 

Cum folosești acest studiu 
 

• Roagă-te. Înainte să începi fiecare studiu, petrece timp pentru a-I cere lui Dumnezeu să-ți 

deschidă mintea și inima pentru a înțelege semnificația Bibliei și aplicația ei în viața de zi cu 

zi. Fiecare dintre cele 18 lecții are o secțiune pentru rugăciune zilnică care poate sluji ca și 

temelie pentru timpul de rugăciune. 

• Privește spre Biblie ca și autoritate. Vei observa că aproape nici un verset din Scriptură nu 

este citat direct în această carte. Este necesar să cauți referințele în Biblia ta. Dacă ești nou în 

studiul Biblic, nu fii descurajat dacă îți ia mai mult timp să găsești referințele biblice, sau dacă 

trebuie să te uiți la cuprins pentru a găsi cartea. Vei fi uimit cât de repede îți vei găsi drumul 

prin Biblie – cu îndrumările corecte! Biblia trebuie să fie autoritatea ta, nu ceva ce citești aici, 

sau oricare altă carte.  
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• Pune deoparte un timp specific zilnic. Această carte este împărțită în segmente de studiu 

zilnice. Îți va prinde cel mai bine dacă te rezumi la acele segmente în loc să încerci să citești 

prea mult o singură dată. Fiecare om studiază în ritmul său, însă majoritatea ar putea completa 

lecția pentru fiecare zi în cel mult 20-30 minute. Veți observa că există doar cinci lecții pentru 

fiecare săptămână. Astfel vei putea folosi cele două zile care rămân pentru a recupera dacă 

mai ai nevoie de timp, sau le poți folosi pentru a explora singur Biblia.  

• Nu o lua pe scurtătură în călătoria ta. Scrie răspunsurile la întrebări. Acest lucru este foarte 

important. Scopul acestui studiu este ca tu să interacționezi cu cuvintele Bibliei. Atunci când 

îți scrii gândurile și răspunsurile, devii responsabil pentru concentrarea asupra aplicației a ceea 

ce înveți. Tratează această carte ca pe un jurnal personal. Nimeni nu trebuie să o citească. 

Acesta ar trebui să fie o relatare exactă a timpului petrecut cu Dumnezeu în Biblie pe măsură 

ce parcurgi fiecare lecție.  

• Scrie undeva orice întrebare care nu are răspuns și caută sfat de la creștini maturi. Titlul 

acestui studiu este Îndrumări, nu Răspunsuri. Nu vei găsi răspunsurile la toate întrebările tale 

aici. Unele întrebări din acest studiu sunt concepute pentru a provoca și mai multe întrebări. 

Când te împotmolești, scrie întrebarea undeva și cere altora ajutorul. S-ar putea ca nici ei să 

nu aibă răspunsul, însă împreună vă puteți îndrepta spre direcția corectă. S-ar putea să folosești 

acest studiu cu un grup mic de credincioși care împărtășesc aceeași dorință de a învăța cum 

să fie urmași ai lui Hristos mai buni sau poate vei studia singur. Vei învăța repede că 

Dumnezeu nu a intenționat niciodată să fim ucenici izolați, ci să facem parte din familia Sa 

spirituală într-o biserică locală unde ne putem ajuta și încuraja unii pe alții. Înainte de a 

termina, probabil că vei fi descoperit o biserică locală sau un grup de alți credincioși care te 

pot ajuta cu unele întrebări.  

• Acest studiu este pentru TINE. Poți personaliza acest studiu pentru a se potrivi cu nevoile, 

programul și abilitatea ta. De exemplu, fiecare lecție sugerează un verset de memorat care 

reprezintă un rezumat al lecției respective. Unii oamenii se sperie atunci când vine vorba de a 

memora ceva. Dacă nu poți memora acest verset, nu ai eșuat! Totuși, dacă încerci, vei fi 

surprins cât de ușor poți pune versete în inima ta. Dacă parcurgi acest curs împreună cu un 

grup mic de credincioși, sprijinul reciproc și practica cu alții pot face ca studierea acestor lecții 

să fie mai ușoară și mai plăcută. Relaxează-te! Poți face acest lucru. Iar dacă completezi aceste 

lecții cu credincioșie, vei deveni un ucenic mai bun, mai spiritual și mai matur.  
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Cum poți știi că ai beneficiat de acest studiu 
 

Nimeni nu îți va da o notă pentru modul în care ai răspuns la întrebările din acest studiu. Însă nu 

are nici un sens să faci un efort considerabil de a completa acest studiu dacă nu ai scopuri clare și 

măsurabile. Când termini acest studiu, ar trebui să îți formezi următoarele obiceiuri în viața ta. S-ar 

putea să îți fi format unele sau toate aceste obiceiuri deja, însă acest studiu te va ajuta să identifici 

domenii specifice în care trebuie să crești în fiecare din următoarele categorii.  

• Consecvență în timpul tău zilnic cu Dumnezeu. Dacă înveți să fii credincios și consecvent 

în studierea fiecărei lecții zilnice, vei stabili practica de a petrece timp de calitate cu 

Dumnezeu în rugăciune și studiu biblic zilnic. Vei învăța direct cum să examinezi un pasaj 

din Scriptură și să discerni atât învățătura sa, cât și aplicația practică pentru viața ta. De 

asemenea, te vei familiariza cu valoarea de a ține un jurnal al timpului petrecut cu Dumnezeu.  

• Relații utile cu alți ucenici ai lui Hristos. Interacționând cu alții în grupuri mici sau simplu 

căutând alți credincioși care te pot ajuta să răspunzi la întrebări și să te îndrume în direcția 

corectă, vei învăța valoarea de a dezvolta și menține relații reciproc benefice cu alți ucenici ai 

lui Isus Hristos. 

• Participare eficientă într-o biserică locală. Acest lucru te va ajuta să înțelegi importanța 

familiei bisericii. Dacă în momentul acesta nu ai o biserica pe care o poți numi acasă, vei 

învăța cum poți găsi una și locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine acolo.  

• Creștere personală în viață și lucrare.  Dacă urmezi instrucțiunile din acest curs vei descoperi 

domenii în viața ta în care trebuie aplicat adevărul biblic. Atunci când vei termina cursul, vei 

fi capabil să faci o listă cu domenii de creștere personală în aplicația practică a adevărului lui 

Dumnezeu la viața ta. De asemenea vei crește în a înțelege cum Dumnezeu te-a înzestrat într-

un mod unic și vei descoperi moduri de a-ți folosi darurile spirituale în slujirea și lucrarea față 

de biserica ta, comunitate și altele.  

Să nu îți fie niciodată rușine să ceri îndrumări. Acest curs nu reprezintă decât un pas într-o 

aventură de o viață de a-L urma pe Isus Hristos prin învățarea poruncilor Sale și ascultarea lor. 

Întotdeauna vei avea întrebări în această viață, însă Dumnezeu ți-a dăruit o Biblie care îți oferă 

îndrumările de care ai nevoie. La începutul acestui studiu, fii încurajat că vei descoperi pași specifici 

care te vor conduce pe calea vieții tale având un scop și o semnificație mai importantă.  
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Lecția 1 
 

Tatăl: Darul de viață al lui Dumnezeu pentru mine 
 

Este Dumnezeu cu adevărat Tatăl meu ceresc?  
Pot ști cu adevărat că am viață veșnică și iertarea de păcat? 

 

Verset de memorat: Matei 7:11 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Mărturisind păcatul meu și devenind un urmaș al lui 
Hristos, am câștigat un Tată ceresc care mă iubește necondiționat și vrea doar ce 
este cel mai bine pentru mine. 

 

În momentul în care accepți harul lui Dumnezeu prin a crede că Isus Hristos a murit pentru 

păcatul tău și a înviat din morți, este începutul unei vieți noi în care înveți să umbli pe căile lui 

Dumnezeu. Decizia de a-ți recunoaște păcatul față de Dumnezeu și a deveni un urmaș al Domnului 

Isus Hristos îți va schimba viața.  

Scopul acestei lecții este de a explica cum a deveni un urmaș al lui Hristos îți afectează relația 

ta cu Dumnezeu. Viața nouă pe care ți-o dă Dumnezeu este veșnică și afectează fiecare aspect al 

modului de a gândi, trăi și a te relaționa cu lumea din jurul tău. Studiul de această săptămână te va 

ajuta să înțelegi ce înseamnă să Îl ai pe Dumnezeu ca Tată ceresc. Chiar dacă ești un ucenic al lui 

Hristos pentru mulți ani, această lecție te va provoca să înveți aplicații noi și practice ale relației tale 

cu Dumnezeu Tatăl.  
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Ziua 1: CARE FAMILIE ESTE A MEA? 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți dea siguranța deplină a noii tale vieți în Hristos și iertarea păcatului.  

 

Fariseii erau un grup de iudei foarte religioși în zilele lui Isus. Mulți dintre ei se încredeau în 

religia lor pentru bunăstarea lor spirituală. Ei presupuneau că dacă s-au născut iudei in familia lui 

Avraam erau în siguranță din punct de vedere spiritual. Isus le-a provocat deschis presupunerile lor 

spirituale și religioase.  

• Citește Ioan 8:25-32. Cine este "tatăl" despre care vorbește Isus aici?__________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 8:33-38. Câți "tați" observi în versetul 38?_____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 8:39-40. Fariseii credeau că sunt în siguranță pentru că Avraam era tatăl lor. 

Potrivit cu cuvintele lui Isus, erau ei copiii spirituali ai lui Avraam?___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 8:41-43. Când au fost prinși la strâmtorare, fariseii au pretins că Dumnezeu 

este tatăl lor. De ce a spus Isus că Dumnezeu nu este tatăl lor? ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 8:44. Cine spune Isus că este tatăl lor?________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

În acest schimb de cuvinte, Isus a trecut prin labirintul religiilor și filozofiilor competitive și a 

redus rasa umană la două familii spirituale.  

• Citește 1 Ioan 5:11-13. Aceste versete împart umanitatea în două grupuri: aceia care au 

viața și aceia care nu o au. Care este diferența dintre aceste două grupuri?______________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum ai descrie trecutul tău spiritual sau religios?__________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Te-ai încrezut vreodată în religia ta, în sistemul personal de credință sau în fapte bune cu 

speranța de a ajunge în cer, de a dobândi iertarea păcatului și viața veșnică? ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Căruia dintre aceste două grupuri largi ai aparținut înaintea de a-ți pune încrederea în 

Hristos? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care sunt trei modalități specifice (fapte și/sau cuvinte) în care Îi poți mulțumi lui 

Dumnezeu astăzi pentru că este Tatăl tău ceresc?__________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

	

Ziua 2: O CALE DE IEȘIRE DIN FAMILIA GREȘITĂ 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I să îți arate clar astăzi cum poți îndepărta orice îndoială ai putea avea cu privire la relația 

ta cu El.  
 

Cuvintele pe care le-a vorbit Isus fariseilor în Ioan 8 erau dure! Însă Isus le-a vorbit și nici noi nu 

ar trebui să le luăm cu ușurință. Acești oameni erau extrem de dedicați religiei lor, și totuși Isus le-a 

spus că erau copii ai diavolului. Cum se poate acest lucru? Care era problema? Problema fariseilor 

era păcatul, aceeași problemă care ne separă pe oricare dintre noi de Dumnezeu.  

• Citește Romani 5:12. Cum s-a pogorât păcatul și moartea peste rasa umană?____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 16	

Adam, primul om, a ales să păcătuiască, iar natura sa păcătoasă este transmisă mai departe 

urmașilor săi. Geneza 1:27 ne spune că Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu. După păcatul 

lui Adam, Geneza 5:3 spune că fii lui s-au născut după chipul și asemănarea lui (a lui Adam) și nu a 

lui Dumnezeu. Natura păcătoasă și căzută a omului este transmisă din generație in generație și ne 

separă de părtășia cu Dumnezeul nostru iubitor.  

• Citește Romani 3:23. Există vreun om care face excepție la această problemă a păcatului 

sau sunt toți incluși? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 6:23. Care este consecința sigura a păcatului?________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Cu toții moștenim natura căzută a rasei umane la naștere. Astfel devenim păcătoși, și nu prin 

numărul sau gravitatea unor păcate specifice pe care le-am comis sau prin faptul că nu aparținem unei 

religii "corecte". Unii oameni lucrează din greu pentru a-și reprima natura lor păcătoasă prin religie 

sau fapte bune, în timp ce alții pur și simplu se lasă învinși de diavol. Nu suntem păcătoși pentru că 

păcătuim; păcătuim pentru că suntem păcătoși.  

Acuzația lui Isus cum că fariseii erau fii ai diavolului nu era din cauza vreunei activități spirituale 

specifice sau lipsei de fapte bune, ci datorită problemei nerezolvate a păcatului lor. Înțelegi că mersul 

la biserică, faptele bune, studierea Bibliei și rugăciunea nu pot rezolva problema naturii tale 

păcătoase? Păcatul face ca omenirea să fie moartă din punct de vedere spiritual și astfel să facă parte 

din familia diavolului. Biblia definește moartea spirituală ca pe o separare eternă de Dumnezeu 

(Apocalipsa 20:11-15). Dumnezeu vrea să facem parte din familia cea corecta - a Lui! 

• Citește Efeseni 2:8-9. Care este singura cale de a fi mântuit de oribila problemă a 

păcatului? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 11:6. Harul este puterea lui Dumnezeu dăruită fără plată acelora care nu au 

făcut nimic pentru a o merita. Harul și faptele umane nu pot fi niciodată confundate.  

• Citește Romani 10:17. Credința este să auzi și să crezi ce a spus Dumnezeu.  
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• Citește 2 Petru 3:9. Pocăința. Cuvântul "a te pocăi" înseamnă a te schimba, a te întoarce. 

Acest verset ne învață că Dumnezeu vrea ca toată lumea să se schimbe pentru că nu vrea ca 

vreunul din noi să moară fără speranță.  

• Recapitulare: Te-ai dedicat schimbării reale (pocăinței) în viața ta, prin acceptarea harului 

lui Dumnezeu pentru iertarea păcatului când ai ales să îți pui credința în ceea ce Hristos a 

făcut pentru tine în moartea și învierea Sa.  

• Citește Romani 4: 5. În momentul în care îți pui credința doar în Hristos și încetezi să faci 

lucruri pentru a câștiga viața veșnică, Dumnezeu îți socotește credința ca neprihănire.  

• Ți-aduci aminte de vreun moment în care în mod conștient ai luat această decizie de a-ți 

pune credința în Hristos?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Dacă nu ești sigur, de ce să nu iei această decizie chiar acum? Citește Romani 10:9-10. 
Recunoaște în fața lui Dumnezeu că ești un păcătos, admite credința în faptul că Isus Hristos a 
murit în locul tău și a înviat din morți. Spune-I lui Dumnezeu că astăzi alegi să Îl urmezi pe Isus 
Hristos ca ucenic al Său. Apoi, împărtășește decizia ta cu o altă persoană, poate cu cineva care te 
ajută cu acest studiu sau vreun lider din biserica ta.  

 

Dacă ți-ai dorit vreodată să faci parte dintr-o altă familie, acum este timpul! Isus Hristos a 

făcut posibil ca tu să devii parte din familia lui Dumnezeu. Dedicarea ta pentru a termina acest studiu 

cu credincioșie te va ajuta să înveți să profiți pe deplin de relația ta cu Tatăl ceresc.  

 

Ziua 3: A DEVENI PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi ce înseamnă să te naști în familia Sa.  

 

Cea mai importantă problemă a vieții este a înțelege cum să rezolvăm problema păcatului și să 

devenim parte a familiei lui Dumnezeu. Ai adresat această problemă când ai luat decizia de a-ți pune 

încrederea în Isus Hristos ca Mântuitor.  
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• Citește Ioan 1:12-13. Cum ai intrat în familia lui Dumnezeu?________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ioan 1:12 reprezintă una dintre cele mai importante afirmații din Biblie. Următoarea schiță 

arată cum adevărul acestui verset se aplică noii tale vieți: 

Dar tuturor celor ce L-au primit, Aceasta s-a întâmplat când ți-ai pus  încrederea în 
Hristos ca Domn și Mântuitor și ai decis să devii 
ucenicul Său.  

adică celor ce cred în Numele Lui, Aceasta reprezintă intrarea în familia lui Dumnezeu. 
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu.  

Acesta este aspectul credinței cum că Isus Hristos a 
murit și a înviat din morți ca plată pentru păcatul tău.  

născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, 
nici din voia vreunui om, 

Nu ai intrat in familia lui Dumnezeu prin naștere 
fizică (sânge), dorință pură sau efort (voia firii) sau 
pentru că altcineva a dorit acest lucru pentru tine 
(voia vreunui om).  

ci din Dumnezeu. Intrarea ta în familia lui Dumnezeu se face printr-o 
naștere spirituală.  

 

Ioan 1:12 afirmă clar că intrarea în familia lui Dumnezeu se face prin nașterea din nou, fiind 

născut din Dumnezeu. Această naștere din nou te face parte din familia lui Dumnezeu în același mod 

în care nașterea fizică te face parte din familia ta umană.  

Nicodim era unul dintre fariseii religioși menționați mai devreme. Însă, Nicodim a simțit că ceva 

era foarte diferit cu privire la Isus. Într-o noapte L-a abordat pe Isus și L-a întrebat sincer ce trebuie 

să facă pentru a deveni parte a Împărăției lui Dumnezeu. Probabil că și-a imaginat că Isus îl va învăța 

să facă fapte bune, să dea mai mulți bani săracilor sau să săvârșească o anumită slujbă specială. 

Răspunsul lui Isus a fost radical. Iată povestea: 

• Citește Ioan 3:1-9. Nicodim a crezut că Isus vorbea despre nevoia de a fi născut din nou 

într-un sens fizic. Despre ce fel de naștere vorbea Isus?_____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 3:3. Câte feluri de naștere menționează Isus aici?_______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În versetul 6, Isus explică că ai nevoie de două nașteri: nașterea fizică și nașterea spirituală.  
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• Citește Ioan 3:16. Vrea Dumnezeu să te condamne sau să îți dea viață veșnică?__________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 3:17-18. Când sunt aceia care nu își pun încrederea în Hristos condamnați? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Faptul că aceia care nu se încred în Hristos sunt deja sub condamnare este confirmarea că natura 

ta păcătoasă te separă de Dumnezeu, nu vreun păcat specific.  

• Citește Ioan 3:36.  Observă timpul verbului. Viața veșnică, este ceva ceea ce primești în 

viitor sau ceva ce poți experimenta acum? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Atunci când îți pui credința în Domnul Isus Hristos, experimentezi nașterea din nou, o naștere 

spirituală la fel de sigură ca și nașterea fizică. Devii parte a familiei lui Dumnezeu și primești viața 

veșnică pe care o deții în prezent, ceva ce poți avea și te poți bucura de ea chiar acum.  

• Unde și când te-ai născut fizic? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ești la fel de încrezător față de nașterea ta spirituală așa cum ești față de nașterea ta fizică? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care sunt unele dintre beneficiile de a fi născut într-o familie? În afară de adăpost și 

mâncare, care sunt alte beneficii? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care sunt unele beneficii atunci când faci parte din familia lui Dumnezeu? _____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Fă o listă cu cinci prieteni sau membri de familie care crezi că au nevoie să facă parte din 

familia lui Dumnezeu. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Oprește-te și roagă-te pentru acești oameni chiar acum, cerându-I Duhului lui Dumnezeu 

să-i conducă spre înțelegerea nevoii lor de Dumnezeu și să te folosească în orice fel pentru 

a facilita acest proces. 

• Care sunt unele moduri prin care ai putea să atingi pe cei care-i iubești cu mesajul lui 

Hristos? Să nu-ți fie rușine să ceri sfat și sugestii altora. ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 4: TATĂL PERFECT 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru că faci parte din familia Lui. 
• Cere-I să-ți arate cum ar trebui să-ți afecteze viața faptul că faci parte din familia lui Dumnezeu. 

 

 Acum că ești membru al familie lui Dumnezeu, viața ta s-a schimbat. Pe lângă siguranța unei 

relații veșnice cu Dumnezeu și iertarea față de păcat, viața ta se schimbă în multe moduri practice. 

• Citește 2 Corinteni 5:17. Care sunt unele schimbări din viața ta de acum care dovedesc că 

ești „în Hristos”? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care sunt unele dintre lucrurile vechi care nu mai fac acum parte din viața ta? _________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

ta, ținând seama că acum ești ucenic al lui Isus Hristos? ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Ce înseamnă cu adevărat că toate lucrurile s-au făcut noi? Noi valori, prieteni, idei sau 

obiceiuri? Specific, care sunt câteva dintre „lucrurile noi” pe care le poți vedea deja în viața 

ta? _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:17-32. Sugerează acest pasaj alte moduri prin care viața ta ar trebui să 

fie diferită, sau nouă, datorită credinței tale în Hristos? _____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Tatăl tău ceresc te iubește necondiționat și nu vrea decât să-ți ofere tot ce are mai bun. Tatăl tău 

pământesc ar trebui să fie un exemplu al dragostei Tatălui ceresc. Din nefericire, nu toată lumea are 

avantajul de a avea o familie iubitoare, si unii au suferit mult din cauza unor relații disfuncționale cu 

părinții lor. Însă, există o speranță pentru toți! Acum ai un Tată în cer care este tot ceea ce ți-ai fi dorit 

de la un tată, și chiar mai mult.  

• Citește Matei 7:11. Chiar dacă tatăl tău pământesc a fost bun sau rău, Tatăl tău ceresc este 

mult mai bun decât orice tată pământesc. Numește trei beneficii pe care le oferă Tatăl tău 

ceresc, pe care tatăl tău pământesc nu ar putea să le ofere niciodată. ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ți-a spus vreodată tatăl tău că te iubește? Când și cât de des? ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ți-a arătat vreodată tatăl tău că te iubește prin a-ți acorda timp? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește din nou Ioan 3:16. Îți spune Tatăl ceresc că te iubește? _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În lumina aceluiași verset, cum ți-a arătat Tatăl ceresc că te iubește?___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 22	

• Dacă provii dintr-o familie pământească iubitoare, Dumnezeu a folosit aceasta pentru a te 

pregăti să primești dragostea Lui. Chiar dacă părinții tăi nu au crezut în Dumnezeu sau în 

Biblie, ei au fost instrumentele lui Dumnezeu care să te conducă spre El. Ia legătura cu ei 

astăzi, dacă se poate, și mulțumește-le pentru aceasta.  

• Poate că ai crescut sau crești fără tată. Cum te face asta să te simți? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este un alt bărbat spre care privești ca la un tată? __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă nu ai un tată pământesc, ești tu gata să-i permiți lui Dumnezeu să ocupe acest loc în 

inima ta și să întâmpine nevoile tale? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 5: LĂSÂNDU-L PE TATĂL CERESC SĂ MĂ IUBEASCĂ 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea o înțelegere clară a modului în care te iubește Dumnezeu. 

 

 Tatălui tău ceresc îi pasă de tine și se îngrijește de tine în tot ceea ce tatăl tău pământesc ar 

trebui să o facă. Totuși, Dumnezeu face aceasta complet și perfect. Iată câteva exemple ale relației pe 

care Tatăl tău ceresc ți-o oferă: 

• Citește 1 Petru 5:7. Tatălui tău ceresc îi pasă de tine și vrea să înlăture poverile din viața 

ta. Care este o povară din viața ta pe care i-o poți da Lui acum în rugăciune? ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



ÎNDRUMĂRI	

	 23	

• Citește Matei 6:5-13. Poți oricând să ai acces la Tatăl tău ceresc ca să vorbești cu El despre 

orice lucru din viața ta. El ascultă la fiecare cuvânt pe care îl spui. Versetele 9-13 mai sunt 

numite și „Rugăciunea Tatăl Nostru”, în care Isus ne învață cum să ne rugăm. 

Tatăl nostru care ești în ceruri! Recunoaște-l pe Dumnezeu ca și Tatăl tău, iar acum 
că faci parte din familia lui Dumnezeu, El este și 
Tatăl „nostru”. 

Sfințească-se Numele Tău Spune-i lui Dumnezeu că El este deosebit, știind că 
nu este nimeni altul ca El și că te supui controlului 
Său asupra vieții tale. 

Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în 
cer și pe pământ. 

Rugăciunea nu este pentru a face cum vrei tu, ci 
pentru a înțelege scopul lui Dumnezeu și a vedea 
voia lui Dumnezeu devenind realitate în viața de zi 
cu zi așa cum a plănuit Dumnezeu. 

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o 
nouă astăzi 

Încrede-te în Dumnezeu să se îngrijească de tot ceea 
ce ai nevoie. 

Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și 
noi iertăm greșiților noștri 

Dacă sunt păcate nemărturisite în viața ta, recunoaște 
astăzi față de Dumnezeu și cere-i iertare. Apoi 
urmează exemplul lui Dumnezeu și iartă pe oricine a 
păcătuit împotriva ta. 

și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel 
rău. 

Sunt multe ispite în viață. Cere-i lui Dumnezeu să te 
conducă în a lua hotărâri corecte, pentru a face și a 
spune ceea ce este drept, și să te protejeze de orice 
influență rea din jurul tău. 

Căci a ta este împărăția și puterea și slava în 
veci. Amin. 

Recunoaște faptul că viața ta ar trebui să dea atenție 
lui Dumnezeu, și că orice este valoros în viața ta vine 
din puterea Lui, nu a ta, și astfel El merită toată 
onoare, nu tu. 

 

• Mai sus se găsește un model al elementelor de bază ale rugăciunii. În loc să repeți cuvintele, 

oprește-te acum și roagă-te cu propriile tale cuvinte fiecare dintre cele șapte elemente 

enumerate mai sus. Rugăciunea înseamnă simplu să vorbești cu Dumnezeu.  

• Citește Luca 12:22-32. Poate că au fost momente în care tatăl tău pământesc a eșuat în a-și 

face timp pentru tine sau poate că părea că nu acordă atenție la ceea ce se întâmpla în viața ta, 

sau poate că nici măcar nu era prezent. Crezi că Tatăl tău ceresc știe și îi pasă de tot ceea ce 

este în viața ta astăzi? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Oprește-te acum și discută cu El ceea ce ai în program astăzi și mâine. Cere-i să te îndrume, 

să pună cuvintele corecte pe buzele tale, să-ți dea curaj de a face ceea ce este corect și să se 

îngrijească de toate nevoile tale.  

• Bazat pe același pasaj din Luca 12, este ceva în viața ta semnificativ pentru Tatăl tău 

ceresc?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 1:3. Când ești în durere, suferi în urma unei probleme mari sau ai 

nevoie de alinare și încurajare, la cine te poți duce cu toată încrederea? ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă este o durere sau o suferință acum în viața ta, mergi acum la Tatăl ceresc în 

rugăciune și poți găsi alinarea pe care numai El o poate da. 

• Citește Iacov 1:17. Spune cel puțin trei dintre cele mai bune lucruri din viața ta și spune de 

unde vin aceste lucruri. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Evrei 12:5-11. Ca oricare alt tată bun, Tatăl tău ceresc te disciplinează atunci când 

păcătuiești, pentru a te corecta și a putea să te dezvolți. Însă, El are de a face cu tine ca și copil 

al Său, nu ca un păcătos pierdut. Este un anumit domeniu din viața ta acum în care poate 

experimentezi disciplina iubitoare a Tatălui ceresc? ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă da, ce pași ar trebui să faci ca să poți corecta acea parte din viața ta care trebuie 

schimbată?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Chiar și cei mai buni tați pământești sunt păcătoși din fire și dau greș față de copiii lor din 

când în când. Tatăl tău ceresc nu va da greș niciodată. Dacă ai crescut fără un tată, atunci Tatăl tău 

ceresc poate să compenseze mult mai mult pentru orice experiență pe care ai pierdut-o. Însă, trebuie 

să-I permiți să te iubească necondiționat, să-ți vorbească ca unui copil al Său și să te protejeze și să 
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se îngrijească de tine. Acesta este motivul pentru care trebuie să fii consecvent în aceste studii zilnice. 

În curând vei dezvolta un obicei de a petrece timp de calitate zilnic cu Tatăl tău ceresc. El vrea să 

petreacă timp cu tine! Viața ta se va îmbunătăți. 

 

 

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 2 
 

Fiul: Jertfa lui Dumnezeu pentru mine 
 

Cum pot ști că noua mea viață și  
relație cu Dumnezeu vor dura? 

 

Verset de memorat: 2 Corinteni 5:21 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Siguranța vieții și relației mele cu Dumnezeu depinde 
de ceea ce Isus Hristos a făcut prin moartea și învierea Lui, nu de ceea ce știu, simt 
sau fac. 

 

Teama, îngrijorarea și nesiguranța înrobesc pe mulți oameni. Lumea este plină de activități 

religioase practicate de către oameni sinceri care lucrează din greu pentru a obține sau păstra ceva. 

Fiecare religie are propria ei idee cu privire la ceea ce este necesar pentru succesul spiritual. 

Unele religii se bazează pe a ști ceva, în timp ce altele se concentrează pe a face sau a simți 

ceva. Mesajul Bibliei este că în timp ce ceea ce ști, faci sau simți sunt lucruri importante, viața și 

siguranța ta sunt înrădăcinate în cine ești – copilul lui Dumnezeu, un membru al familiei Sale. 

Creștinătatea este despre a fi. 

În prima lecție ai învățat că o persoană devine parte din familia lui Dumnezeu prin nașterea 

spirituală atunci când se pocăiește de păcatul său și se încrede în Hristos ca Domn și Mântuitor. 

Această lecție ne învață că siguranța noii tale vieți nu depinde de ceea ce faci sau nu, ci depinde de 

aceeași lucrare desăvârșită a lui Isus Hristos care ți-a dat viața la început. 
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Ziua 1: CUNOSC PE TATĂL MEU CERESC PRIN FIUL SĂU ISUS 
HRISTOS 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a putea primi adevărul Cuvântului Său. 
• Roagă-te ca la sfârșitul acestei lecții să ai o înțelegere mai profundă a Domnului Isus Hristos și a 

relației pe care dorește să o aibă cu tine. 
 

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

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

ta cu Tatăl tău ceresc pe care nici măcar nu-L poți vedea? 

• Citește Ioan 1:18. Cine „face cunoscut” sau explică cine este Dumnezeu cu adevărat? ____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 14:6. Câte căi sunt către Tatăl? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 14:17. Cum pot cunoaște pe Tatăl? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 14:8-11. Ce a cerut Filip? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care a fost răspunsul lui Isus pentru el? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Probabil că ai auzit cuvântul „Trinitate” cu referire la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

Cuvântul „Trinitate” nu se găsește în Biblie, dar în multe traduceri este „Dumnezeire”, și se referă la 
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desăvârșirea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul. Biblia nu ne învață existența a trei dumnezei, ci că 

Dumnezeu invizibil este văzut prin Fiul și experimentat intern prin Duhul. 

Pavel a spus că Isus Hristos este plinătatea dumnezeirii în formă trupească (Coloseni 2:9). În 

termeni mai simpli, poți cunoaște pe Tatăl tău ceresc deoarece a ales să se descopere față de tine în 

forma trupească a Domnului nostru Isus Hristos. Unii L-au numit pe Isus Hristos „Dumnezeu-Om” 

deoarece El este atât omul perfect cât și Dumnezeul perfect. 

Aici este un principiu important de învățat: Dumnezeu invizibil poate fi văzut în formă umană, 

așa cum a fost văzut în persoana Domnului Isus Hristos. Dacă ești cu adevărat un ucenic al lui Isus 

Hristos, oamenii ar trebui să-L poată vedea pe Dumnezeu în tine. 

• Care este o modalitate prin care cei care te cunosc, pot vedea pe Dumnezeu în viața ta? ___ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care este o altă cale prin care poți crește pentru a putea fi mai mult ca și Dumnezeu pentru 

ca oamenii să-L poată vedea pe El în viața ta? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

domeniu specific, pentru a putea fi mai mult ca și El. 

 

 Ziua 2: ISUS HRISTOS A PLĂTIT PEDEAPSA PENTRU PĂCATUL 
MEU; EL ESTE SIGURANȚA VIEȚII MELE VEȘNICE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi incredibila profunzime a tot ceea ce Isus Hristos a făcut 

atunci când a murit în locul tău și a înviat. 
• Cere-I lui Dumnezeu să te facă mai încrezător față de ceea ce a făcut Isus Hristos pentru tine. 

 

 Neprihănirea lui Dumnezeu necesită ca pedeapsa păcatului să fie satisfăcută. Natura umană, 

coruptă de păcat, este fără de putere în a atinge standardul lui Dumnezeu pentru sfințenie. Dragostea 

necondiționată a lui Dumnezeu L-a motivat să plătească pedeapsa păcatului prin a muri în locul 

nostru. Romani 5:1 spune că ai fost „socotit neprihănit” (justificat) prin credință și de aceea ai pace 
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cu Dumnezeu. Justificarea este un termen legal și înseamnă mai mult decât doar iertare. Este iertare 

bazată pe satisfacerea deplină a pedepsei pentru păcat. 

• Citește 2 Corinteni 5:19-21 

• Ce s-a făcut Hristos pentru noi? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce devenim noi ca și rezultat a ceea ce S-a făcut Hristos? ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

În Hristos devii neprihănirea lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce tu ai fi făcut, ci datorită faptului că 

Hristos a plătit pedeapsa păcatului prin moartea și învierea Sa. Acest lucru este un gând puternic! 

Neprihănirea înseamnă a fi îndreptățit sau pur în prezența lui Dumnezeu. Nu lucrezi pentru a câștiga 

o statură de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru este ceva ceea ce Isus Hristos a făcut 

pentru tine. Biblia spune că Dumnezeu ne-a „socotit” neprihăniți. Acest lucru înseamnă că Dumnezeu 

ne-a creditat sau a transferat neprihănirea în contul tău datorită lucrării desăvârșite a lui Hristos, așa 

cum ai face cu un transfer bancar, creditând fonduri dintr-un cont în altul. Iată cum stau lucrurile în 

2 Corinteni 5:21: Isus Hristos a luat păcatele tale asupra Sa atunci când a murit pe cruce; învierea și 

biruința Lui asupra morții și păcatului fac posibil ca neprihănirea Lui să fie transferată în contul tău. 

Acum acesta este statutul tău legal înaintea lui Dumnezeu datorită credinței în ceea ce El a făcut 

pentru tine, nu datorită a ceea ce ai fi făcut tu. 

• Citește Romani 4:1-3. A fost Avraam socotit neprihănit pentru ceea ce a făcut el? Cum sau 

de ce a fost Avraam declarat neprihănit? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 4:4-5. Privind la exemplul lui Avraam, cum poți fi tu socotit neprihănit? __ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 4:18-25. Aici vorbește despre exemplul credinței lui Avraam în promisiunea 

lui Dumnezeu de a-i da un fiu și de a-l face tatăl multor neamuri. 



ÎNDRUMĂRI	

	 31	

• Citește Romani 4:21-22. Cum a fost neprihănirea socotită (imputată asupra) lui Avraam? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 4:23-25. Cum este neprihănirea socotită ție astăzi? ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Poziția ta oficială, sau statutul tău înaintea lui Dumnezeu este de neprihănire. Nu ai făcut nimic 

pentru a merita această poziție, ci doar ai crezut în ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Acum, cum 

se potrivește condiția vieții tale cu poziția de neprihănire? Probabil că ai citit istorisiri despre împărați 

și regine care s-au născut cu poziția aceasta, totuși uneori și-au trăit viața într-o condiție care nu se 

potrivea cu regalitatea lor. 

• Îți trăiești tu viața pentru ca aceasta să se potrivească în mod constant cu poziția de 

neprihănire pe care Isus Hristos ți-a oferit-o? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie un exemplu din săptămâna care a trecut despre ceva ce ai făcut sau spus simplu 

pentru că era lucru corect sau biblic de făcut. _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie un exemplu din săptămâna care a trecut în care ai eșuat în a spune sau face lucrul 

corect sau biblic. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Încheie acest timp cu Dumnezeu și Biblia prin a te ruga ca Dumnezeu să continue să te 

învețe în așa fel încât condiția ta zilnică să crească în fiecare zi pentru a fi mai mult în 

concordanță cu poziția ta eternă de neprihănire. 
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Ziua 3: SIGURANȚA MEA SE GĂSEȘTE ÎN CEEA CE SUNT, NU ÎN 
CEEA CE ȘTIU, FAC SAU SIMT 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să crești în înțelegerea a cine ești în Hristos. 

 

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

de nașterea ta în familia lui Dumnezeu (Ioan 3:1-9) prin a-L primi pe Domnul Isus Hristos ca 

Mântuitor (Ioan 1:12). Toate acestea sunt datorită a ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut pentru noi 

prin moartea și învierea Sa. De aceea, siguranța noii tale vieți și a relației cu Dumnezeu nu se bazează 

pe ceea ce faci, ști sau simți, ci pe ceea ce te-a făcut Dumnezeu.  

• Citește cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 15:10. Care era baza identității lui 

Pavel? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Avea această încredere deoarece cunoștea ceva, a făcut ceva sau a simțit ceva? __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Încrederea lui Pavel exista datorită eforturilor sale sau datorită a ceea ce știa că este în 

Hristos? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 1:12 încă o dată. Prin nașterea din Dumnezeu devii copilul Lui. Te poți gândi 

la un exemplu din Biblie sau în creație care să fie „nenăscut”? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 1:3-5. Petru spune că ai fost născut din nou într-o nădejde vie prin învierea 

lui Isus Hristos. În același pasaj, de puterea cui suntem noi păziți? ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Romani 8:1. Vei învăța despre semnificația justificării. Opusul justificării este 

condamnare. 

• De ce poți fi încrezător că nu vei fi condamnat de către Dumnezeu? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este această încredere datorată cunoștinței, sentimentelor sau faptelor tale, sau datorită a 

cine ești în Hristos? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Poți să părăsești pe părinții tăi, să fii furios cu ei, să fugi de acasă și să nu le mai vorbești vreodată, 

dar nu poți fi „nenăscut”. Vei fi întotdeauna copilul lor orice ai face, gândi sau simți. Acest lucru te 

învață diferența dintre o poziție (născut copil) și o relație. Nu vei înceta niciodată să fii copilul 

părinților tăi, chiar dacă relația cu ei se va înstrăina. Odată ce ți-ai pus încrederea în Isus Hristos ca 

Mântuitor, nu vei înceta niciodată să fii copilul lui Dumnezeu. Obiectivul acestor studii este ca tu să 

devii atât de confortabil și sigur de relația ta cu Dumnezeu încât viața ta să reflecte tot mai mult 

efectele pozitive a cine te-a făcut Dumnezeu să fii. 

• Scrie cel puțin un domeniu de nesiguranță cu care te-ai lupta în viața ta. _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum ar trebuie să influențeze acest domeniu, înțelegerea ta despre cine ești tu în Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 1:3-6. Mulți oameni suferă deoarece cred că părinții lor sau alți oameni 

importanți din viața lor, nu-i acceptă. 

• Chiar dacă toți ceilalți din viața ta te resping, unde poți găsi acceptarea? _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 4: NU MĂ TEM DE ÎNDOIELI 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate cum să ai de a face cu îndoielile și să înțelegi mai bine siguranța 

vieții tale în Hristos. 
 

Îndoielile fac parte din viață. Lucrul important este cum avem de a face cu ele. 

 Isus a înviat din mormânt și s-a arătat unora dintre ucenicii Săi. Toma nu a fost prezent și a 

spus că el nu va crede că Isus este viu până ce nu pune degetul pe rănile cuielor și mâna pe rana suliței 

din coasta lui Isus. Când Isus S-a arătat următoarea dată, în loc să-l mustre pe Toma pentru îndoiala 

lui, Isus l-a chemat să facă ceea ce a spus și să examineze dovada (Ioan 20:24-29). 

 Poți avea de a face cu îndoielile în același fel prin a le înfrunta și a examina dovada a ceea ce 

spune Biblia. Când compari îndoielile tale cu ceea ce spune Biblia și alegi să crezi Biblia, credința ta 

crește și tu te întărești. 

 Aplică acest principiu la siguranța mântuirii față de păcat. Dacă te-ai îndoit vreodată că poți 

trăi la așteptările lui Dumnezeu și te-ai gândit vreodată că îți poți pierde viața veșnică, poți obține 

încredere prin a înfrunta acele îndoieli și să le compari cu adevărul Bibliei. 

• Citește 1 Ioan 5:9-13. Ai acceptat tu darul lui Dumnezeu de viață veșnică în Fiul Său Isus 

Hristos? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Luând în considerare versetul 11, atunci când îndoiala despre mântuirea ta crește, ar trebui 

să asculți de sentimentele tale, ideile altora, sau de ceea ce a spus Dumnezeu în Biblie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Privind cu atenție la versetul 10, dacă refuzi să crezi ceea ce a scris Dumnezeu în Biblie, ce 

spui tu de fapt despre Dumnezeu? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Potrivit cu versetul 12, care este baza pentru care avem viața veșnică? _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 13, poți ști cu adevărat că ai viață veșnică? _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce înseamnă veșnic? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă viața veșnică se termină la un moment dat, sau dacă o poți pierde, ar mai fi ea 

veșnică? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 10:27-29. În acest pasaj, Isus spune o pildă despre a fi Păstorul cel Bun care 

își dă viața pentru oile Sale.  

• Potrivit cu ceea ce spune Isus, dacă El ți-a oferit viața veșnică, ești vreodată în pericolul de 

a pieri? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poate cineva să te scoată vreodată de sub grija Păstorului cel Bun? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Filipeni 1:6. Încrederea lui Pavel era în cei din Filipi sau în Hristos? ___________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Timotei 1:12. Ce sau cine este obiectul siguranței lui Pavel? __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Iuda 1:24-25. Cine te poate păzi de cădere? _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 5: NIMIC NU MĂ POATE DESPĂRȚI DE DUMNEZEU 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să-ți poți găsi identitatea, încrederea, siguranța, 

acceptarea și refugiul în El. 
 

Mulți oameni suferă de o lipsă de identitate, acceptare sau încredere. În aceste primele două 

lecții ai învățat că prin a primi harul lui Dumnezeu prin credință ai o nouă identitate minunată ca și 

membru al familiei lui Dumnezeu. Ești acceptat pentru eternitate în Domnul Isus Hristos și ai 

siguranța de a ști că nu poți pierde niciodată ceea ce ai deoarece depinde numai de ceea ce a făcut 

Hristos, nu de ceea ce faci tu. Pavel a rezumat beneficiile noii tale vieți în Hristos în aceste cuvinte: 

„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31). 

• Citește Romani 8:35-39. Fă o listă a celor 17 lucruri pe care Pavel le menționează în aceste 

versete ca nefiind capabile să ne separe de dragostea lui Dumnezeu. __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Gândește-te la fiecare dintre acestea și ia în considerare ceea ce înseamnă. 

• Este ceva care nu este menționat în această listă care să te poată despărți de dragostea lui 

Dumnezeu? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



ÎNDRUMĂRI	

	 37	

De ce poate Pavel să vorbească cu o astfel de încredere? Haideți să examinăm ceea ce spune 

Biblia. 

• Citește Efeseni 1:12-14. După ce îți pui credința în Hristos pentru mântuire, care este 

pecetea (sigiliul) promisiunii? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Privește cu atenție la versetul 13. Sigilează Duhul Sfânt mântuirea ta, sau Duhul Sfânt este 

sigiliul? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este cineva sau ceva care să poată rupe vreodată sigiliul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:30. Până când ține sigiliul acesta al Duhului Sfânt? (Ziua răscumpărării 

se referă la momentul în care Isus Hristos vine înapoi pe pământ pentru a stabili împărăția Lui 

veșnică.) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Unde îți găsești tu identitatea și valoarea ca și persoană? ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este încrederea ta în ceea ce faci sau simți, sau este în ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut 

pentru tine? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Există vreun motiv biblic valid pentru care să crezi că ai putea vreodată pierde noua viață 

în Hristos? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 3 
 

Duhul: Prezența lui Dumnezeu în mine 
 

Cum pot ști că relația mea cu Dumnezeu 
este mai mult decât niște gânduri și idei? 

 

Verset de memorat: Efeseni 5:18 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Momentul în care m-am încrezut în Isus Hristos ca 
Mântuitor, Duhul lui Dumnezeu Și-a luat reședința în ființa mea internă pentru a 
duce la îndeplinire scopul lui Dumnezeu în mine și prin mine. 

 

 Manifestarea Dumnezeului Atotputernic în trei persoane, Tată, Fiu și Duh Sfânt, este un 

concept greu de înțeles. Totuși, fiecare are roluri diferite și o exprimare a propriei persoane. De 

exemplu, s-ar putea să fii mamă, fiică și soție, chiar dacă ești aceeași persoană. L-ai cunoscut pe 

Dumnezeu ca Tată și Fiu. În această lecție Îl întâlnești ca Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu în tine. 

 Gândindu-ne la Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie al cerului, sau Isus Hristos care a 

trăit, a murit și a înviat acum mai bine de două mii de ani, pare să arate că Dumnezeu este departe. 

Însă Dumnezeu nu este departe! El locuiește în urmașii Săi prin Duhul Sfânt. 

 În lecția doi, ai învățat că Dumnezeu ți-a dat pe Duhul Sfânt ca sigiliu al mântuirii tale și a 

noii tale vieți. Mai sunt încă multe de învățat. Folosirea cuvântului „duh” se referă la prezența sau 

aparența cuiva. Prin aceasta se exprimă faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este doar o energie 

spirituală care curge prin univers, ci aparența, prezența sau persoana lui Dumnezeu la lucru în noi și 

în lumea din jurul nostru. 
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Ziua 1: DUHUL LUI DUMNEZEU LOCUIEȘTE ÎN MINE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Astăzi, roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi ce înseamnă că Duhul locuiește în tine și cum 

ar trebui să-ți influențeze viața acest lucru. 
 

 Biblia ne învață că Dumnezeu locuiește în tine! În mod specific, Dumnezeu locuiește în tine 

prin Duhul Sfânt. 

 Privește la mâinile, brațele și picioarele tale. Pune mâna pe inimă. Atinge-ți fața și capul. Ceea 

ce vezi și simți nu este decât o carapace care încorporează duhul tău. Acum că ești creștin, Dumnezeu 

este prezent în aceeași carapace sub forma Duhului Sfânt. Dumnezeu locuiește în tine! 

• Citește Ioan 14:15-27. Isus a spus aceste cuvinte nu cu mult timp înainte de a fi crucificat. 

Cum a spus Isus că va mângâia pe ucenicii Lui? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În același pasaj, găsește de câte ori apare Dumnezeu ca și Tată, Fiu și Duh. __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Petrece puțin timp reflectând asupra a ceea ce a spus Isus aici, apoi scrie o listă scurtă a 

promisiunilor pe care ți le oferă Isus în acest pasaj. ________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 3:24 și 4:13. Cum poți ști cu adevărat că ești în Dumnezeu și Dumnezeu este 

în tine? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 6:19-20. Unde este Duhul lui Dumnezeu? ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Cu ce anume compară Pavel trupul tău? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum se face că Duhul lui Dumnezeu a venit să locuiască în tine? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• A fost datorită vreunei lucrări speciale pe care ai făcut-o sau datorită a ceea ce a făcut 

Dumnezeu? Ce anume mai exact? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Văzând că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, cum ar trebui să-ți afecteze trupul și 

duhul potrivit cu 1 Corinteni 6:20? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ai învățat că Duhul Sfânt este sigiliul mântuirii tale, garanția lui Dumnezeu pentru viața ta 

veșnică. Efeseni 1:13 spune că ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în urma credinței tale în Isus 

Hristos ca Domn și Mântuitor. De fapt, Romani 8:9 spune că dacă nu ai Duhul Sfânt, acest lucru 

indică faptul că tu nu aparții cu adevărat lui Hristos. În Romani 8:16, Pavel spune că Duhul Sfânt este 

Cel care mărturisește împreună cu duhul tău că tu ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. 

• Dumnezeu locuiește în tine prin Duhul Său cel Sfânt. Cum ar trebui să-ți afecteze 

gândurile? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu practic despre cum trebuie să se schimbe gândirea ta pentru că Dumnezeu 

locuiește în tine. Acesta poate fi un gând vechi de care trebuie să scapi, sau un gând nou pe 

care trebuie să-l iei în considerare. _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Dă un exemplu clar a ceea ce poți face pentru a-I aducă glorie lui Dumnezeu, acum că El 

locuiește în tine. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu de acțiune/faptă pe care ar trebui să o schimbi pentru că Dumnezeu 

locuiește în tine. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 2: DUHUL LUI DUMNEZEU ESTE PUTEREA ȘI PREZENȚA 
LUI DUMNEZEU ÎN MINE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate cum prezența Duhului Sfânt în viața ta îți poate da adevăratul scop 

și semnificație pe care le-ai vrut din totdeauna. 
 

 Unii oameni încearcă să trăiască după cele Zece porunci, Regula de aur, sau încearcă sa facă 

ceva pentru a câștiga un favor înaintea lui Dumnezeu. Oricât de mult ar încerca cineva, este imposibil 

să poți atinge standardele lui Dumnezeu de neprihănire. Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine pentru 

ca astfel în puterea lui Dumnezeu, nu prin propriile tale eforturi, să poți trăi neprihănit.  

 Apostolul Pavel a cunoscut frustrarea de a nu fi capabil să trăiești după adevărul lui Dumnezeu 

atunci când depinzi de propriile sale abilități. El a fost crescut ca și iudeu devotat și a încercat din 

răsputeri să trăiască după legea Vechiului Testament. Problema nu era legea lui Dumnezeu, ci ceea 

ce era în Pavel. 

• Citește Romani 7:7-20. Ce anume îl împiedica pe Pavel să-și trăiască viața așa cum 

Dumnezeu dorea de la el? Privește în special la versetele 17 și 20. ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 7:21-23. Care era legea sau principiul descoperit de Pavel? _____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Gândește-te la un anumit moment din viața ta în care ai știu exact ceea ce era corect să 

faci, și totuși ai făcut altceva. __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu ce spune Pavel, care a fost lucru care te-a împiedicat să faci ceea ce este corect? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:1-4. Care este noua lege pe care a descoperit-o Pavel și care să 

contracareze ceea ce el numește aici legea păcatului și a morții? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum Își împlinește Dumnezeu neprihănirea în tine, potrivit cu versetul 4? ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:5-9. A fi lumesc sau carnal, înseamnă că gândurile tale sunt controlate de 

dorințele tale senzuale și egoiste. 

• În contrast, ce crezi că înseamnă a fi spiritual? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poți să fii plăcut lui Dumnezeu muncind mai mult, făcând mai mult, sau încercând mai 

multe prin propriile puteri? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

În fond, ceea ce ai văzut aici este că păcatul te împiedică să trăiești o viață de neprihănire 

consecventă. Principiul păcatului din viața ta întotdeauna te trage în jos, așa cum și legea gravitației 

întotdeauna trage un obiect în jos spre pământ. Însă, oricât de greu este un avion și zboară folosindu-

se de principiile aerodinamicii pentru a se împotrivi legii gravitației, tot astfel Duhul lui Dumnezeu 

care este în tine, te împuternicește să biruiești efectele naturii tale păcătoase. Nu prin a încerca mai 

mult, ci prin a te încrede în Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine prin Duhul Sfânt, ca să-ți ofere o 

viață de biruință și scop. 
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• Citește Fapte 4:8 și 31; Fapte 6:3 și 5; Fapte 7:55; Fapte 11:24; Fapte 13:9 și 52. Care este 

lucru pe care aceste versete îl au în comun? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cartea Fapte spune despre cum urmașii lui Isus Hristos au ieșit anunțând vestea bună a noii 

vieți în Hristos, iar unii și-au dat viața făcând acest lucru. Care a fost sursa puterii lor? __ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 3:14-19. Cum te întărește Dumnezeu în omul dinlăuntru și te împuternicește 

să trăiești o viață care să-I aducă glorie? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie specific, ce domeniu sau domenii din viața ta trebuie să fie întărite și apoi cere-I lui 

Dumnezeu să te întărească prin puterea Duhului Său cel Sfânt. ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 3: DUHUL LUI DUMNEZEU ÎMI VORBEȘTE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru Duhul Său care este în tine. 
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să fii sensibil pentru a auzi vocea Lui care îți vorbește. 

 

 Oamenii uneori vorbesc despre a asculta vocea interioară. Unii numesc aceasta conștiință, iar 

Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu i-a dat omului o conștiință (Romani 2:15-16). Totuși, 

conștiința ta este imperfectă și poate să greșească (1 Timotei 4:2). Urmașii lui Hristos au ceva mult 

mai bun – Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine și care îți vorbește cu vocea lui Dumnezeu. 

Duhul lui Dumnezeu îți poate vorbi prin conștiința ta, cuvintele Scripturii sau îți poate vorbi din 

adâncul duhului tău în moduri pe care nu le poți înțelege sau explica pe deplin. 
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• Citește Ioan 16:7-8. Pentru a vorbi despre ce va face Duhul, sau Mângâietorul, Isus a folosit 

un cuvânt care se poate traduce cu mustrare, condamnare, convingere, arată sau dovedește. 

• Isus spune că Duhul Sfânt te va convinge de aceste lucruri. Care sunt acestea? __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Pe baza acestui pasaj, cine a fost cel care te-a convins de problema păcatului tău și nevoia 

de Isus Hristos? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Îți poți aminti un moment din săptămâna trecută în care Duhul Sfânt te-a convins sau te-a 

făcut conștient de vreun păcat din viața ta? Ce a fost? ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Oprește-te acum și întreabă-L dacă mai este vreun păcat din viața ta care trebuie 

abandonat. 

• Același verset spune că Duhul Sfânt te convinge de neprihănire. Cu alte cuvinte, El te face 

conștient de lucrurile corecte pe care trebuie să le faci. 

• Poți să-ți aduci aminte de un moment în care Duhul Sfânt te-a atenționat să faci ceva, 

deoarece era lucrul corect de făcut? Ce a fost? __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Duhul lui Dumnezeu te face conștient de asemenea de judecată, sau consecința păcatului. 

• Îți poți aminti un moment în care ai fost ispitit să păcătuiești și apoi ai ales să nu faci asta, 

deoarece te-ai gândit la consecința de a da socoteală înaintea lui Dumnezeu? Ce a fost și 

ce voce ți-a vorbit? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Duhul lui Dumnezeu te convinge de păcat, însă este foarte important să înțelegi diferența dintre 

convingerea față de păcat și sentimentul de vinovăție. Sentimentul de vinovăție te poate face să te 

simți deprimat, fără speranță și să te facă să ai un sentiment de paralizie și rușine. Atunci când Duhul 

lui Dumnezeu te convinge de păcat este întotdeauna foarte specific și clar, cu motivația iubitoare de 

a te atrage la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu te motivează să vii la Dumnezeu și să-I ceri iertare și 

puterea de a te întoarce de la păcat. 

• Citește Romani 8:26. Ai fost vreodată atât de copleșit de ceva încât să gemi în interior și nu 

ai știut cum să spui în cuvinte ceea ce era în inima ta? ______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce promite acest verset că va face Duhul lui Dumnezeu pentru tine în acele momente? ____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este o povară pe inima ta acum și ai rămas fără cuvinte și nici măcar nu ști cum să începi 

să te rogi? Ce este acea povară? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Oprește-te acum și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru faptul că El deja știe ceea ce nici tu 

nu știi cum să exprimi. Mulțumește-I pentru că a pus Duhul Său în viața ta. 

Acestea sunt doar câteva din multele moduri prin care Dumnezeu îți vorbește prin Duhul care 

locuiește în tine și a devenit una cu duhul tău. Uneori ai putea confunda vocea Lui cu alte gânduri 

care caută atenție. Însă, Duhul lui Dumnezeu întotdeauna va spune adevărul și nu va contrazice 

niciodată adevărul pe care-l găsești în Biblie. 
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Ziua 4: DUHUL LUI DUMNEZEU MĂ FACE MAI MULT CA ȘI 
HRISTOS 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Spune-I lui Dumnezeu că vrei să crești spiritual și să devii mai mult ca și Hristos în oricare aspect 

al vieții tale, pentru ca viața ta să-I aducă slavă Lui. 
 

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

semnificative moduri prin care Duhul Sfânt face acest lucru este prin a te face să fii mai mult ca și 

Hristos. Cu cât viața ta îl reflectă mai mult pe Hristos în fața celorlalți, cu atât mai mult este Hristos 

glorificat. Duhul lui Dumnezeu din tine îți dă puterea de a crește și a fi mai mult ca și Hristos în 

oricare aspect al vieții tale. 

• Citește Galateni 3:1-3. Primind o viață nouă și sigiliul Duhului Sfânt care locuiește în tine 

prin credință, cum ar trebui să continui să crești în umblarea ta cu Dumnezeu? __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Galateni 5:16-18. Cum poți obține victorie asupra firii pământești, a dorințelor 

trupești care se luptă cu tine și trag de tine pentru a te implica în păcat și egoism? ________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Galateni 5:19-21. Dacă este vreun cuvânt pe care nu îl înțelegi, caută-l în dicționar.  

• În caz că ai crezut că ai scăpat, privește cu atenție la ultimul articol din listă. Include orice alte 

lucruri ca cele menționate. 

• Te poți gândi la ceva din viața ta din luna trecută care ar putea face parte din categoria 

lucrurilor firii? Care ar fi acesta? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Galateni 5:22-23. Caută într-un dicționar sau o altă sursă de referință, orice cuvânt 

din listă pe care nu îl înțelegi. Sunt nouă calități scrise aici. 
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• Care dintre acestea are nevoie să fie dezvoltate în viața ta? ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Galateni 5:24-25. Dacă tu îi aparții lui Hristos, ce ar trebui să se întâmple cu 

dorințele și poftele carnale, trupești, care vor să te controleze? ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum poți răstigni, sau omorî, faptele firii pământești din viața ta? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Implică asta să încerci mai mult, să dai tot ce poți, tot efortul tău, sau implică să înveți să 

umbli în Duhul? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Fă o listă a faptelor firii cu care te lupți tu. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Spune-i lui Dumnezeu că vrei ca El să ia acele fapte ale firii din viața ta și să te facă 

conștient atunci când ești ispitit de aceleași dorințe vechi ale firii. Cere-i să-ți amintească 

de consecințele cedării în fața păcatului. 

• Cere-I lui Dumnezeu să facă dorința de a face ceea ce este corect, să fie mai puternică decât 

dorința de a face ceea ce este greșit. 

• Cere-I să te învețe să umbli în Duhul. Aceasta va fi atenția noastră pentru lecția următoare. 

 Observați faptul avem cuvântul roada în Galateni 5:22 la singular. Cu alte cuvinte, aceste 

nouă calități sunt roada Duhului Sfânt în viața ta. Dacă ai una, le ai pe toate într-un fel sau altul. 

Ele nu sunt rezultatul eforturilor tale de auto-îmbunătățire, ci mai degrabă roada Duhului lui 
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Dumnezeu care lucrează în viața ta pentru a te face mai mult ca și Hristos. Cu cât crești mai mult 

în harul și în cunoștința lui Isus Hristos, cu atât mai mult aceste calități înfloresc și disting 

personalitatea ta. Făcând astfel, dorințele lumești vor avea tot mai puțin control asupra vieții tale.  

 

Ziua 5: DUHUL LUI DUMNEZEU VREA SĂ-MI CONTROLEZE 
VIAȚA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său. 
• Cere-I astăzi lui Dumnezeu să-ți arate ce înseamnă să fii plin de Duhul și sub controlul Duhului. 
• Spune-I lui Dumnezeu că astfel vrei să-ți trăiești viața – sub controlul Duhului Sfânt. 

 

Ce înseamnă să umbli în Duhul? Și cum rămâne cu toate acele versete din Fapte care vorbesc 

despre ucenici ca fiind plini de Duhul Sfânt? Cum poate fi aceasta o realitate în viața ta? Aceste 

întrebări au atenția noastră în acest studiu. 

• Citește Efeseni 5:18. Este aceasta o poruncă sau o sugestie? _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Atunci când cineva este intoxicat de prea mult alcool, cine sau ce este în controlul vieții 

sale? _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum se compară aceasta cu a fi plin de Duhul Sfânt? _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ai învățat că Duhul Sfânt nu este doar o sursă de energie misterioasă, ci este arătarea spirituală a 

lui Dumnezeu în viața ta și în lumea din jurul tău. A fi plin de Duhul nu înseamnă de a fi umplut de 

un combustibil cosmic, ci mai degrabă a-I permite Duhului lui Dumnezeu să umple fiecare aspect al 

vieții tale. O persoană plină de Duhul este acela care îi permite lui Dumnezeu să-i controleze viața pe 

deplin. În alte locuri din Biblie, această viață plină de Duhul este numită „umblarea cu Duhul”. 

Problema nu este în a obține mai mult din Duhul Sfânt, ci Duhul sfânt să obțină mai mult control 

asupra ta. 
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• Citește Efeseni 4:30. Dă un exemplu a cum poți întrista pe Duhul Sfânt. ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Tesaloniceni 5:19. Care este un exemplu de a stinge sau a diminua pe Duhul 

Sfânt? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Atunci când permiți păcatului să crească în viața ta, limitezi controlul Duhului Sfânt. De 

asemenea, atunci când Dumnezeu îți vorbește prin Duhul Sfânt, așa cum ai învățat mai devreme, 

îndemnându-te să faci ceea ce este corect, cum să ai de a face cu păcatul și să-i eviți consecințele, 

dacă tu Îl refuzi, atunci limitezi controlul Său asupra vieții tale. 

• Citește 1 Ioan 1:9. Pregătindu-te să lași Duhul lui Dumnezeu să umple și să-ți controleze 

viața, fă o listă cu orice păcat pe care nu l-ai recunoscut înaintea lui Dumnezeu, punându-

te de acord cu El că aceste fapte ale firii sunt păcate care rănesc viața ta și relația ta cu 

Dumnezeu. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cuvintele din 1 Ioan 1:9 cu litere îngroșate peste lista ta de păcate revendicând 

promisiunea lui Dumnezeu pentru iertare și curățire de orice nelegiuire. 

• Citește 1 Ioan 5:14-15. Este voia lui Dumnezeu pentru tine de a fi plin de Duhul Sfânt? De 

ce? _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce verset care ți-a poruncit să fii plin de Duhul ai citit mai devreme? _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Oprește-te acum și cere-I lui Dumnezeu să te umple sau să te împuternicească cu Duhul și 

să preia controlul fiecărui aspect al minții, inimii, sufletului și duhului tău. Cere-I să te 

facă conștient atunci când încerci să preiei controlul vieții tale. 
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• Ce verset ai văzut mai devreme care spune că Duhul Sfânt te convinge de păcat, neprihănire 

și judecată? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu 1 Ioan 5:14-15, ți-a răspuns Dumnezeu rugăciunii de a te umple cu Duhul 

Sfânt? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Coloseni 2:6. Ai primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor prin a face ceva ca să 

câștigi viața veșnică, sau ai acceptat harul lui Dumnezeu prin credință, crezând ceea ce a 

spus în Biblie? _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum umbli în Duhul potrivit cu versetul de mai sus? _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Umblarea în Duhul este ceva care depinde de sentimente, fapte sau experiențe, sau de 

acceptarea harului lui Dumnezeu prin credință, crezând că El a vorbit în Biblie? ________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 4 
 

Adevărul: Dumnezeu vorbește cu mine prin Biblie 
 

Cum Îl pot cunoaște pe Dumnezeu mai bine? 
 

Verset de memorat: 2 Timotei 3:16-17 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Biblia este insuflată de Dumnezeu și este standardul 
meu absolut al adevărului, mijlocul prin care pot măsura toate lucrurile și să-mi 
adâncesc relația mea cu Dumnezeu. 

 

Dumnezeu și-a împletit viața cu a ta ca și Tată, Fiu și Duh Sfânt. Scopul principal al acestui 

studiu este de a-L cunoaște mai bine. Cunoști oamenii mai bine pe măsură ce petreci mai mult timp 

cu ei, vorbești cu ei, și asculți cu grija ceea ce au să îți spună. Același lucru este adevărat atunci când 

vrei să dezvolți o relație cu Dumnezeu. 

Duhul lui Dumnezeu îți vorbește prin Biblie, iar tu îi vorbești lui Dumnezeu prin rugăciune. 

Timpul petrecut în rugăciune prin Biblie cu Dumnezeu, este o lucru esențial atunci când ești un urmaș 

al lui Isus Hristos. În lecția trei, ai învățat că este posibil să confunzi vocea Duhului lui Dumnezeu cu 

alte voci. Pentru a minimaliza această posibilitate, Dumnezeu ți-a dat adevărul Său în forma scrisă a 

Bibliei și poți fi sigur că Duhul Său nu va spune niciodată ceva contrar.  

Biblia stă la inima relației tale cu Dumnezeu. Ceea ce știi despre Dumnezeu, înveți din Biblie. De 

asemenea înveți și despre tine pe măsură ce descoperi principiile de bază și adevărurile vieții trăite 

de oameni la fel ca și tine. Poți măsura totul în viață prin adevărul absolut al Cuvântului lui 

Dumnezeu.  
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Ziua 1: BIBLIA  ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU 
MINE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți inspire respect atunci când înveți mai mult despre clădirea relației tale 

cu El în Biblie. 
 

Biblia este o carte unică. Nu este doar o carte despre Dumnezeu, ci este scrisa de Dumnezeu 

folosind personalitățile unice, perspectivele culturale și vocabularul a peste 40 de autori de pe trei 

continente pe o perioadă de peste 1600 de ani. Dumnezeu a insuflat acestor bărbați exact cuvintele 

pe care voia ca ei să le scrie pentru ca astfel în ziua de azi să dezvolte relații intime puternice cu 

oameni ca și tine.  

Ia Biblia în mână și ține-o pentru câteva momente. Privește-o. Ții în mână însăși cuvintele lui 

Dumnezeu scrise și adresate ție. Biblia folosește mai multe sinonime și sintagme care se referă la 

cuvintele lui Dumnezeu, cum ar fi cuvântul Domnului, mărturii, învățături, Scripturi, legea și altele. 

Toate arată către cartea remarcabilă pe care o ții în mână, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu 

pentru tine.  

• Citește 2 Timotei 3:16-17. Pavel a folosit un cuvânt grecesc pentru insuflare care înseamnă în 

mod literal că "Dumnezeu a suflat". Cât din Biblie este insuflată de Dumnezeu? ______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 30:5-6. Când studiezi Biblia, trebuie să te concentrezi doar asupra 

înțelegerii ideii principale, înțelegerii povestirii sau la fiecare cuvânt? ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 5:17-18. Iota și slova menționate de Isus reprezintă cea mai mică literă și cel 

mai mic semn făcut de stilou din alfabetul evreiesc. Isus spune de fapt că nu numai că 

Dumnezeu poate păstra fiecare cuvânt din Biblie, dar și fiecare literă atât timp cât cerul și 

pământul există.  

Dumnezeu nu numai că promite să păstreze fiecare cuvânt din Scriptură, dar este și capabil de a 

comunica adevărul Scripturilor clar și corect în fiecare limbă a pământului. Limbile se schimbă de-a 

lungul timpului, iar traducerea este întotdeauna o muncă continuă. Unele traduceri sunt mai bune și 

mai corecte ca altele. La momentul acesta, cel mai important lucru este Biblia pe care o ții în mână. 
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Citește-o, studiaz-o, iubește-o, crede-o și trăiește-o! Pe măsură ce crești în înțelegerea biblică, vei 

putea fi capabil să găsești traducerea Bibliei care este cea mai potrivită pentru tine., limba ta și cultura 

ta.  

• Citește Psalmul 19:7 –11. Gândindu-te la diferitele sinonime folosite pentru a face referire 

la Biblie, fă o listă cu caracteristicile Cuvântului lui Dumnezeu pe care le găsești în acest 

pasaj. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Psalmul 119:97 –104. În toate versetele din Psalmul 119, cu excepția a trei versete 

din 176, este menționat Cuvântul lui Dumnezeu într-un anumit fel, iar acesta reprezintă cel 

mai lung capitol din Biblie. Pe măsură ce îl citești, observă relația profundă și iubitoare pe 

care o avea psalmistul cu Dumnezeu și Cuvântul Său.  

• Fă o listă cu cel puțin cinci beneficii pe care le-a avut psalmistul din relația sa cu Cuvântul 

lui Dumnezeu. _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Fă o listă cu cinci activități sau atitudini pe care psalmistul le-a încorporat în viața sa ca 

urmare a relației sale cu Cuvântul lui Dumnezeu. _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cel puțin o schimbare pe care o vei face în viața ta sau în programul tău pentru ca 

relația ta cu Dumnezeu să devină mai profundă prin citirea Bibliei. Un exemplu ar fi să 

devii constant în studierea Bibliei în fiecare zi punând deoparte un timp și loc specific pentru 

acest lucru. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 2: BIBLIA  ESTE LUMINA PE CALEA VIEȚII MELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate un adevăr din Biblie care îți dă speranță și călăuzire acolo unde 

ai nevoie.  
 

Timpul tău petrecut în Biblie ar trebui să fie intens personal și să contribuie la dezvoltarea relației 

tale cu Dumnezeu. Când oamenii spun că Biblia este plictisitoare sau imposibil de înțeles, acest lucru 

se întâmplă de obicei pentru că nu au o relație reală cu Dumnezeu, sau nu înțeleg cum vrea Dumnezeu 

să comunice cu ei prin Cuvântul Său.  

Scopul studiului biblic nu ar trebui să fie doar de a acumula informații, ci de a aprofunda umblarea 

ta cu Dumnezeu și a descoperi adevărul Său cu privire la provocările și oportunitățile vieții de zi cu 

zi. Cunoștințele biblice în sine nu garantează o profunzime a relației cu Dumnezeu. Pentru a crește în 

relația ta cu Dumnezeu este nevoie să permiți Duhului lui Dumnezeu să îți controleze viața și să aplici 

adevărul biblic în toate lucrurile.  

• Citește Psalmul 119: 105. Explică ce crezi că înseamnă că Biblia este o lumină pe cărarea 

ta? ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

•  Dă un exemplu specific al unei decizii pe care trebuie să o iei, iar apoi cere-I lui Dumnezeu 

să îți dea lumină din Biblie pentru a lua decizia corectă. Dacă nu știi unde să cauți în Biblie 

lumina de care ai nevoie, cere-i unui credincios mai matur să te ajute. ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

•  Citește Evrei 4: 12. Versiunea Bibliei pe care o citești s-ar putea să descrie Cuvântul ca fiind 

viu și lucrător. Biblia este vie dar și puternică! Deși povestirile și principiile biblice au fost 

scrise cu secole în urmă, ele sunt vii în sensul că același adevăr se aplică și în viețile oamenilor 

reali din ziua de azi, la fel cum se întâmpla și în trecut.  
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• Citește Romani 15: 4. Care ar fi un exemplu specific de un moment în care ai primit 

mângâiere și speranță din Biblie în ultima lună? __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 10: 1-11. Pavel folosește exemplul din Vechiul Testament al exodului 

evreilor din Egipt pentru a demonstra cum adevărul lui Dumnezeu este viu și astăzi pentru 

beneficiul nostru. Scrie un pasaj biblic specific pe care îl vei folosi în această săptămână fie 

ca pe un exemplu de urmat, un avertisment pentru ceva ce ar trebui să eviți, sau un adevăr 

care să te călăuzească. Poate este un pasaj pe care îl citești astăzi în această lecție. _________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 3: DUHUL LUI DUMNEZEU MĂ ÎNVAȚĂ BIBLIA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu ca astăzi să te învețe ceva din Biblie care va face o diferență în viața ta.  

 

Oricine poate citi Biblia ca și literatură, și mulți oameni o fac. Totuși, dacă scopul tău este de 

a clădi o relație cu Dumnezeu care este mai presus de simple cunoștințe, există o dimensiune spirituală 

pe care trebuie să o iei în considerare. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine te călăuzește spre 

adevărul lui Dumnezeu.  

• Citește Ioan 14:26 și 16:13- 15. Din moment ce Biblia este insuflată de divinitate, se înțelege 

de la sine că Dumnezeu te va călăuzi spre o înțelegere corectă a Cuvântului Său. El face acest 

lucru prin Duhul Său Sfânt care locuiește în tine ca și urmaș al lui Hristos.  

• Citește 1 Corinteni 2:6-9. Care sunt cele două tipuri de înțelepciune pe care Pavel le 

compară în aceste versete? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește 1 Corinteni 2:10-12. Pavel stabilește că Duhul lui Dumnezeu ne învață înțelepciunea 

lui Dumnezeu și acele lucruri profunde despre Dumnezeu pe care nu le-ai fi putut înțelege 

singur.  

• Citește 1 Corinteni 2:13. Duhul Sfânt te învață adevărul lui Dumnezeu prin a compara (sau 

interpreta) lucrurile spirituale cu cele spirituale. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu învață 

pe oamenii controlați de Duhul adevărul lui Dumnezeu prin compararea adevărurilor 

spirituale dintr-un loc din Biblie cu cele din alte locuri.  

• Citește 1 Corinteni 2:14. O persoană în starea sa firească, fără să aibă o viață nouă în Hristos, 

nu poate înțelege adâncimea spirituală a Scripturii. Oricine poate citi Scriptura la suprafață, 

însă adevărul lui Dumnezeu poate fi deslușit sau înțeles spiritual doar de copiii lui Dumnezeu. 

Adevărul lui Dumnezeu este ascuns de priceperea celor ce nu Îl cunosc. Înțelegerea deplină 

necesită călăuzirea Duhului lui Dumnezeu.  

• Citește 1 Corinteni 2:15-16. Persoana care este controlată de Duhul este capabilă de a judeca, 

discerne sau examina adevărul Bibliei, pe măsură ce învață care este gândul lui Hristos prin 

Scriptură și prin călăuzirea Duhului Sfânt.  

 Prin Duhul Sfânt care este în el, orice credincios are acces la adevărul profund al Cuvântului 

lui Dumnezeu. Totuși, Duhul folosește și alte mijloace pentru a te învăța adevărul lui Dumnezeu în 

plus față de vocea interioară și putere.  

• Citește Fapte 8:26-31. Duhul Sfânt l-a adus pe Filip pentru a-l ajuta pe famenul etiopian să 

înțeleagă Scripturile pe care le citea. Duhul lui Dumnezeu folosește adeseori alți credincioși 

pentru a face lucrarea Sa în viața ta.  

• Citește Efeseni 4:11-16. Observă că Dumnezeu  dă de asemenea pastori și învățători bisericii 

pentru a zidi credincioșii în adevărul lui Dumnezeu. De multe ori, acei pastori și învățători ne 

slujesc prin scrierile lor, înregistrări, sau alte metode de a comunica lecții pe care le-au învățat 

filtrând experiențele lor de viață prin Cuvântul lui Dumnezeu pe măsură ce au învățat de la 

Duhul Sfânt.  

• În plus față de Duhul Sfânt, care sunt oamenii pe care i-a pus Dumnezeu în viața ta pentru 

a te învăța Biblia? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Scrie cel puțin un pas pe care îl vei face pentru a beneficia de pe urma eforturilor altora de 

a te învăța. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 4: BIBLIA  ESTE AUTORITATEA MEA ABSOLUTĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate dacă există vreo parte a vieții tale care necesită să fie adusă în 

supunere față de autoritatea adevărului Său absolut.  
  

Din moment ce Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să aderi la ea ca și autoritate 

absolută prin care iei decizii și îți trăiești viața. Mai degrabă, în loc să mergi la Biblie pentru a găsi 

sprijin pentru ideile tale, adevărul lui Dumnezeu ar trebui să te ajute să îți formezi idei. Decât să iei 

decizii bazat pe sentimente sau instinct, ar trebui să iei decizii bazat pe principiile adevărului lui 

Dumnezeu. Biblia este adevărul absolut pe care Dumnezeu ți l-a dat și prin care poți judeca 

circumstanțele, sentimentele, experiențele și ideile tale.  

• Citește Matei 17:1-5. Acest pasaj descrie un moment crucial din viața și lucrarea lui Isus, când 

deodată a fost transformat pentru a apărea în toată gloria majestății Sale. Cei mai apropiați 

trei ucenici ai Săi, Petru, Iacov și Ioan, se aflau cu El și niciodată nu au uitat această experiență 

minunată.  

• Citește 2 Petru 1:16-18. Ani mai târziu, Petru scrie despre acea experiență pe care a avut-o 

cu Isus pe munte. Închide ochii și încearcă să îți imaginezi cum ar fi fost să Îl vezi pe Isus 

în slava Sa și să auzi vocea lui Dumnezeu.  

• Citește 2 Petru 1:19. Ce a considerat Petru că este mai sigur decât mărturia propriilor săi 

ochi și urechi? _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Petru 1:20-21. Proorocia despre care vorbește Petru este Scriptura, o altă modalitate 

de referire la Cuvântul lui Dumnezeu. Acest pasaj de asemenea confirmă ce ai învățat mai 
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înainte despre insuflarea divină a Bibliei. Biblia este autoritatea absolută pentru că este 

produsul Duhului lui Dumnezeu care a vorbit prin oameni ai lui Dumnezeu conduși de Duhul.  

• Citește Matei 7:29. Când Isus a terminat de învățat, oamenii erau uimiți de autoritatea cu care 

vorbea. El vorbea cuvintele lui Dumnezeu.  

• Ascultă oamenii cu adevărat când vorbești? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum poți încorpora autoritatea cuvintelor lui Dumnezeu în comunicarea ta cu alții? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cel puțin un adevăr biblic pe care ai învățat să îl aplici la propria ta viață ca să-l poți 

împărtăși cu altcineva când Dumnezeu îți oferă oportunitatea. _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 17:17. În rugăciunea către Tatăl Său, Isus afirmă că adevărul este Cuvântul lui 

Dumnezeu. Biblia nu este doar adevărată, ci ea este adevărul, adevărul absolut al lui 

Dumnezeu.  

• Citește Ioan 1:1-2 și 1:14. Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu cel viu. Biblia este 

Cuvântul lui Dumnezeu scris. Atât Cuvântul scris cât și cel viu al lui Dumnezeu întruchipează 

autoritatea deplină și absolută pentru a te învăța despre toate problemele vieții.  

• Ce domenii de nesiguranță, teamă, îndoială sau întrebare din viața ta pot beneficia de 

adevărul absolut al Bibliei, și cum poți aplica adevărul biblic la ele? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 5: BIBLIA  ESTE LEGĂTURA MEA ZILNICĂ CU 
DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți dea putere și disciplină pentru a fi consistent cu timpul tău zilnic 

petrecut în Biblie.  
 

Puține lucruri pot fi mai importante pentru aprofundarea relației cu Dumnezeu decât timpul 

petrecut zilnic în Biblie. Odată ce înveți cum Biblia îți întărește relația ta cu Dumnezeu, mergi în 

Cuvântul Său cu bucurie și anticipație.  

• Citește 2 Timotei 2:15. Învățarea Bibliei necesită studiu și există moduri greșite și moduri 

corecte de a studia Biblia. Oricare ar fi nivelul tău curent de pricepere în ceea ce privește 

studiul biblic, creșterea și îmbunătățirea studiului biblic este o aventură care durează o viață 

întreagă. Singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la tine este dorința de a te disciplina 

pentru a petrece timp zilnic in Cuvântul Său.  

Pe măsură ce progresezi în acest studiu, îți formezi practici bune ale studiului biblic. Îți dezvolți 

obiceiul de a petrece timp de calitate în Biblie zi de zi. Pentru a-ți forma un obicei nu este nevoie 

decât de câteva săptămâni. Când vei termina acest studiu, vei avea o temelie pentru disciplină de o 

viață. De asemenea, prin faptul că scrii răspunsurile la întrebările interactive, așezi temelia pentru 

practica de a scrie un jurnal, adică a scrie ceea ce îți vorbește Dumnezeu din Biblie și răspunsul tău 

în rugăciune.  

• Citește 2 Timotei 3:14-15. Mântuirea ta de păcat a rezultat în urma auzirii și credinței în 

mesajul Scripturii, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Timotei.  

• În afară de Duhul Sfânt, ce influențe umane îți imaginezi că au jucat un rol în așezarea 

temeliei biblice a lui Timotei?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 2:1-3. Unui bebeluș abia născut pare să îi fie foame tot timpul. Dumnezeu 

pune acea dorință într-un bebeluș pentru ca acesta să crească normal cu ajutorul laptelui 

mamei sale. Chiar dacă ești un urmaș al lui Hristos de mulți ani, Petru spune că ar trebui să ai 

aceeași sete pentru Cuvântul lui Dumnezeu ca să crești în umblarea ta spirituală. Dacă nu, în 

versetul 3, el pune la îndoială cât de sănătoasă este relația ta cu Domnul.  
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• Oprește-te și gândește-te la setea ta pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții trecem prin 

perioade de secetă spirituală, însă credinciosul umplut de Duhul ar trebui să găsească 

împlinire, bucurie și pace în timpul petrecut în Biblie. Dacă observi că studiului tău biblic îi 

lipsește bucuria și scopul, gândește-te la următoarele posibile cauze:  

o Îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? Dacă nu ai experimentat niciodată nașterea din 

nou discutată mai înainte prin întoarcerea de la păcat și punerea încrederii în lucrarea 

desăvârșită a lui Isus Hristos, vorbește imediat cu una din persoanele pe care le-ai 

identificat ca fiind puse în viața ta pentru a te învăța Biblia.  

o Poate ești cu adevărat un urmaș al lui Hristos, însă există un păcat sau păcate în viața 

ta care împiedică părtășia ta cu Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu trăiești 

o viață consistentă umplută de Duhul Sfânt. Recunoaște-ți păcatul în fața lui 

Dumnezeu, revendică promisiunea iertării și curățirii Lui, și urmează instrucțiunile din 

lecția trei despre Duhul Sfânt pentru a umbla din nou în Duhul.  

o Există și alte posibilități. Dacă nici una din posibilitățile de mai sus nu ți se aplică ție, 

roagă pe cineva să te ajute pentru a descoperi cum să îmbunătățești relația ta cu 

Dumnezeu prin Biblie.  

• Citește Ioan 15:1-10. Cuvântul rămâne apare de mai multe ori în acest pasaj. Ce crezi că 

înseamnă a rămâne în Hristos? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În Ioan 15:7 sunt menționate două moduri de a rămâne în Hristos. În afară de a rămâne în 

Hristos, ce alt mod de a rămâne este necesar pentru o viață de rugăciuni răspunse? _____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Versetul 5 spune că fără Hristos nu poți face nimic. Crezi acest lucru?_________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Care sunt două sau trei cele mai importante provocări pe care le înfrunți în viața ta 

acum?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cel puțin două moduri specifice în care Îl incluzi sau Îl vei include pe Hristos în 

această sarcină, activitate sau provocare. ________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
  



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 64	

  



ÎNDRUMĂRI	

	 65	

 
 

 

 

Lecția 5 
 

Rugăciune: Eu vorbesc cu Dumnezeu 
 

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

 
 

Verset de memorat: Efeseni 6:18 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Rugăciunea este linia vieții mele către Dumnezeu. 

 

Luca 11:1 spune că unul dintre ucenicii lui Isus s-a apropiat de El și i-a spus: „Doamne, învață-

ne să ne rugăm.” Isus nu a răspuns cu o listă lungă de tehnici care explică cum să faci acest lucru, ci 

cu un model de conversație cu Tatăl ceresc. Rugăciunea înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. Înveți 

să te rogi rugându-te, așa cum un bebeluș învață să vorbească vorbind. 

Conversația unui mic copil care abia învață să vorbească este limitată și adesea centrată pe 

nevoile de bază ale vieții. „Mi-e foame. Mi-e somn. Vreau asta sau cealaltă.” Să înveți să te rogi este 

un lucru similar. Începi la un nivel de bază, iar apoi în timp ce te maturizezi, afli că nu este nici o 

limită la profunzimea conversației pe care o ai cu Dumnezeu! 

În această lecție vei învăța despre câteva dintre aceste elemente esențiale ale rugăciunii 

biblice. Însă, atenția ta ar trebui să fie concentrată asupra dezvoltării disciplinei și obiceiului de a 

vorbi cu Dumnezeu și nu asupra stăpânirii unui anumit set de tehnici. Așa cum Dumnezeu îți vorbește 

prin Biblie, tu îi vorbești prin rugăciune. 
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Ziua 1: RUGĂCIUNEA ESTE MODUL ÎN CARE VORBESC CU 
DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I să-ți ofere o mai bună înțelegere ale principiilor rugăciunii. 

 

 În prima lecție, deja te-ai gândit la unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Biblie, adesea 

numit „Rugăciunea Domnului”. Multora le place să se roage exact aceleași cuvinte ale minunatei 

rugăciuni. Intenția primară a lui Isus însă, era de a oferi ucenicilor Săi un model de rugăciune, și nu 

o rugăciune care să fie rostită cuvânt cu cuvânt. Mai întâi, Isus a făcut câteva comentarii generale cu 

privire la rugăciune. 

• Citește Matei 6:5-6. Nu este nimic greșit în rugăciunea publică sau împreună cu alții. Însă, 

este ceva greșit când vine vorba de rugăciunea ipocrită, adică a te ruga pentru a fi văzut și 

auzit de alții mai mult decât a vorbi cu Dumnezeu. Isus ne învață despre importanța timpului 

personal, privat, în rugăciune cu Dumnezeu. 

• Care este timpul tău stabilit zilnic cu Dumnezeu în citirea Bibliei și rugăciune? Și mai 

exact, ce faci tu în acel timp? Dacă încă te lupți cu stabilirea unei rutine zilnice care să fie 

bună pentru tine și programul tău, completarea cu credincioșie a acestor lecții, cinci din cele 

șapte zile ale săptămânii, te vor ajuta să dezvolți un obicei bun de studiu Biblic și rugăciune 

în viața ta. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ai un loc stabilit în care să te întâlnești cu Dumnezeu? Unde? Poate fi un loc în casa ta în 

care poți fi singur, sau poate că trebuie să descoperi un loc, chiar dacă este în colțul unei 

cafenele sau al unei biblioteci. __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 6:7. Ce anume ne avertizează Isus în acest verset? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



ÎNDRUMĂRI	

	 67	

• Citește Matei 6:8. Este ceva ce îi poți spune lui Dumnezeu în rugăciune, ceva ce ce El să 

nu știe deja? Te poți gândi la ceva care nu este potrivit sau nu poate fi spus lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 6:9. Ai un Tată ceresc care te iubește și vrea să vorbească cu tine și ca tu să-I 

vorbești Lui. 

• Care este cuvântul imediat după Tatăl în versetul 9? _______________________________ 

• Deși rugăciunea este personală, Dumnezeu este Tatăl nostru. Este un aspect de familie 

implicat în rugăciune. 

• Scrie o cerere de rugăciune pe care o poți împărtăși cu cineva în această săptămână, și în 

schimb, oferă-te să te rogi pentru o nevoie pe care o poate avea acea persoană. Prin a scrie 

aceste cereri, puteți împărtășii unul cu altul când și cum a răspuns Dumnezeu rugăciunii. ____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce spune versetul 9 despre numele lui Dumnezeu? _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Sunt multe căi prin care poți exprima acest gând, și anume că numele lui Dumnezeu trebuie 

să fie sfințit, special, sfânt sau pus deoparte. 

• Care sunt câteva dintre modurile prin care numele lui Dumnezeu poate fi special în viața 

ta? _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Ca și creștini, tu porți numele lui Hristos. Un creștin este un urmaș sau ucenic al lui Hristos. 

Scrie o modalitate specifică prin care să-i ceri lui Dumnezeu chiar acum să facă numele 

Lui special în viața ta în această săptămână. De exemplu, dacă ai fost sursa unei bârfe sau a 

certurilor de la serviciu, vei onora numele lui Hristos prin a-I permite să te schimbe într-o 

persoană împăciuitoare. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 6:10. Gândește-te la acest verset cu atenție și cu rugăciune. Apoi explică dacă 

rugăciunea ar trebui să se concentreze asupra a ceea ce tu vrei sau asupra a ceea ce vrea 

Dumnezeu. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Rugăciunea este modalitatea prin care aduci voia Tatălui tău ceresc asupra problemelor vieții tale 

pe pământ. Cu alte cuvinte, te rogi și cauți în Scriptură pentru a descoperi gândul lui Dumnezeu pentru 

tine atunci când ai de-a face cu provocările, problemele și oportunitățile vieții. Rugăciunea nu este 

pentru a impresiona pe Dumnezeu, pentru a-I câștiga favorul sau pentru a-L convinge să facă ceva 

ceea ce tu crezi că vrei. Această înțelegere este esențială pentru o rugăciune eficientă. Mâine, vei 

examina continuarea acestei rugăciuni model. 

 

Ziua 2: RUGĂCIUNEA ESTE LA FEL DE NECESARĂ CA ȘI 
HRANA ZILNICĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Vorbește cu Dumnezeu despre cele mai importante probleme din viața ta de astăzi. 

 

Alte câteva părți ale acestei rugăciuni model din Matei 6 necesită o atenție deosebită. 

• Citește Matei 6:11. Conceptul pâinea cea de toate zilele reprezintă ceea ce este necesar pentru 

a susține viața ta în ziua respectivă. Accentul este pus pe ceea ce ai nevoie, nu neapărat pe 

ceea ce vrei sau crezi că ai nevoie.  
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• Citește Filipeni 4:19. Invitația de a-I cere lui Dumnezeu pâinea zilnică nu este doar în cazul 

nevoilor fizice, ci a tuturor nevoilor. Fă o listă cu alte tipuri de nevoi pe care le ai în viața ta 

pe lângă cele strict fizice. _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 6:12. Greșelile, datoriile și încălcările noastre sunt doar câteva dintre cuvintele 

folosite în Biblie pentru a vorbi despre păcatele noastre. Isus te învață să-I ceri iertare lui 

Dumnezeu pentru orice păcat specific pe care l-ai comis, și ca tu să ierți de asemenea pe alții. 

• Citește Matei 6:14-15. Acest concept al iertării este atât de important încât Isus l-a accentuat 

din nou după ce i-a învățat rugăciunea model. 

• Cotește Efeseni 4:32 și Coloseni 3:13. În aceste versete, apostolul Pavel accentuează același 

adevăr al iertării. 

• Este cineva în viața ta pe care nu ai iertat? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• De ce nu ai iertat acea persoană? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poate supărarea sau amărăciunea împotriva cuiva pe care nu ai iertat să fie motivul pentru 

care te lupți cu vinovăția și uneori te simți de parcă rugăciunile tale nu ajung nicăieri? ___ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă este cineva în viața ta pe care nu ai iertat, ce poți face din punct de vedere biblic?____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Matei 6:13. O altă modalitate de a exprima această cerere de rugăciune, este de a-I 

cere lui Dumnezeu să nu-ți permită să fii atras în ispită. 

• Citește Iacov 1:1-4. Aceste versete vorbesc despre o anumită ispită numită aici ca și 

încercarea credinței. Acest mod de testare te întărește. 

• Citește Iacov 1:12-15. Tipul de ispită discutat aici este natura păcatului tău care te atrage spre 

păcat. Această ispită nu este de la Dumnezeu, ci din firea pământească. 

Isus te învață să te rogi să îți dăruiască tărie pentru a lua decizii corecte și a nu lăsa dorințele 

personale să te atragă în capcana multelor ispite ale vieții. Cu alte cuvinte, roagă-te ca Duhul lui 

Dumnezeu să te controleze și să te îndrume în loc să fii controlat de natura ta păcătoasă. Nu este păcat 

în a fi ispitit; păcatul este rezultatul cedării în fața ispitei, permițând poftei tale să preia controlul. 

Aceasta este lumea și împărăția lui Dumnezeu, nu a ta. Tu trebuie să-ți trăiești viața pe placul Lui 

în loc să te aștepți ca El să fie slujitorul dorințelor tale. Ieri ai învățat să descoperi scopurile lui 

Dumnezeu prin rugăciune, nu să-i dictezi ce să facă. 

• Care este o ispită specifică care te frustrează? Soluția nu este ca să încerci mai mult sau să 

dezvolți o voință puternică, ci a te ruga să nu fi atras spre ispită și în păcatul ce rezultă din 

aceasta. Astfel, așa cum spune versetul 13, puterea este a lui Dumnezeu, nu a ta, iar slava este 

a lui Dumnezeu pentru că ți-a dat biruință asupra ispitei. ______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Roagă-te chiar acum lui Dumnezeu să nu permită să fii atras în ispita pe care ai scris-o, ci 

să-ți dea puterea de a trăi neprihănit și să slăvești numele Lui prin schimbarea vieții tale. 

Fi sigur că scrii această cerere împreună cu data  la care ai scris-o pentru ca să îi poți mulțumi 

lui Dumnezeu pentru biruința pe care ți-o va da. ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Ziua 3: RUGĂCIUNEA MEA AR TREBUI SĂ FIE O 
COMUNICARE COMPLETĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te învețe noi dimensiuni ale rugăciunii. 

 

În timp ce vei dobândi experiență în rugăciune și în cunoștința biblică, crești în înțelegerea 

elementelor rugăciunii. 

• Citește Efeseni 6:18. La ce se referă cuvântul „tot/toată” în acest verset? _______________ 

__________________________________________________________________________ 

• Pentru a te ruga tot felul de rugăciuni, trebuie să știi diferitele feluri de rugăciune. Rugăciunea 

este un termen general și se poate referi la diferite moduri de comunicare cu Dumnezeu 

• Rugăminte înseamnă o cerere specifică și este menționată în Efeseni 6:18. Fii pe cât se poate 

de specific atunci când te rogi. Atunci nu ai cum să te îndoiești când și cum va răspunde 

Dumnezeu la rugăciunea ta. 

• Mijlocire este rugăciunea specifică pentru alții, sau cum o numește Pavel, rugăciune pentru 

toți sfinții, sau credincioșii. 

o Citește Romani 8:26-27 și 8:34. Faptul că Duhul Sfânt și Isus Hristos mijlocesc pentru 

tine, ar trebui să te încurajeze ca și tu să mijlocești pentru alții. 

o Citește 1 Timotei 2:1. Aici găsim un alt loc care îți reamintește faptul că Dumnezeu 

vrea ca să te rogi sau să mijlocești pentru alții. 

• Mulțumire este un alt element al rugăciunii menționat în 1 Timotei 2:1. Rugăciunea ar trebui 

să includă mulțumirea noastră sinceră față de Dumnezeu. 

o Citește Coloseni 4:2. Acesta confirmă nevoia de a fi mulțumitor în rugăciune. 

o Citește Evrei 13:15. În afară de mulțumire, acest verset adaugă elementul de laudă în 

comunicarea ta cu Dumnezeu. 

• Laudă este jertfa ta verbală față de Dumnezeu pentru a sărbători cine este El. 
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Rugăciunea este mai mult decât a spune lui Dumnezeu ceea ce vrei și să-i ceri Lui să se 

îngrijească. Învață să folosești cele patru elemente ale rugăciunii. 

• Laudă. Scrie cel puțin trei aspecte ale caracterului lui Dumnezeu pentru care vrei să-L 

lauzi. Laudă-L pentru cine este. Cartea Psalmilor conține multe exemple de laudă. _________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Mulțumire. Scrie cel puțin trei lucruri specifice pentru care ești mulțumitor lui Dumnezeu. 

Mulțumește-I pentru ceea ce face. _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cerere. Scrie și datează cel puțin două lucruri specifice pe care le ceri de la Dumnezeu în 

săptămâna care urmează. _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Mijlocire.  Scrie și datează cel puțin două cerințe specifice pentru alții. _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Aceste elemente ale rugăciunii nu au intenția de a fi o listă de verificare sau o formulă de 

rugăciune și nu dau nici o ordine sau prioritate specifică. O bună viață de rugăciune reflectă un 

echilibru rezonabil al acestor elemente. Vei învăța despre alte aspecte și principii de rugăciune pe 

măsură ce vei crește în profunzimea acestei minunate comunicări cu Dumnezeu. 
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Ziua 4: RUGĂCIUNEA MEA AR TREBUI SĂ FIE O 
COMUNICARE CONSTANTĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să te întărească pentru a fi mai constant decât oricând în viața ta de 

rugăciune. 
 

În esența ei, rugăciunea înseamnă simplu a vorbi cu Dumnezeu. Însă rugăciunea este mai mult 

decât o activitate sau ceva ce faci din când în când. Rugăciunea este o stare a minții, un mod de viață, 

un atașament constant față de Dumnezeul care te iubește. 

• Citește Efeseni 6:18. Când ar trebui să te rogi? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Tesaloniceni 5:17. Cât de des trebuie să te rogi? __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ai fost vreodată într-o călătorie lungă împreună cu un prieten sau o rudă și ai avut momente în 

care ați stat în liniște, nu pentru că ați pierdut legătura sau pentru că erați supărați, ci simplu pentru 

că nu mai aveați nimic de spus în acel moment? Comunicarea nu a fost întreruptă, pentru că fiecare 

dintre voi știați că dacă veți vorbi, celălalt este acolo gata să asculte. Asta înseamnă să ne rugăm 

neîncetat – acces constant la Dumnezeu. Aceasta de asemenea înseamnă că poziția ta fizică, inclusiv 

îngenuncherea, statul în picioare, întinsul pe podea, mersul, condusul, este irelevantă atâta timp cât 

ești în comunicare cu Dumnezeu. 

• Citește Efeseni 6:18 încă o dată. Ce crezi că înseamnă să te rogi cu toată stăruința sau 

perseverența? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ar trebui să continui să te rogi pentru ceva până când ești convins că ai descoperit care este dorința 

lui Dumnezeu cu privire la acel subiect. Uneori, Dumnezeu răspunde prin a Se abține deoarece știe 

că nu este necesar sau că poate chiar să-ți facă rău. Alteori, poate că nu-ți dai seama de răspuns imediat 

sau nu e cum ți-ai imaginat. Mai mult, anumite obstacole, inclusiv păcatul nemărturisit, pot împiedica 
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rugăciunile tale. Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate păcatele și atitudinile greșite (modele de gândire) de 

care nu ești conștient. 

Vor fi momente în care te vei ruga pentru o problemă în mod repetat până ce stăruința ta este 

înlocuită de o pace în inimă pentru că Dumnezeu ți-a făcut cunoscut cum are să răspundă rugăciunii 

tale. De exemplu, Evrei 11:13 vorbește despre câțiva oameni credincioși din Vechiul Testament care 

au stăruit în rugăciune până ce au primit asigurarea că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor lor chiar 

și după moarte. 

• Citește următoarele versete și scrie lângă ele un posibil motiv pentru care rugăciunea ta s-

ar putea să nu primească răspuns. 

o Psalmul 66:18 ________________________________________________________  

o Matei 6:14-15 ________________________________________________________ 

o 1 Petru 3:7 __________________________________________________________  

o Iacov 4:2 ____________________________________________________________ 

o Iacov 4:3 ____________________________________________________________ 

o Proverbe 28:9 ________________________________________________________ 

• Uită-te cu atenție la lista de mai sus, apoi scrie orice obstacol specific al vieții tale de 

rugăciune. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce vei face cu privire la aceasta? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Rugăciunea, ca și oricare altă bună comunicare, necesită atenție și efort. Prin rugăciune 

aprofundezi relația ta cu Dumnezeu și descoperi gândul Său cu privire la problemele vieții. 

• Citește Coloseni 4:2. Găsește aceleași gânduri despre a veghea în rugăciune ca și în Efeseni 

6:18. _____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Marcu 14:38. 

A veghea în rugăciune înseamnă a fi treaz și alert. Mulți oameni au descoperit cât de ușor este ca 

mintea să rătăcească în rugăciune, așa cum ne-a avertizat Isus în Marcu 14. O modalitate eficientă de 

a veghea în rugăciune este prin a păstra un jurnal de rugăciune. Deja ai notat cereri de rugăciune și 

interacțiunea cu Biblia în acest studiu. 

Pe când progresezi în acest curs, ar fi o idee bună să începi un jurnal zilnic care să includă 

comunicarea ta cu Dumnezeu în rugăciune și în Biblie. Poți începe ușor cu un caiet oarecare, în care 

să scrii o secțiune pentru fiecare zi și să notezi cereri specifice de rugăciune și cea mai importantă 

lecție pe care ai învățat-o din Biblie în acea zi. Atunci când Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni, poți 

nota pe margine sau într-o coloană separată din jurnalul tău, lângă ziua în care ai adus prima dată 

acea cerere. Dacă nu înțelegi, întreabă pe un creștin mai experimentat. Poate că vei dori să faci din 

acest manual jurnalul tău până ce vei termina acest studiu și apoi să începi un alt jurnal. 

 

Ziua 5: RUGĂCIUNEA ESTE INIMA CREȘTERII RELAȚIEI 
MELE CU DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te astăzi pentru a aprofunda relația ta cu Dumnezeu. 

 

Pe măsură ce vezi cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor vieții tale, vei crește în credință și 

umblarea ta cu El va deveni mult mai reală și prețioasă cu fiecare zi. Rugăciunea este mai mult decât 

doar o activitate, și este mai mult decât o stare a minții. Rugăciunea este însăși esența relației tale cu 

Dumnezeu. 

• Citește 1 Timotei 2:5. Cine este singura persoană care îți face legătura cu Dumnezeu? Nu 

ai nevoie de un preot pământesc, o persoană sau un intermediar pentru rugăciunile tale, 

deoarece Isus Hristos este preotul tău în ceruri. _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Evrei 4:15 și Evrei 10:19-23. Explică încrederea pe care o poți avea în rugăciune și 

de ce. _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 5:14-15. Acest verset îți oferă de asemenea încrederea în rugăciune atunci când 

te rogi după voia lui Dumnezeu. Unde crezi că poți descoperi voia lui Dumnezeu ca să te 

poți ruga cu această încredere? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Filipeni 4:6-7. Scrie care este cea mai mare îngrijorare din viața ta din acest 

moment. Potrivit cu acest pasaj, cum ar trebui să ai de-a face cu această îngrijorare?______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Tesaloniceni 5:18. Probabil că nu îți este greu să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru 

multele binecuvântări ale vieții. Sunt de asemenea momente de a-i da mulțumire în toate 

lucrurile, chiar și atunci când nu poți vedea binecuvântarea imediată. 

• Care este cea mai dificilă circumstanță din viața ta acum? Ce ne spune acest verset să 

facem? Fă asta acum. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Așa cum ai învățat că rugăciunea ta trebuie să fie completă, tot astfel rugăciunea ta implică 

întreaga ta relație cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O relație de rugăciune completă cu 

Dumnezeu te va implica complet în trup, duh și suflet.  

• Citește Ioan 14:13-14; 15:15; și 16:23-24. 

• Către cine ar trebui să-ți adresezi rugăciunea? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• În numele cui trebuie să ceri? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Mulți oameni își încheie rugăciunea spunând ceva de genul: „În numele lui Isus m-am rugat. 

Amin.” Acesta este un lucru bun de spus, însă nu este o frază care să garanteze răspunsul la rugăciune. 

A te ruga „în numele lui Isus” înseamnă a recunoaște faptul că Dumnezeu răspunde la rugăciunile 

noastre pe baza morții, îngropării și învierii lui Isus Hristos, fie că spui sau nu aceste cuvinte. 

• Citește Efeseni 2:18 și 6:18. 

• Citește Iuda 1:20 

A te ruga în Duhul este opusul rugăciunii după propriile tale dorințe egoiste. Rugăciunea ar trebui 

să fie pe deplin o relație spirituală cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în tine, îți oferă 

acces direct la Tatăl tău ceresc. Vii cu îndrăzneală în prezența Lui deoarece vii în numele Fiului Său, 

Isus Hristos. Te străduiești să-I ceri lucruri care ști că sunt după voia Lui, deoarece le-ai descoperit 

în Cuvântul Său, Biblia. De aceea, ai încredere că îți va răspunde la rugăciune după cum vrea El și 

când vrea El. 

 

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 6 
 

Călăuzire: Descoperind cum mă îndrumă 
Dumnezeu 

 

Cum mă călăuzește Dumnezeu? 
 

Verset de memorat: Efeseni 5:17 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Dumnezeu mă călăuzește prin Biblie, prin mărturisirea 
Duhului și prin biserica locală. 

 

Aproape fiecare urmaș al lui Isus Hristos s-a luptat, se luptă sau se va lupta cu această întrebare 

despre cum să descopere călăuzirea lui Dumnezeu. Viața e plină de decizii pe care trebuie să le luăm 

zilnic—unele obișnuite, iar altele extraordinar de importante. Cum poate ști credinciosul sincer care 

este decizia corectă pe care trebuie să o ia în orice situație? 

Pentru a înțelege cum te călăuzește Dumnezeu, este de ajutor să începi prin a recunoaște că 

Biblia oferă îndrumări clare pentru fiecare credincios, inclusiv pentru tine, cu privire la tipul de viață 

pe care trebuie să îl trăiască. Oricare ar fi locul, timpul sau cultura în care trăim, există anumite lucruri 

pe care Dumnezeu le așteaptă de la fiecare dintre noi. De asemenea, Dumnezeu are un plan specific 

și unic pentru fiecare credincios și te călăuzește să faci alegeri corecte în fiecare situație din viața ta. 

În această lecție vei învăța cum te călăuzește Dumnezeu, și vei descoperi resursele pe care ți le pune 

la dispoziție pentru a te ajuta să urmezi conducerea Sa. Partea ta este să te concentrezi la ceea ce vrea 

Dumnezeu să fii și apoi El te va călăuzi pas cu pas prin viață în împlinirea planului Său unic pentru 

tine.  
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Ziua 1: VOIA LUI DUMNEZEU PENTRU MINE ESTE 
DESCOPERITĂ ÎN BIBLIE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te să poți personaliza și să poți pune în practică adevărul descoperit azi din Biblie. 

 

Voia lui Dumnezeu este ceea ce El dorește, scopul Său stabilit, alegerea sau plăcerea Sa într-

o situație dată. Isus a spus în Ioan 5: 30 că El a venit să facă voia Tatălui Său, nu voia Sa. El a repetat 

acest angajament în Ioan 6: 38, dar și cu alte ocazii. Și noi avem un angajament similar față de voia 

lui Dumnezeu. În rugăciunea domnească ai învățat să te rogi ca voia lui Dumnezeu să se facă pe 

pământ precum în cer.  

• Citește Efeseni 5: 17. Tu trebuie să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă 

Dumnezeu vrea să știi voia Sa, atunci aceasta trebuie să fie accesibilă și de înțeles. 

• Citește 1 Corinteni 2: 11-16. În lecția patru, te-ai uitat la acest pasaj pentru a face diferența 

dintre înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea lumii. Argumentul lui Pavel se încheie în 

versetul 16 când spune că trebuie să avem gândul lui Hristos. Acest cuvânt poate însemna și 

scop sau voie. Sursa primară de descoperire a voii lui Dumnezeu este Cuvântul Său, Biblia.  

Biblia conține declarații clare ale voii lui Dumnezeu. Responsabilitatea ta este să cunoști voia Sa 

și să urmezi exemplul lui Hristos, căutând voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta și rugându-te să 

fie o realitate pe pământ așa cum este și în ceruri.  

• Citește aceste pasaje și descrie care este voia lui Dumnezeu în fiecare caz: 

o Romani 12: 1-2. ______________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o 1 Tesaloniceni 4: 3-7. __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o 1 Tesaloniceni 5: 18. ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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o 1 Petru 2: 13-15. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Care părți ale vieții tale nu sunt aliniate cu voia lui Dumnezeu, așa cum se descoperă în 

versetul de mai sus? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce pași concreți vei face pentru a căuta voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta? Dacă nu 

ești sigur, cere ajutor. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 7: 17. Când alegi—sau dorești—să faci voia lui Dumnezeu, rezultatul este 

creșterea încrederii în adevărul lui Dumnezeu.  

Descoperi voia lui Dumnezeu în Biblie pe măsură ce o abordezi cu rugăciune și sub controlul 

Duhului lui Dumnezeu. Chiar și atunci când nu ești sigur de următorul pas sau cum să iei decizia 

corectă, poți începe prin a trăi în acord cu voia lui Dumnezeu, așa cum este clar descoperită în Biblie. 

Voia lui Dumnezeu este învățată deschis în Biblie destul cât să îți ajungă până când vei avea o 

siguranță clară a călăuzirii specifice a lui Dumnezeu pentru a face următorul pas.  

 

Ziua 2: PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU VIAȚA MEA ESTE 
UNIC 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te conducă într-o înțelegere desăvârșită a scopului pentru care te-a creat. 

 

Multe expresii ale voii lui Dumnezeu din Biblie se aplică în mod egal tuturor urmașilor lui 

Hristos. Este la fel de important să știi că Dumnezeu este preocupat de tine ca individ și are un model 

specific pentru viața ta și te-a înzestrat potrivit cu acest model.  

• Citește Ioan 1: 40-42. Isus a schimbat numele lui Simon în Petru, care înseamnă piatră. Isus 

a avut un scop pentru viața lui Petru, și l-a văzut așa cum avea să devină în viitor.  
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• Citește Ioan 1:48. Isus l-a văzut pe Natanael și a avut un plan pentru el chiar înainte ca 

Natanael să Îl cunoască pe Isus.  

• Citește Fapte 26:13-20. Redând povestea modului în care a ajuns să Îl cunoască pe Hristos, 

Pavel relatează scopul special al lui Dumnezeu pentru viața sa. 

Așa cum Dumnezeu are un model unic pentru viața lui Petru, Natanael și Pavel, El are un plan și 

pentru viața ta. Acest plan nu este unul complex care detaliază fiecare mișcare pe care o faci, ci este 

un scop vast care se potrivește cu talentele, darurile, abilitățile, interesele, trecutul și personalitatea 

ta. Scopul lui Dumnezeu este ca tu să fii unic în modul în care te-a creat să fii. Nu ascunde acest plan 

de tine, ci te invită să urmezi adevărul Cuvântului Său și călăuzirea Duhului Său pentru a experimenta 

plinătatea a tot ce are pentru viața ta.  

• Citește Ieremia 10:23. Ieremia dorea călăuzire, însă știa că nu o va găsi în sine.  

• Citește Proverbe 3: 5-6. Care sunt cele trei cerințe din aceste versete pentru ca Dumnezeu 

să ne călăuzească în direcția corectă? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă îți lipsește vreuna din aceste trei cerințe, ce pași poți face pentru a corecta această 

situație?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Proverbe 3:6 te învață să Îl recunoști pe Dumnezeu în toate căile, moravurile, obiceiurile și 

toate domeniile vieții tale. Rezultatul promis este că Dumnezeu îți va călăuzi cărările, cuvânt tradus 

din ebraică care înseamnă rute uzate și clar stabilite—rute literale lăsate în urmă de trecerea continuă 

a caravanelor. Nu trebuie să te temi să îți dedici viața lui Dumnezeu, pentru că El te va călăuzi pe căi 

care sunt clare, și au fost călcate de alții înainte de tine și totuși care sunt unic potrivite pentru tine.  
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• Care sunt domenii ale vieții tale în care nu ai luat călăuzirea lui Dumnezeu în socoteală? 

De exemplu, ești așa de obișnuit să îți faci slujba încât nu te-ai gândit niciodată să deschizi 

acea zonă inspecției și controlului lui Dumnezeu? Dacă nu ești sigur, cere-I lui Dumnezeu să 

îți descopere orice domeniu al vieții tale în care trebuie să Îl recunoști pe El. ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Un adevărat ucenic al lui Isus Hristos își predă planurile personale lui Dumnezeu. În loc să 

aștepți de la Dumnezeu să îți binecuvânteze planurile tale, cere-I să te călăuzească spre 

planurile și scopurile Sale. Fă din acest lucru scopul rugăciunii tale de azi.  

• Citește Filipeni 2: 13. Dumnezeu lucrează în tine nu numai să facă voia Sa, ci și ca tu să îți 

dorești voia Sa mai mult decât pe a ta! 

Când urmezi instrucțiunile din Proverbe 3:5-6 și predai controlul vieții tale lui Dumnezeu, așezi 

temelia pentru a urma călăuzirea lui Dumnezeu în viața ta pe măsură ce El îți netezește cărările. 

 

Ziua 3: DUMNEZEU MĂ CĂLĂUZEȘTE PRIN TREI RESURSE 
CHEIE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te să profiți pe deplin de resursele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru a te călăuzi. 

 

Un navigator care pregătește o cursă folosește două sau trei poziții bine definite pentru a 

determina poziția sa pe hartă. Descoperirea călăuzirii lui Dumnezeu este similară în faptul că trebuie 

să ai trei resurse de încredere la dispoziție, iar când acestea se aliniază în acord cu ceea ce vrei să faci 

sau când nu știi ce ar trebui să faci, poți fii sigur că o vei lua pe calea corectă. Aceste trei resurse sunt 

Biblia, Duhul lui Dumnezeu și biserica. Această lecție va explora cum Dumnezeu folosește aceste 

trei resurse cheie pentru a te călăuzi. 

• Citește 2 Timotei 3:15-17. În versetul 15 poți vedea cum Dumnezeu a folosit Scripturile 

pentru a-l conduce pe Timotei la mântuire, așa cum te-a condus și pe tine. Dumnezeu continuă 

să folosească Biblia pentru a te călăuzi și după ce ți-ai pus încrederea în El.  
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• În versetul 17, care este scopul final pe care Dumnezeu vrea să îl împlinească prin 

Scripturi? Exprimă acest lucru folosind propriile cuvinte. (În Biblie, cuvântul desăvârșit nu 

este niciodată folosit în sensul de a fi fără de păcat sau fără defect, ci exprimă ideea de 

maturitate, fiind echipați pentru scopurile lui Dumnezeu). ____________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• În versetul 16, care sunt cele patru funcții profitabile ale Bibliei pentru viața  ta? ________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Explică ce crezi că înseamnă acestea prin a da un exemplu pentru fiecare. (Indiciu: 

doctrină înseamnă simplu învățătură). __________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu al modului în care Dumnezeu te călăuzește în una din cele patru funcții 

ale Bibliei sau scrie o nevoie pe care o ai într-una din cele patru domenii, pentru care te 

vei ruga ca Dumnezeu să te călăuzească în timp ce studiezi Biblia săptămâna aceasta. ____ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Dumnezeu te călăuzește în timp ce studiezi Biblia. Nu uita că Dumnezeu îți vorbește deseori 

prin Biblie, atunci când îi asculți pe alții învățând și predicând din Biblie, când citești cărți 

despre Biblie, sau chiar atunci când vorbești cu alții despre Biblie.  

o Citește Galateni 5:16-26. Observă accentul pus pe umblarea în Duhul și contrastul 

dintre faptele firii și roada Duhului.  

o Citește Galateni 5:18. Unii oameni încearcă să fie plăcuți lui Dumnezeu trăindu-și 

viața după reguli, lucruri interzise și încercând să facă lucruri corecte. Ceea ce vrea 

Pavel să spună este că o astfel de trăire sub lege nu face decât să stârnească dorințele 
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rele din noi. Obiectivul tău este să fii condus de Duhul lui Dumnezeu din tine, unde 

locuiește în fiecare credincios (Efeseni 3: 16), ca astfel neprihănirea lui Dumnezeu să 

curgă în mod natural din interior—nu ca produs al efortului uman forțat (auto-

neprihănire, pe care o pui pe tine așa cum pui hainele).  

o Citește Romani 8:14-16. Observă din nou comentariul despre a fi călăuziți de Duhul. 

În versetul 16, dă atenție specială la modul în care Duhul lui Dumnezeu care locuiește 

în tine este capabil să confirme, să fie de acord și să mărturisească cu duhul tău. 

Aceasta este acea voce interioară despre care ai studiat în lecția trei. Uneori, Duhul s-

ar putea să mărturisească prin sfatul pe care îl primești de la alți credincioși maturi, 

sau în anumite circumstanțe, pentru a confirma direcția pe care să o apuci.  

• Dumnezeu te călăuzește pe măsură ce înveți să discerni mărturisirea Duhului Sfânt al lui 

Dumnezeu din tine. Nu uita că uneori Duhul folosește anumite circumstanțe sau comentariile 

altora pentru a produce acea mărturie internă din inima ta. Acesta nu este un lucru mistic, însă 

este un lucru total supranatural, pentru că este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.  

• Citește Efeseni 4: 11-16. Acest pasaj descrie cum trupul lui Hristos lucrează împreună pentru 

a proteja pe fiecare membru să nu fie condus în rătăcire, și pentru a conduce pe fiecare la 

maturitate spirituală. 

• Dumnezeu te călăuzește prin biserică. Ține minte că trupul lui Dumnezeu este vast în scopul 

său, iar Dumnezeu poate folosi un slujitor al Său cu un trecut total diferit pentru a-ți vorbi 

într-un moment critic al vieții tale. Expunerea ta cea mai mare față de alți credincioși, 

bineînțeles, va veni din familia bisericii tale locale.  

• Ai o biserică unde poți găsi acest fel de zidire reciprocă, protecție și călăuzire? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ești consistent în frecventarea adunării? Dacă nu, rezolvă acest lucru prin a găsi o biserică 

locală săptămâna aceasta. ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Așa cum înveți disciplina de a petrece timp zilnic în studiu al Cuvântului lui Dumnezeu și 

rugăciune, ar trebui să fii consistent în frecventarea bisericii pentru că aceasta este o altă resursă pe 
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care Dumnezeu o folosește pentru a te călăuzi în umblarea ta spirituală. Nici o biserică nu este ideală, 

însă trebuie să găsești una cu pastori înzestrați și învățători care accentuează predarea Bibliei, și unde 

Duhul îți mărturisește; acolo trebuie să fii.  

Când toate aceste elemente sunt la locul lor—Biblia, mărturia interioară a Duhului Sfânt, și 

biserica –vei învăța să discerni mai bine călăuzirea lui Dumnezeu în viața ta.  

 

Ziua 4: PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU MINE ESTE MAI 
MULT DESPRE A FI DECÂT DESPRE A FACE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate părțile vieții tale unde este nevoie de dezvoltare și de asemenea 

cere-I să te conformeze cu voia Sa. 
 

Cu toții vrem să facem ce este corect, să luăm decizii corecte, și să urmăm calea corectă. 

Tocmai ai învățat despre trei resurse sau martori pe care Dumnezeu îi folosește să te călăuzească pe 

calea corectă în viață. A face lucruri corecte nu înseamnă neapărat că te vor face persoana care trebuie 

să fii. Însă, a fi persoana care Dumnezeu te-a creat să fii întotdeauna va avea ca rezultat facerea 

lucrurilor corecte mai devreme sau mai târziu. Așa că, în momentele acelea când încă ești nesigur cu 

privire la ceea ce ar trebui să faci, unde ar trebui să mergi sau ce ar trebui să spui, concentrează-te pe 

a fi sigur că ești ce ar trebui să fii. Restul vor veni toate la timpul lor.  

• Citește Coloseni 1: 25-28. Observă ce își dorea Pavel ca produs finit al lucrării Sale în versetul 

28 –să înfățișeze pe orice om desăvârșit, matur, complet sau echipat în Hristos. Această 

maturitate ar trebui să fie scopul fiecărui ucenic al lui Isus Hristos.  

• Citește Coloseni 2: 6-7. Îți amintești cum L-ai primit pe Hristos ca Mântuitor, nu-i așa? Nu ai 

făcut nimic pentru a merita viața veșnică; ai acceptat harul lui Dumnezeu prin credința în 

Cuvântul Său. Așa trebuie să fie și umblarea ta cu El –nu prin a încerca să faci ceva pentru a 

deveni mai spiritual sau acceptat de Dumnezeu sau alții, ci prin a deveni ce vrea Dumnezeu 

să fii prin har, prin credință.  

• Citește Coloseni 2:8. Cineva întotdeauna va încerca să îți spună propriile idei cu privire la 

ceea ce trebuie să faci ca să fii corect înaintea lui Dumnezeu. Dacă acele idei nu sunt la fel ca 

adevărul găsit în Biblie, ferește-te! 
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• Poți descrie un timp când vreo persoană cu intenții bune a încercat să te convingă de ceva 

ce nu poți vedea în Biblie, asigurându-te că acel lucru este necesar pentru a fi acceptat de 

Dumnezeu sau alții? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce ai făcut sau ce ar fi trebuit să faci? Fii atent până când poți vedea ceva clar în Biblie, 

până ai mărturia interioară a Duhului Sfânt, și ai confirmarea altor credincioși maturi pe care 

îi respecți. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Coloseni 2:9-12. Dă atenție specială afirmației din versetul 10 care spune că în Hristos 

ești desăvârșit sau plin.  

• Te-ai luptat vreodată cu sentimente de inferioritate? Fii specific. În ce moduri te-ai simțit 

insuficient sau ai simțit că lipsește ceva? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Bazat pe Coloseni 2:10, ce atitudine sau gând nou trebuie să adopți? __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Coloseni 3:1. Potrivit cu acest verset, care este starea prezentă a existenței tale? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Coloseni 3:2-17. Bazat pe ceea ce ești în versetul 1, următoarele versete te ghidează 

spre tipul de viață pe care ar trebui să îl trăiești ca urmare a ceea ce ești. Nu faci ceva pentru 
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a deveni ceva. Tu ești ceva și astfel faptele pe care le faci în viața ta ar trebui să reflecte ceea 

ce ești.  

• Fă o listă cu cel puțin șapte moduri din acest pasaj prin care Biblia te conduce spre a-ți 

îndrepta viața, ca astfel să fie în acord cu ceea ce deja ești în Hristos. __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Din ceea ce vezi în acest pasaj, ce schimbare în viața ta Îi vei cere lui Dumnezeu în această 

săptămână? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Când nu ești sigur de direcția pe care o are Dumnezeu pentru tine, te poți concentra întotdeauna 

pe a fi ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii și a fi sigur că acest lucru se reflectă în viața ta de zi cu zi.  

 

Ziua 5: DUMNEZEU MĂ CONDUCE CU FIECARE PAS 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te să înveți cum să urmezi mai bine conducerea Duhului Sfânt.  

 

Dumnezeu te călăuzește prin folosirea combinației dintre Biblie, mărturia interioară a Duhului 

Sfânt și sfatul, învățătura și încurajarea bisericii. Vor fi momente când vei fi ispitit să devii îngrijorat 

și să vrei să vezi departe în viitor, însă deseori Dumnezeu alege să conducă pas cu pas. Exod 13:17 

relatează povestea eliberării israeliților din Egipt când nu a ales să îi conducă pe calea mai scurtă și 

directă, știind că oamenii vor vedea război, se vor înfricoșa și se vor întoarce în Egipt. Uneori, 

Dumnezeu te conduce cu fiecare pas pentru că știe că te vei teme și vei înceta să Îl mai urmezi. Însă, 

ce vei face când nu știi încă nici măcar care este următorul pas?  

• Citește Fapte 16:1-7. Pavel avea în plan să viziteze bisericile înființate în călătoriile sale 

misionare anterioare (Fapte 15: 36). Pavel și Sila au plecat să viziteze bisericile și l-au întâlnit 

pe Timotei pe care l-au invitat să se alăture echipei lor. De două ori în acest pasaj, Duhul lui 
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Dumnezeu i-a împiedicat să meargă înainte cu planurile lor. Pavel era sensibil la călăuzirea 

Duhului și nu a încercat să impună planul său propriu.  

• Înțelegi diferența dintre “a face ceva să se întâmple” și a fi sensibil la conducerea Duhului lui 

Dumnezeu în viața ta?  

• Descrie un moment din viața ta când ai renunțat la planurile tale pentru că ai simțit că 

Duhul lui Dumnezeu îți închide ușa? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Descrie un moment din viața ta când ai făcut ca ceva să se întâmple prin propria ta putere. 

Care a fost rezultatul? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Fapte 16:8-10. Când Duhul lui Dumnezeu a oprit planurile sale, Pavel a dus echipa 

sa misionară la Troa și a așteptat ca Dumnezeu să îi arate clar care este pasul următor pe care 

trebuie să îl facă. Printr-o revelație specială, o viziune, Dumnezeu i-a descoperit lui Pavel că 

trebuie să ducă vestea bună a lui Hristos în Macedonia (acum Grecia), în Europa. Acesta este 

unul dintre cele mai importante evenimente din istorie, pentru că a rezultat în răspândirea 

evangheliei în Europa, America de Nord și de Sud, Africa și în Estul îndepărtat. Pavel a 

așteptat până când a avut încredere să facă următorul pas. Și tu ai o revelație specială –Biblia. 

Când nu știi ce trebuie să faci în continuare, s-ar putea să fie timpul să stai jos și să aștepți ca 

Dumnezeu să îți arate următoarea mișcare. El s-ar putea să folosească Biblia, mărturia 

Duhului, sfatul altor credincioși sau o combinație a celor trei.  

 Când Pavel a mers în Macedonia nu știa la ce să se aștepte în continuare. Nu erau mulțimi 

care să îl întâmpine, ci doar câteva femei iudaice care se adunau să se roage lângă râu sâmbăta. 

Pavel nu știa că în curând avea să întâlnească o tânără posedată de diavol, aproape să pornească 

o revoltă în cetate, să fie aruncat în temniță, și să supraviețuiască un cutremur! Însă mesajul lui 

Hristos avea să prindă rădăcini, iar biserica din Filipi să fie începută –aceeași biserică căreia Pavel 

i-a scris epistola (scrisoarea) către Filipeni. Câte pas pe rând este un mod bun de a trăi.  
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Uneori, lucruri rele se întâmplă, lucruri asupra cărora nu ai control și pe care nu le-ai adus 

asupra ta. Ce faci în astfel de cazuri? 

• Citește 2 Corinteni 12:7-10. Nimeni nu știe sigur ce era acest țepuș în carne, însă se știe că 

era o sursă de mare îngrijorare pentru Pavel. De trei ori L-a căutat pe Dumnezeu în rugăciune 

pentru a-l îndepărta de la el, însă Dumnezeu a știut mai bine și a răspuns la rugăciune prin a 

refuza cererea lui Pavel pentru ușurare. Care este lecția principală pe care a învățat-o Pavel 

din acest lucru? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Pavel nu a avut nici un control asupra acestei situații, iar Dumnezeu a ales să nu îl îndepărteze. 

Însă, în rugăciune, Pavel a fost capabil să descopere înțelepciunea lui Dumnezeu în a-i permite 

să se confrunte cu această circumstanță neplăcută. Prin această condiție fizică epuizantă, 

Dumnezeu îl întărea pe Pavel în interior.  

• Care este un lucru din viața ta pentru care te-ai rugat în mod repetat, însă fără răspuns, și 

nu ai știut ce să faci? Acesta poate fi un lucru din trecutul tău sau un lucru cu care te lupți 

acum. _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum poți urma exemplul lui Pavel și să înveți scopul lui Dumnezeu în situația pe care ai 

descris-o? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 7 
 

Închinare: Trăind viața pentru a-L glorifica pe 
Dumnezeu 

 

Cum să răspund dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru mine? 
 

Verset de memorat: Ioan 4:23 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Mă voi închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr pentru 
că doar El este vrednic de glorie și slavă. 

 

La mijlocul anilor 1600, credincioșii englezi au scris o serie de întrebări și răspunsuri cu 

scopul de a înrădăcina credincioșii în adevăr. Prima întrebare era: „Care este scopul omului?” 

Răspunsul: „Scopul primordial al omului este să de a glorifica pe Dumnezeu și să se bucure de El 

pentru totdeauna.” Această lecție explorează cea mai mare responsabilitate a omului, dar și cea mai 

mare binecuvântare: închinarea.  

Cuvântul închinare provine din latinescul înclinare. Cu alte cuvinte închinarea este aplecarea 

capului înaintea meritului suzeranității în semn de respect și recunoștință față de acesta. Închinarea 

biblică ești tu cel care te înclini în semn de respect, laudă, omagiu, merit și onoare față de tot ceea ce 

este Dumnezeu. 

Atunci când cineva nu se închină lui Dumnezeu cu toată inima sa, este datorită lipsei de 

înțelegere și apreciere a meritului nemăsurabil al lui Dumnezeu și a tot ceea ce este El. Închinarea 

este răspunsul natural față de valoarea pe care o dai lui Dumnezeu. Această lecție te învață să poți 

ajunge la o mai bună înțelegere a meritului infinit al lui Dumnezeu. 
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Ziua 1: ÎNCHINAREA ESTE EVALUAREA LUI DUMNEZEU 
PENTRU MINE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Petrece astăzi timp cu Dumnezeu în rugăciune spunându-i cât valorează El pentru tine datorită a 

cine este.  
 

Cui sau la ce te închini este o reflexie a valorilor tale de bază. Unii oameni se închină în fața 

starurilor de cinema, atleților sau înaintea unui erou sau eroine care reprezintă ceea ce prețuiesc ei cel 

mai mult. Alții se închină la cariera sau profesia lor. A te închina lui Dumnezeu înseamnă să-I atribui 

Lui o valoare mai mare decât orice altceva din viața ta. 

• Citește 1 Cronici 16:29 și Psalmul 29:1-2. A da slavă numelui lui Dumnezeu înseamnă să-I 

atribui valoare numelui Său. Numele tău reprezintă viața ta, de aceea oamenii spun adesea: 

„Trebuie să-mi protejez reputația (nt. numele în limba engleză)” sau să nu ai „numele pătat”. 

• Citește Apocalipsa 4:10-11. Acest pasaj stabilește clar relația dintre închinare și actul de a 

declara meritul sau valoarea lui Dumnezeu. 

A vorbi despre închinarea la staruri de cinema, eroi sportivi sau cariere ar face pe unii să spună 

că acest termen este prea ușor folosit. De asemenea poate fi cam dur ca prin închinarea față de orice 

persoană sau obiect, tu faci o afirmație despre valorile tale de bază. Totuși, învățăturile biblice sunt 

clare. 

• Citește Psalmul 115:1-8. Potrivit cu versetul 8, ce se întâmplă cu cei care își fac și se închină 

la idoli? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 5:5 și Coloseni 3:5. Poate că tu crezi că închinarea la idoli nu își mai are 

locul în lumea modernă, dar cum definesc idolatria aceste două versete și cum poate fi 

văzută astăzi? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Un tânăr care idolatrizează o vedetă rock sau o trupă nu ajunge neapărat ca ei în ceea ce 

privește vocea și talentul muzical. Totuși, vor începe să dezvolte și să reflecte un sistem de 

valori similar. Aceasta este aplicația din Psalmul 115:8. 

• Citește Romani 1:16-25. Acest pasaj sumbru arată faptul că atunci când nu te închini lui 

Dumnezeu, te vei închina la ceva sau cineva iar rezultatul poate fi catastrofic. 

• Este cineva sau ceva în viața ta care să valoreze mai mult decât Dumnezeu? Înainte să 

răspunzi, gândește-te cu grijă realizând faptul că răspunsul tău ar trebui să reflecte mai mult 

decât niște cuvinte. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Uneori oamenii vin la tine cu vorbe lingușitoare, însă știi că vin numai pentru că vor ceva. 

Așa te porți și tu cu Dumnezeu? Este închinarea ta numai în cuvinte? _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă închinarea dă valoare cuiva, gândește-te la următoarele lucruri din viața ta și apoi 

scrie cum poți aprofunda închinarea ta față de Dumnezeu prin ele: 

o Timpul tău. Cum arată valoarea pe care o dai lui Dumnezeu modul în care îți petreci 

timpul? (De exemplu, se merită să petreci timp în acest studiu biblic în fiecare zi ca 

să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine?) ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Finanțele tale. Cum reflectă estimarea valorii pe care o dai lui Dumnezeu modul în 

care îți administrezi finanțele? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Talentul și abilitățile tale. Cum demonstrează cât de mult valorează Dumnezeu 

pentru tine modul în care îți folosești aceste însușiri date de Dumnezeu? _________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 96	

Ziua 2: MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU ÎN DUH ȘI ÎN ADEVĂR 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate ceea ce înseamnă să I te închini în duh și în adevăr. 

 

Adevărata închinare transcendă simplele cuvinte și fapte; ea curge din adâncul sufletului și al 

duhului. Închinarea este locul unde întâlnești realitatea lui Dumnezeu. 

• Citește Geneza 22:1-14. Aici se găsește pentru prima oară în Biblie menționarea despre 

închinare și arată închinarea ca fiind un moment definitoriu al vieții lui Avraam. Cum 

demonstrează această istorisire realitatea închinării lui Avraam și valoarea pe care el o acordă 

relației sale cu Dumnezeu după ce a umblat cu El timp de 35 de ani? ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 4:21-24. Isus spune acestei femei din Samaria că problema principală a închinării 

nu este unde se închină cineva, ci cum. Care sunt două calități pe care trebuie să le ai pentru 

a te închinat potrivit cu ceea ce spune Isus? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A te închina lui Dumnezeu în duh, este mai mult decât fapte, afișare exterioară sau postură a 

corpului. În Vechiul Testament, închinarea includea ideea de înclinare (aplecarea capului) și de 

aruncare la pământ a persoanei înaintea obiectului sau persoanei închinării. Isus a vorbit despre o 

nouă zi de închinare față Dumnezeu în duh, care este o întâlnire cu Dumnezeu și provine din interiorul 

omului. Noua zi despre care a vorbit Isus a venit, iar duhul tău este cel care ar trebui să se încline în 

umilință recunoscând tot ceea ce este Dumnezeu. 

• Romani 11:33-36. Acesta este un exemplu minunat de închinare care vine din duhul lui Pavel. 

Acordă atenție versetului 36 pentru a putea răspunde la următoarele întrebări: 

• Toate lucrurile din Dumnezeu. Scrie cel puțin un lucru din viața ta de săptămâna aceasta 

pe care ar trebui să-l recunoști ca fiind din Dumnezeu. Poate fi un lucru fabulos care s-a 

petrecut săptămâna aceasta și pe care încă nu l-ai recunoscut ca venind din Dumnezeu. Poate 

fi chiar și o încercare dificilă care să vină de la Dumnezeu. Orice ar fi, oferă-I lui Dumnezeu 

închinarea din adâncul sufletului. _______________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Toate lucrurile prin Dumnezeu. Scrie despre un lucru din viața ta pentru care ești bucuros 

că l-ai dus la capăt săptămâna aceasta. Ai făcut aceasta prin harul și puterea lui Dumnezeu. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Spune-I chiar acum cât de mult valorează El pentru tine pentru că lucrează prin tine pentru a 

face totul în viața ta. 

• Toate lucrurile pentru El. Chiar și atunci când nu-L recunoști pe El sau cooperarea Sa, 

Dumnezeu încă folosește toate lucrurile pentru îndeplinirea scopurilor Sale. Închinarea în duh 

implică o recunoaștere umilă a faptului că tot ceea ce ești și faci trebuie să fie închinat Lui. 

Care este un lucru pe care îl faci acum și ar trebui să-l închini Lui? ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Toate lucrurile de mai sus spun că Dumnezeu primește toată gloria. Atunci când Îi oferi gloria 

în mod conștiincios și din adâncul sufletului, te închini lui Dumnezeu în duh. 

A te închina lui Dumnezeu în adevăr înseamnă închinarea care este în conformitate cu adevărul 

biblic și cu persoana lui Isus Hristos, care este adevărul (Ioan 14:6), și nu  o închinare care să fie în 

conformitate cu sentimentele, dorințele, ideile sau preferințele personale. Închinarea care este în 

adevăr este reală și vine de la închinătorii sinceri autentici ce caută pe Dumnezeu (Ioan 4:23). 

• Citește Matei 15:8. Isus citează din profetul Isaia care vorbea despre cei care nu se închinau 

în adevăr. 

• Citește Coloseni 1:16-20. Bazat pe adevărul a cine este Isus Hristos și ceea ce a făcut, 

enumeră cel puțin cinci lucruri din acest pasaj pentru care El este vrednic de închinarea 

ta. _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Psalmul 73:24-26. Enumeră cel puțin trei motive găsite în acest pasaj pentru care 

Dumnezeu merită închinarea ta în adevăr. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 10:31. Această scurtă afirmație sugerează faptul că închinarea este mai 

mult decât un simplu act, un serviciu de biserică sau un timp special pus de o parte, ci mai 

degrabă o atitudine a duhului tău care ar trebui să caracterizeze totul și orice moment din viața 

ta. 

 

Ziua 3: ÎNCHINAREA ESTE INIMA VIEȚII ȘI RUGĂCIUNII 
MELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să treci peste orice inhibiție care te-ar putea împiedica de la a 

intra direct în prezența Sa prin rugăciunea de închinare. 
 

 Până acum, ar trebui să-ți fi dat seama că a te închina lui Dumnezeu în duh și adevăr stă la 

baza rugăciuni tale, a ființei tale și a modului în care îți trăiești viața. Unii oameni au o relație la 

nivelul cunoștințelor biblice, a bisericii lor sau față de ceea ce fac pentru a-i sluji lui Dumnezeu, însă 

le lipsește profunzimea relației cu Dumnezeu. Închinarea este inima unei relații autentice cu 

Dumnezeu. Închinarea este ocupația obsesivă a inimii, nu cu nevoile tale, ci cu Dumnezeu Însuși. 

Închinarea ar trebui să pătrundă în viața ta de rugăciune și în oricare răspuns la viață. 

 Mulți dintre psalmii Vechiului Testament sunt exemple scrise de rugăciune de închinare. Deși 

regele David al Israelului a scris aproximativ jumătate din psalmi, și alți scriitori au descoperit puterea 

rugăciunii de închinare, iar închinarea lor este notată de asemenea în cartea Psalmilor. 

• Citește Psalmul 95. 
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• Rugăciunea prin Scriptură1 către Dumnezeu este o modalitate bună de a învăța să te închini 

lui Dumnezeu și o sursă continuă de inspirație pentru mulți. Încearcă acest lucru cu 

Psalmul 95 și înlocuiește pe psalmist cu tine. 

De exemplu, în primele două versete te-ai putea ruga ceva de genul: „Vin înaintea Ta 
Doamne cântând cu veselie, strig către Tine, Stânca mântuirii mele, cu bucurie. Vin 
înaintea Ta cu laude, să răsune acest psalm în cinstea Ta.” 

 

Atunci când nu ști ce să faci – închină-te lui Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, nu poți da greși prin 

a te întoarce simplu către Dumnezeu în închinare. Făcând astfel afirmi faptul că El valorează mai 

mult pentru tine decât orice altceva și că recunoști că toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El 

ca să primească toată gloria. 

• Citește 2 Samuel 12:15-20. Ce a făcut David atunci când copilul său nou născut a murit? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Iov 1:13-20. Ce a făcut Iov atunci când a primit vestea că toți copiii săi au fost uciși? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poți spune despre un eveniment specific din viața ta în care nu ai știut dacă sau nu să te 

închini lui Dumnezeu? Poate fi o mare suferință, durere sau tragedie. Poate s-a întâmplat 

ceva minunat și ai ales să ții toată slava pentru tine. __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Mai gândește-te încă o dată la evenimentul pe care l-ai scris și dacă a fost ceva dureros sau 

neplăcut în acel moment, scrie despre cel puțin un mod prin care Dumnezeu a folosit 

această experiență pentru ceva bun. Poți aduce vindecarea în viața ta prin a te închina Lui 

acum, chiar dacă nu ai făcut asta sau nu ai putut face asta atunci. _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

																																																								
1	Rugăciunea prin Scriptură înseamnă a citi Scriptura ca și rugăciune către Dumnezeu 	
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Ziua 4: ÎNCHINAREA ESTE PARTEA MEA ÎN CORUL 
CREDINCIOȘILOR 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate că închinarea este firul care te prinde în întreaga Sa familie. 

 

Prin închinare recunoști că viața se învârte în jurul lui Dumnezeu, nu al tău, și în jurul scopului 

Său, nu al tău. Atunci când întrezărești măreția lui Dumnezeu și a creației Sale, devii conștient că 

Dumnezeu nu te-a creat pentru a fi singur. Tu faci parte din familia Lui, iar închinarea este o 

modalitate importantă prin care tu participi în familia lui Dumnezeu. 

 Deși mulți dintre psalmii de închinare din Biblie sunt intens personali, ei au fost scriși, așezați 

pe muzică și au fost parte din închinarea zilnică a iudeilor și creștinilor. Închinarea începe in inima 

fiecărui individ, însă închinătorii adevărați care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr s-au 

bucurat întotdeauna de sinergia care rezultă din închinarea comună cu alții. 

• Citește Neemia 8:1. Care este caracteristica comună tuturor oamenilor care se adună 

împreună? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Aplicând acest lucru vieții tale, care ar trebui să fie atitudinea ta atunci când te închini 

împreună cu alții? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

• Citește Neemia 8:2-7. Care a fost atitudinea oamenilor față de citirea Scripturilor? _______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Enumeră cel puțin două moduri din acest pasaj prin care poți crește atenția ta asupra 

Bibliei atunci când te închini împreună cu alți credincioși. __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Cartea Apocalipsa privește înainte spre timpul în care împărăția lui Dumnezeu va fi desăvârșită. 

În timp ce citești următoarele pasaje, fii atent la puterea credincioșilor de a se închina împreună. 

• Citește Apocalipsa 4:9-11 

• Citește Apocalipsa 5:8-14 

• Citește Apocalipsa 7:9-12 

• Citește Apocalipsa 15:3-4 

• Deși unii dintre închinătorii din pasajele de mai sus sunt ființe angelice, aceste versete spun 

clar că într-o zi reprezentanți ai tuturor oamenilor de pe pământ se vor închina lui Dumnezeu. 

• Poți spune sincer că nu ai prejudecată sau intoleranță față de cei care nu arată, nu se poartă 

sau nu vorbesc ca tine? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Se vede acest lucru în conversațiile tale personale și în glumele pe care le spui? Dacă nu, 

ce ar trebui să faci ca să rezolvi acest lucru? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cel puțin o modalitate practică  în care această scenă de închinare a tuturor 

popoarelor diferite, a limbilor și culturilor va afecta atitudinea ta față de biserica ta, față 

de cartier, locul de muncă sau cercul tău de prieteni și familie. _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 De-a lungul istoriei și de la o cultură la alta, oamenii lui Dumnezeu s-au închinat în 

nenumărate stiluri, tradiții și practici. Aceasta este minunata libertate pe care Dumnezeu o dă 

închinării tale față de El potrivit cu personalitatea și contextul tău unic. Dumnezeu este proslăvit atât 

timp cât închinarea ta este în limitele adevărului biblic și reiese din duhul tău reunit cu Duhul lui 

Dumnezeu. 
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Ziua 5: ÎNCHINAREA ESTE O MINUNATĂ ÎMBINARE A 
RUGĂCIUNII, LAUDEI ȘI PERSONALITĂȚII MELE. 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să facă acesta începutul unei noi dimensiuni de închinare în relația ta cu El. 

 

Închinarea izvorăște din adâncul ființei. Implică rugăciunea, lauda și mulțumirea și apare în 

toate formele de cultură și varietate personală! Poate că te ajută mai mult să te gândești la închinare 

ca la o umbrelă care acoperă toate cele de mai sus și mai mult. 

• Citește Iacov 4:8. Ce se întâmplă când te apropii de Dumnezeu? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Psalmul 100. Scrie cel puțin trei moduri prin care ar trebui să ne apropiem de 

Dumnezeu. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu specific a cum te apropii de Dumnezeu în fiecare dintre acele trei cazuri. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Prin acest studiu de închinare, ai văzut de asemenea cuvântul laudă în unele dintre versetele 

biblice. În limba română cuvântul laudă vine din limba latină (laudare/laudo) care înseamnă a 

exprima prin cuvinte prețuirea, stima față de cineva sau ceva. Evident, lauda și închinarea sunt strâns 

legate și adesea interschimbabile. Așa cum este cu închinarea, lauda poate fi exprimată prin muzică, 

cuvinte, acțiuni sau atitudinea inimii. Din nou, imaginea mulțimii de oameni din fața lui Dumnezeu 

ne reamintește că nu este o singură formă sau stil prescris de laudă față de Dumnezeu, atât timp cât 

este în duh și în adevăr. 

• Citește Psalmul 150. Este vreun instrument muzical, stil de muzică sau vreun tip de 

persoană care să nu se califice pentru a da slavă lui Dumnezeu? ______________________ 

__________________________________________________________________________ 
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• Când ești în prezența altor creștini care au preferințe și un stil diferit de închinare și laudă, 

care ar trebui să fie atitudinea ta? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Psalmul 145. Psalmistul David dă multe motive în acest psalm pentru care să-L lauzi 

pe Dumnezeu. Scrie cel puțin două dintre aceste motive de a lăuda pe Dumnezeu pe care 

le-ai experimentat în mod personal. _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În același psalm, David oferă câteva răspunsuri pentru bunătatea și măreția lui Dumnezeu. 

Scrie cel puțin două acțiuni concrete pe care le vei îndeplini în viața ta săptămâna aceasta 

ca și răspuns pentru bunătatea și măreția lui Dumnezeu. ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

În timp ce crești în umblarea ta cu Dumnezeu, vei crește și în închinarea ta. Fă din acest lucru o 

nevoie de rugăciune de a-ți aprofunda închinarea ta față de Dumnezeu, atât în viața ta personală și de 

devoțiune, cât și în biserica ta locală. 

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 8 
 

Mărturisire: Proclamând credința mea prin botez 
și comuniune 

 

Cum ar trebui să relaționez cu alții care  
împărtășesc credința mea în Hristos? 

 

Verset de memorat: Matei 10: 32 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Mărturisesc credința mea în Hristos prin două 
orânduieli date de Hristos bisericii spre a le practica: botezul și cina Domnului. 

 

Credința în Hristos este o decizie a liberei voințe a unei persoane, însă credința creștină nu a 

avut niciodată menirea de a fi trăită în izolare. Evrei 10:25 te sfătuiește să nu părăsești adunarea cu 

alți urmași ai lui Hristos. Dumnezeu îți oferă două căi eficiente și semnificative de a mărturisi credința 

ta cu alți credincioși: botezul și comuniunea, care este deseori numită Cina Domnului sau Masa 

Domnului. Botezul introduce noi credincioși în familia lui Dumnezeu, iar comuniunea are menirea 

de a menține unitatea în biserică. 

Unele tradiții creștine folosesc cuvântul sacrament pentru a face referire la aceste două 

practici, dar și la altele. Sacrament nu este un cuvânt biblic și implică faptul că prin a face un anumit 

act, persoana respectivă primește har de la Dumnezeu. Dintre cele câteva practici numite în mod 

obișnuit sacramente, doar botezul și comuniunea apar în Biblie. Ambele au ca scop de a aduce 

mărturie și nu sunt un mod de a câștiga favorul sau harul lui Dumnezeu. De asemenea, ambele implică 

familia lui Dumnezeu și nu doar credinciosul individual.  
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Ziua 1: BOTEZUL ESTE O IMAGINE A IMERSIUNII MELE ÎN 
HRISTOS ȘI TRUPUL SĂU, BISERICA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți dea o nouă înțelegere a ceea ce înseamnă botezul.  

 

Cuvântul botez provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă a scufunda sau a băga în apă. 

În lecția 1, ai învățat că învingi problema păcatului a nașterii tale fizice prin o naștere nouă sau 

spirituală. Botezul nu a intrat în discuție în acel moment, pentru că este clar că mântuirea ta de păcat 

se face prin har prin credință (Efeseni 2: 8-9), și nu prin botez sau orice altă ceremonie, ritual sau 

efort uman. În această lecție vei învăța că așa cum există o naștere fizică și una spirituală, există un 

botez spiritual și unul fizic. Duhul lui Dumnezeu te botează sau te scufundă spiritual în trupul lui 

Hristos, în timp ce botezul fizic în apă reprezintă mărturia vizibilă a actului invizibil de a deveni una 

cu Hristos.  

• Citește 1 Corinteni 12:12-13. Pavel vorbește despre diversitatea membrilor și despre darurile 

lor spirituale în biserică împreună alcătuind trupul lui Hristos. Este botezul menționat aici un 

eveniment fizic sau spiritual? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 13, cine te-a botezat (scufundat) în trupul lui Hristos când ți-ai pus 

încrederea în El ca Mântuitor?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:1-7. Considerând că Duhul lui Dumnezeu te botează în Hristos potrivit 

cu 1 Corinteni 12: 13, crezi că botezul menționat aici în Efeseni se referă la botezul fizic 

sau spiritual? Explică ideile tale. _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



ÎNDRUMĂRI	

	 107	

• Citește Ioan 1:29-34. Care sunt cele două tipuri de botez menționate în acest pasaj? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Botezul lui Ioan nu a fost un botez “creștin” corespunzător din moment ce Hristos nu murise 

și înviase încă, însă simbolizează pocăința, o întoarcere de la păcat către Dumnezeu, în pregătire 

pentru Mesia (Fapte 19: 4). A simbolizat botezul spiritual care urma să vină. În ziua de azi, botezul 

cu apă din biserică simbolizează botezul spiritual care a venit.   

• Citește Romani 6:1-7. Observă că botezul este o imagine a identificării tale cu moartea, 

îngroparea și învierea lui Isus Hristos.  

• Unele biserici practică botezul prin stropirea sau turnarea apei peste persoana care este 

botezată. Alte biserici scufundă complet credinciosul în apă și îl ridică apoi, scoțându-l 

din apă. Care dintre cele două practici reprezintă o imagine mai bună a simbolismului 

despre care Pavel ne învață în Romani 6? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

În Biblie, conceptele invizibile sunt simbolizate în moduri vizibile. Căsătoria este un concept 

invizibil făcut vizibil prin căsătoriile individuale de pretutindeni în jurul tău. Biserica, trupul lui 

Hristos, este alcătuită din toți urmașii lui Hristos de-a lungul secolelor din fiecare grup de oameni, și 

totuși devine forță vizibilă și palpabilă prin nenumăratele biserici locale de pretutindeni de pe glob.  

Duhul lui Dumnezeu te botează în trupul lui Hristos, făcându-te una cu toți credincioșii. 

Trupul invizibil al lui Hristos devine real și palpabil pentru tine atunci când ești botezat în biserica 

locală ca mărturie a noii tale vieți în Hristos.  

• Dacă Duhul lui Dumnezeu te-a botezat în trupul lui Hristos pentru a fi una cu El, cât de 

apropiată ar trebui să fie relația ta cu Hristos după ce primești confirmarea iertării 

păcatului și a vieții veșnice?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Dacă ești botezat de o biserică locală, arătând o imagine a relației tale cu Hristos, ce tip de 

relație ar trebui să ai cu biserica respectivă?______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 2: BOTEZUL ESTE PRIMUL MEU PAS SPRE MATURITATE 
SPIRITUALĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Spune-I lui Dumnezeu că vrei să crești în harul și cunoștința lui Isus Hristos. 
• Cere-I să îți arate orice parte incompletă a vieții tale care necesită atenție ca astfel tu să crești.   

 

 Stabilind importanța botezului tău în trupul lui Hristos, ar fi o greșeală să presupunem că 

botezul cu apă într-o biserică locală nu are o importanță prea mare. Această lecție se concentrează 

asupra semnificației botezului cu apă care simbolizează botezul spiritual.  

• Citește Matei 3:13-15. Care este acest prim act public al lucrării lui Isus?_______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ca și urmaș (ucenic) al lui Isus Hristos, care crezi că ar trebui să fie primul tău act public 

al slujirii lui Dumnezeu?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În acest pasaj din Matei 3, de ce a insistat Isus să fie botezat, deși Ioan s-a opus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 3:16-17. Indică acest pasaj că Isus ar fi fost botezat prin stropire, turnare sau 

prin a fi scufundat în apă?_________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Îl poți identifica pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul în aceste versete?__________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ieri ai învățat că botezul lui Ioan a simbolizat pocăința, chemând oamenii să se întoarcă de la 

păcat către Dumnezeu. Isus a spus că El a fost botezat pentru a împlini ce trebuia împlinit. Cu alte 

cuvinte, a făcut acest lucru pentru că era lucrul corect pe care trebuia să îl facă. Isus nu avea păcate 

de la care să se întoarcă, însă începea lucrarea Sa care avea să facă posibil ca oamenii de pretutindeni 

să fie eliberați de păcat și să se întoarcă la Dumnezeu. Așa că botezul lui Ioan al pocăinței era un 

început potrivit pentru această lucrare.  

• Citește Fapte 8:26-40. 

• Care a fost primul lucru pe care a vrut etiopianul să-l facă după ce a devenit un urmaș al 

lui Hristos?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• A fost etiopianul botezat înainte sau după ce a devenit urmaș al lui Hristos? _____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Privește cu atenție la versetele 38-39. Există vreun indiciu cum că Filip l-ar fi botezat pe 

etiopian prin stropire, turnare sau prin scufundare?________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 28:18-20.  

• În versetul 19, în afară de a merge și a învăța (a face ucenici în mod literal) toate neamurile 

(grupurile etnice în mod literal), ce trebuiau să facă ucenicii lui Isus acelora care credeau? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Dacă Duhul lui Dumnezeu este Acela care botează credincioșii în trupul lui Hristos, 

vorbește porunca dată urmașilor lui Hristos aici în versetul 19 despre botezul spiritual sau 

despre botezul cu apă care îl simbolizează pe cel spiritual?___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Luând în considerare răspunsul lui Ioan Botezătorul din Matei 3: 15 cu privire la faptul că 

a fost botezat pentru a împlini ce trebuia împlinit, și faptul că botezul credincioșilor face 

parte din însărcinarea pe care Isus a dat-o în Matei 28: 18-20, de ce ar trebui să fii botezat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 3: BOTEZUL ESTE O MĂRTURIE A VIEȚII MELE 
TRANSFORMATE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi cum este botezul o mărturie puternică.  

 

 Botezul nu transformă o persoană; botezul oferă o mărturie a faptului că viața cuiva a fost 

transformată prin a deveni urmaș al lui Hristos. Tâlharul crucificat lângă Isus și-a cerut iertare pentru 

păcatul său, iar Isus i-a spus că va fi cu El în rai în aceeași zi. Absența oricărei oportunități pentru 

tâlhar de a fi botezat confirmă natura simbolică a botezului în apă. De asemenea, din Noul Testament 

sunt absente orice exemple de botez de infanți sau oricine altcineva fiind botezat în alt mod în afară 

de scufundare în apă. Botezul în apă oferă o mărturie a unei vieți care a fost transformată.  

• Citește Fapte 9:1-18. Privește cu atenție la versetul 18. Care este primul lucru pe care Saul 

(Pavel) l-a făcut după ce și-a pus credința în Hristos și s-a convertit?___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Fapte 16:19-34. Privește cu atenție la versetul 33. Care este primul lucru pe care 

temnicerul din Filipi și familia sa l-au făcut după ce și-au pus încrederea în Hristos pentru 

a fi mântuiți de păcatul lor?___________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Fapte 19:1-5. Pavel găsește ucenici în Efes, însă are suspiciunea că ceva le lipsește. Îi 

întreabă despre Duhul Sfânt, iar ei nu știu despre ce vorbește, deși au fost botezați.  

• Ce tip de botez în apă au experimentat ei potrivit cu versetul 3?_______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Așa că ai cui ucenici erau ei, nefiind ucenici (urmași) ai lui Hristos?___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Din moment ce nu știau cine era Duhul Sfânt, Pavel a ajuns corect la concluzia că nu au fost 

botezați de Duhul Sfânt în Hristos. Pavel i-a îndemnat să îți pună încrederea în Hristos, iar ei 

au făcut acest lucru. 

• Potrivit cu versetul 5, care este primul lucru pe care l-au făcut după ce au declarat credința 

lor în Hristos, deși deja fuseseră botezați într-un mod diferit?_________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Acești ucenici au trăit sub Vechiul Testament, supunându-se botezului lui Ioan, în anticiparea venirii 
lui Mesia, neștiind însă că El a venit. Versetele care urmează descriu cum acești ucenici au dovedit în 
acești timp de tranziție că au acceptat Noul Testament oferit de Hristos. Darul special al vorbirii în 
limbi era un semn de confirmare dat de Duhul Sfânt și nu a fost intenționat ca și normă pentru fiecare 
credincios, nici măcar în acel moment al istoriei. 

 

• Ai fost botezat de Duhul Sfânt în trupul lui Hristos? Când?__________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ai fost botezat în apă? _______________________________________________________ 

• S-a întâmplat acest lucru înainte sau după ce ți-ai pus credința în Hristos ca Mântuitor?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Ai fost botezat prin scufundare în apă ca imagine a faptului că ai murit față de păcat și 

modul vechi de a trăi și ai înviat din morți spre o viață nouă în puterea învierii lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă nu te-ai supus lui Dumnezeu făcând primul pas spre maturitatea spirituală fiind 

botezat prin scufundare în apă, când vei face acest lucru? Stabilește o dată și vorbește cu 

cineva din biserica pe care o frecventezi. Dacă nu frecventezi o biserică care învață Biblia 

clar și încurajează credincioșii să crească în umblarea lor spirituală, vorbește cu un credincios 

mai experimentat (poate cineva care te ajută cu acest studiu) și găsește o biserică. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă ai fost botezat înainte de a-ți pune încrederea în Hristos sau într-un mod care nu a 

pictat o imagine a noii tale vieți transformate în Hristos, cum ai putea să urmezi exemplul 

ucenicilor lui Ioan Botezătorul în Fapte 19?______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Nu există nici o îndoială că Dumnezeu vrea să fii un martor al lui Isus Hristos. Botezul tău 

este o oportunitate unică în viață de a proclama credința ta în Hristos. Este o șansă minunată de a 

invita familia și prietenii să vină și să împărtășească cu tine o zi specială din viața ta când declari 

tuturor cum credința în Isus Hristos ți-a transformat viața.  

 

Ziua 4: CINA DOMNULUI ESTE O IMAGINE A COMUNIUNII 
MELE CU HRISTOS 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să îți arate cum să menții relația ta cu El întotdeauna.  

 

Ultima cină a lui Isus cu ucenicii Săi a fost un moment semnificativ. Pentru orice iudeu, 

Paștele este plin de simbolism, însă de data aceasta Isus a adăugat o nouă dimensiune sărbătorii 
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tradiționale ale Paștelui, știind că în curând va fi dat pentru a fi răstignit. Așa cum am studiat despre 

botez, Cina Domnului nu este un sacrament –un lucru făcut pentru a câștiga harul lui Dumnezeu–ci 

este o practică pentru a comemora sau aminti ce a făcut Hristos pentru tine. Pavel a numit această 

practică Masa Domnului sau Cina Domnului în epistola sa către Corinteni, însă deseori este numită 

comuniune pentru că simbolizează unitatea cu Hristos și ceilalți din biserică.  

• Citește Luca 22:7-20.  

• Ce simbolizează pâinea din versetul 19?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când luați din pâine în serviciul de comuniune, ce faci potrivit cu acest verset?__________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Unele tradiții bisericești învață că pâinea și vinul devin trupul și sângele lui Hristos 

literalmente, bazat pe ceea ce a spus Hristos: „Acesta este trupul Meu...sângele Meu.” Însă, observați 

că o astfel de traducere literală ar cere ca paharul (v. 20), nu vinul pe care îl conține, să fie sângele 

lui Hristos. Faptul că acest lucru trebuie făcut spre pomenirea Lui sugerează mai departe că această 

practică este simbolică pentru a comemora moartea lui Isus pentru tine ca astfel tu să trăiești.  

• Citește Ioan 6:51. Luând în considerare ce a spus Isus aici, cum crezi că ar defini El 

simbolismul pâinii în serviciul comuniunii?______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În Luca 22:20, ce simbolizează paharul?________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Evrei 9:11-22. Era putere de a mântui de păcat în sângele jertfelor de animale aduse 

sub Vechiul Testament?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Noul Testament (cuvântul testament înseamnă promisiune, legământ sau pact) oferă 

mântuirea de păcat prin sângele cui?____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Numirea Cinei Domnului comuniune este un lucru care amintește într-un mod minunat că 

atunci când continui să mănânci pâinea și să bei paharul cinei cea de taină, păstrezi 

comuniunea cu Dumnezeu proaspătă și neîntreruptă.  

• Citește 1 Ioan 1:1-4. Vrea Dumnezeu să ai părtășie cu El?___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 4, ce emoție ar trebui să caracterizeze părtășia ta cu El?_____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 1:5-7. Care este funcția sângelui lui Hristos în viața ta?_________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 1:8-10. Atunci când sărbătorești Cina Domnului în biserică ta, iar Duhul lui 

Dumnezeu te face conștient de un păcat din viața ta care ar întrerupe părtășia ta cu 

Dumnezeu, ce ar trebui să faci potrivit cu versetul 9? (a mărturisi înseamnă a recunoaște,  

sau a admite). ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 5: COMUNIUNEA ESTE O MĂRTURIE CONSTANTĂ ÎN 
FAȚA FAMILIEI MELE SPIRITUALE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate importanța unei relații bune cu familia bisericii tale.  

 

 De-a lungul secolelor, Cina Domnului a fost practicată în bisericile creștine potrivit cu 

instrucțiunile Domnului nostru. Cina Domnului nu este un lucru pe care îl practici singur, ci împreună 

cu alți credincioși. 

• Citește 1 Ioan 1:1-4. Potrivit cu acest pasaj, ar trebui să te bucuri de părtășia cu Dumnezeu 

despre care ai învățat în lecția de ieri singur sau cu alți credincioși?___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 11:23-26. Pavel face un sumar al instrucțiunilor lui Isus din noaptea cinei 

cea de taină.  

• Care este gândul care este repetat atât în versetul 24 cât și 25?________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 26, în afară de pomenirea mântuirii pe care ai primit-o prin trupul lui 

Hristos și sângele lui oferit pentru tine, ce altă afirmație faci de fiecare dată când practici 

Cina Domnului?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 11:19-22. Pavel corectează o problemă în biserica din Corint. Au 

transformat Cina Domnului într-un banchet și în loc să promoveze unitate și vindecare în 

biserică, cauza dezbinări.  

 Unul dintre scopurile cheie ale Cinei Domnului este de a menține un duh de unitate în biserica 

locală. Atunci când oamenii se adună, fără voie vor apărea conflicte și neînțelegeri. Scopul 

comuniunii este de a reaminti faptul că toți împărtășim aceeași mântuire prin trupul și sângele lui Isus 
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Hristos, de a recunoaște orice păcat față de Dumnezeu și de a rezolva orice problemă dintre 

credincioși pentru a menține o părtășie în biserică. 

• Citește 1 Corinteni 11:27-29. Pavel spune clar faptul că Dumnezeu te ține responsabil de 

venirea la masa Domnului curat de orice păcat din viața ta, fără a avea vreo ceartă sau vreun 

conflict nerezolvat cu alții în biserică atât cât depinde de tine. Din 1 Corinteni11:28 și 1 Ioan 

1:9, ce ar trebui să faci pe când te prezinți la masa Domnului? ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 11:30. Pavel explică faptul că în biserica din Corint erau oameni care s-

au îmbolnăvit și chiar au murit (dorm) deoarece nu au onorat Cina Domnului prin a rezolva 

cu păcatul lor și orice conflict dintre cei din trupul lui Hristos. 

• Citește 1 Corinteni 11:31. Ideea prezentată aici este faptul că dacă îți recunoști nevoia de a 

rezolva problema păcatului nu va trebui să te îngrijorezi de consecințe. 

• Privește la versetul 26 încă o dată. Este o anumită frecvență stabilită pentru celebrarea 

Cinei Domnului? Ce spune acest verset despre cât de des ar trebui celebrată comuniunea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când și cât de des practică biserica ta comuniunea? (Întreabă pe cineva dacă nu știi sigur) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În lumina a ceea ce ai văzut în Biblie, ce ar trebui să faci pentru a te pregăti pentru acest 

eveniment important? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 9 
 

Comunitate: Făcând parte din familia locală a 
bisericii mele 

 

De ce aș vrea să fac parte dintr-o biserică? 

 

Verset de memorat: Fapte 20:28 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Biserica locală este familia mea spirituală unde 
Dumnezeu poate desăvârși lucrarea Sa în viața mea și să mă folosească pentru a 
sluji altora. 

 

Pentru o dezvoltare și protecție corespunzătoare, fiecare copil are nevoie de o familie. Din 

același motiv, fiecare urmaș al lui Isus Hristos are nevoie de o familie de biserică. Asemenea 

familiilor, bisericile sunt de mai multe mărimi și personalități. O experiență bună  cu biserica este la 

fel de benefică ca atunci când faci parte dintr-o familie iubitoare, hrănitoare și puternică. În unele 

feluri, mulți oameni par să se apropie mai mult de familia bisericii lor decât se apropie de familia lor 

naturală. 

Ca și urmași ai lui Isus Hristos facem parte din ceva mult mai mare decât fiecare dintre noi. 

Ești conectat cu alți ucenici ai lui Isus Hristos care au trăit de-a lungul celor 2000 de ani. Mulți oameni 

au adus contribuții semnificative lumii, iar alții și-au dat viața pentru Hristos. Dumnezeu a dat fiecărui 

credincios daruri, situații și personalități diferite. Împreună cu alți credincioși prin puterea Duhului 

lui Dumnezeu poți face o schimbare eternă. Biserica ta are nevoie de tine la fel de mult cât ai tu nevoie 

de biserică. 
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Ziua 1: O BISERICĂ LOCALĂ FACE PARTE DIN PLANUL LUI 
DUMNEZEU PENTRU VIAȚA MEA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi mai bine ce este biserica și locul tău în ea.  

 

Cuvântul biserică aduce mai multe imagini în mintea noastră—o clădire, o denominațiune, 

sau un grup de oameni. Cuvântul biserică provine de la cuvântul grecesc ekklesia, care ne oferă 

cuvinte cum ar fi eclesiastic. În primul secol, acest cuvânt nu avea nici o conotație religioasă specială, 

ci era folosit în limba greacă și descria o adunare a cetățenilor chemați de autoritățile guvernamentale. 

În traducerea grecească a Vechiului Testament, cuvântul descria comunitatea sau adunarea lui Israel. 

Isus a fost primul care a aplicat acest cuvânt urmașilor Săi în Matei 16:18.  

În Noul Testament cuvântul biserică este folosit în două moduri. Mai întâi se poate referi la 

întreaga adunare a tuturor urmașilor lui Hristos din primul secol până la a doua venire a lui Hristos  

pca să stabilească Împărăția Sa. Totuși, în cele mai multe cazuri, acest cuvânt este folosit pentru a 

face referire la un grup sau adunare locală a ucenicilor lui Isus Hristos. În Biblie, cuvântul nu este 

niciodată folosit pentru a face referire la o clădire sau la ceea ce azi am numi o denominațiune.  

• Citește Efeseni 5:25. Care este atitudinea lui Hristos față de biserică? _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 5:26-27. Numește cel puțin două lucruri pe care Isus vrea să le 

îndeplinească în biserica Sa. __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 26, când sunt probleme sau nevoi în biserică, cum sfințește (pune 

deoparte/o face specială) Hristos biserica Sa? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Cum crezi că se întâmplă această punere deoparte ca fiind specială în biserica locală? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 5:28-30. Potrivit cu versetul 29, care sunt cele două lucruri pe care Hristos 

le face pentru biserică? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Fapte 20:28.  Ce preț a plătit Hristos pentru biserică? _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce îți spun aceste versete despre valoarea pe care o dă Hristos bisericii, și cum ar trebui să 

afecteze atitudinea ta de a fi implicat activ într-o biserică locală?______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Noul Testament conține puțină informație despre organizarea unei biserici locale; structura 

pare să fi evoluat gradual, în funcție de situație și necesitate. Grupurile timpurii de credincioși deseori 

se întâlneau în casele oamenilor. Pe măsură ce adunările individuale se formau, liderii erau numiți 

bătrâni. Pastorul (cel care păstorește) și episcopul (supraveghetor sau administrator) sunt alți termeni 

folosiți ca sinonime cu bătrân. Mai târziu (Fapte 6:1-6), diaconii (slujitorii) au fost adăugați pentru a 

ajuta bătrânii să se îngrijească de membrii bisericii. Aceștia sunt singurii doi lideri ai bisericii locale 

menționați în Noul Testament, iar Pavel descrie calificările lor în 1 Timotei 3:1-13 și Tit 1:5-9. 

 Lipsa informațiilor detaliate cu privire la structura bisericii nu reprezintă o lipsă de îngrijorare, 

ci mai degrabă o imagine a înțelepciunii lui Dumnezeu care permite flexibilitate ca bisericile locale 

să se adapteze la diferitele culturi, circumstanțe și vremuri. Pasajele biblice pe care le-ai citit astăzi 

subliniază cât de mult prețuiește Dumnezeu biserica.  
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Ziua 2: BISERICA ESTE FAMILIA MEA SPIRITUALA 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să vezi biserica ca pe o familie spirituală în care tu ai un loc 

important.  
 

 Deoarece biserica are o natură divină ca și trup al lui Hristos, ea reprezintă mai mult decât o 

organizație; este un organism viu. În Biblie sunt folosite câteva metafore pentru a descrie biserica. 

Poate cea mai personală dintre aceste metafore compară biserica cu o familie. Această lecție 

examinează câteva dintre conceptele cheie folosite pentru a simboliza natura unică a bisericii.  

• Citește Efeseni 1:15-23. Cine este capul bisericii? (v.25) ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum este biserica descrisă în versetul 23?________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:27. Ce reprezintă biserica?__________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• A spune că biserica este trupul lui Hristos este o afirmație puternică. Te poți aștepta ca fiecare 

biserică să aibă probleme și conflicte uneori din cauza naturii umane a membrilor săi, și ar 

trebui să te adresezi problemelor specifice atunci când ai oportunitatea.  

• A fi critic față de o biserică ca și instituție înseamnă să fii critic față de cine?_____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 3:16-17. Biserica este simbolizată aici ca un templu sau sanctuar. Când 

urmașii lui Hristos permit dorințelor egoiste să-i controleze, uneori spun sau fac lucruri care 

rănesc biserica. Versetul 17 este un avertisment puternic al faptului că Dumnezeu ia în serios 

orice atac împotriva bisericii Sale.  
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• Citește Efeseni 2:11-22. Îl poți vedea pe Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh în versetul 18?____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cine este piatra din capul unghiului al templului descrisă în versetele 20-22?____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Apostolii și profeții ne-au dat Noul Testament și au stabilit modelul de predare și practică pe 

care îl urmăm până în această zi. Cărei părți a clădirii corespund apostolii și profeții?______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 22, cine locuiește în acest templu?_______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• În plus față de templu, ce altă clădire este prezentată în versetul 19?___________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește Galateni 6:10. Imaginea unei familii (case) reprezintă trupul lui Hristos. 

• Citește Evrei 10:25. Biblia te sfătuiește să fii credincios în adunarea cu alți credincioși. 

comunicarea și petrecerea de timp împreună sunt esențiale pentru o relație de familie 

sănătoasă. 

• Cum ai caracteriza credincioșia ta în a te aduna cu familia lui Dumnezeu?______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poate fi credincioșia ta îmbunătățită? Dacă da, ce pas poți face pentru ca acest lucru să se 

întâmple?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 124	

Dacă nu ai o familie de biserică permanentă sau dacă ai descoperit că biserica pe care o 
frecventezi în prezent are probleme biblice serioase pe care nu este dornică să le adreseze, ce 
ar trebui să faci pentru a găsi biserica potrivită pentru tine? Nu ar trebui să cauți având 
mentalitatea consumatorului, ci ca un ucenic dedicat al lui Isus Hristos. O biserică nu este un 
loc unde să ți se slujească, ci un loc unde să slujești împreună cu alții. Iată câteva repere de 
bază: 

• Roagă-te. Ascultă vocea interioară a lui Dumnezeu pentru a-ți arăta dacă o biserică 
se aliniază cu învățătura Bibliei, și dacă este familia bisericii pe care Dumnezeu a 
pregătit-o pentru tine.  

• Caută o biserică care acordă importanță învățării oamenilor din Biblie, trăirii unor 
vieți evlavioase, slujirii împreună ca și familie și răspândirii veștii bune a lui Hristos 
cu alții în zona în care locuiești, dar și în jurul lumii.  

• Evită bisericile care au tendința să confunde trăirea evlavioasă cu o listă de reguli, 
regulamente și interziceri. În loc să învețe oamenii cum să trăiască prin puterea 
harului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, aceste biserici accentuează necesitatea de 
a face ceva pentru a câștiga favorul lui Dumnezeu în loc să se concentreze asupra a 
fi persoana pe care Dumnezeu o creează să fie.  

• Chiar și printre bisericile care învață Biblia bine, există diferențe de personalitate, 
oportunitate, accesibilitate, disponibilitate a serviciilor necesare, etc. S-ar putea să 
nu găsești tot ceea ce dorești, însă poți găsi biserica pe care Dumnezeu a pregătit-o 
pentru tine. Poate Dumnezeu plănuiește să te folosească pentru a ajuta biserica să 
dezvolte lucrurile pe care ai vrea să le vezi îmbunătățite.  

• Adu-ți aminte că nici o biserică nu este perfectă, dar caută biserici care au dorința 
să se schimbe și să crească pentru a reflecta fidel adevărurile biblice, la fel cum 
dorești și tu ca și credincios individual.  

 

Învață să te gândești la biserica ta locală ca la o familie. Unele familii sunt excepționale; unele 

sunt disfuncționale. Chiar și în cele mai bune familii este nevoie de dedicare, responsabilitate 

reciprocă, comunicare intenționată și rezolvarea conflictelor pentru a funcționa corect. Nici o biserică 

nu este perfectă pentru că toți membrii ei sunt oameni, însă planul lui Dumnezeu este pentru copiii 

Săi să se adune în familii de biserică locale. Adevărul biblic te echipează să crești mai profund și să 

devii mai puternic când înveți să relaționezi cu alții, chiar și în momente de suferință și neînțelegere, 

la fel ca o familie fizică. Decide azi să cooperezi cu Duhul Sfânt pentru a trăi după adevărul biblic și 

a face din familia bisericii cea mai bună familie posibilă.  
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Ziua 3: BISERICA EXISTĂ PENTRU DEZVOLTAREA ȘI 
PROTECȚIA MEA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să îți arate nu doar de ce ai nevoie de biserică, dar și de ce biserica are 

nevoie de tine.  
 

Frecventarea bisericii nu este o datorie. Biserica este o familie, trupul lui Hristos, sanctuarul 

unde locuiește Duhul Sfânt în fiecare ucenic al lui Isus Hristos și domnește în adunarea credincioșilor. 

În biserica credinciosul individual găsește hrană, o semnificație și siguranță. Dorința pentru o 

maturitate spirituală și un scop în viață ar trebui să împingă credincioșii să fie membrii activi ai 

bisericii locale.  

• Citește Efeseni 4:11-12. Versetul 11 descrie lideri ai Noului Testament, iar versetul 12 face 

o listă cu trei funcții îndeplinite în trupul lui Hristos.  

• Dumnezeu vrea să te desăvârșească (maturizeze) în biserica locală. Care este un mod practic 

de a crește spre o maturitate spirituală în biserica locală?____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dumnezeu vrea să participi la slujire în lucrarea Sa. Care este o modalitate practică de a sluji 

sau lucra în biserica ta locală?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dumnezeu vrea ca tu să ajuți să zidești (întărești) pe alții. Care este un mod în care poți ajuta 

să zidești pe alții din biserica ta locală?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:13. Care este scopul ultim al funcțiilor de bază care au loc în trupul lui 

Hristos?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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• Citește Efeseni 4:14. O biserică care funcționează corect oferă protecție împotriva cărui 

lucru? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:15. Dumnezeu vrea ca tu și alți membrii din biserică să creșteți și să vă 

maturizați, devenind din ce în ce mai mult ca și Hristos. Potrivit cu acest verset, ce ți se cere 

pentru ca acest lucru să se întâmple?____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Fă o listă cu cel puțin două abilități sau talente cu care ai putea să contribui în biserica ta 

dacă ai avea oportunitatea. ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Roagă-te pentru o șansă să te implici în lucrare sau slujire în biserica ta locală. Dacă și alte 

persoane trec prin acest studiu împreună cu tine, ai putea să îi însoțești în lucrările din biserică 

în care ei sunt implicați.  

• Dacă participi deja în vreun fel, roagă-te ca Dumnezeu să îți arate moduri în care să fii mai 

eficient sau poate să îți arate o altă zonă de slujire.  

• Acest verset (Efeseni 4:16) spune că Dumnezeu a dat trupului lui Hristos capacitatea de a se 

zidi (edifica). Potrivit cu acest verset, ce ar trebui să caracterizeze acest proces de edificare 

în biserică?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Punct cheie: Învățătura lui Pavel că dragostea va triumfa în zidirea trupului este importantă. 
Când oferi ajutor pentru a face ceva în biserică, iar oferta ta nu este imediat acceptată din 
anumite motive, răspunsul corect ar fi să aștepți cu răbdare în dragoste. Biserica s-ar putea 
să nu fie pregătită pentru contribuția ta particulară, sau poate într-un anumit fel tu s-ar putea 
să nu fii pregătit. Însă, Dumnezeu va avea un loc pentru tine să slujești în locul potrivit la 
timpul potrivit și în modul potrivit.  
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Cu cât te implici mai mult în biserica locală, cu atât este mai mare oportunitatea de a crește în 

Hristos. A sluji împreună cu frați și surori în Hristos îți dă posibilitatea de a face legături și 

prietenii care să dureze o viață întreagă.  

 

Ziua 4: BISERICA OFERĂ O SINERGIE SPECIALĂ PENTRU 
DARURILE ȘI ABILITĂȚILE MELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui să îți arate locul special pe care îl are pentru tine și darurile tale în biserica locală.  

 

 Sinergia se întâmplă când efectul total al două sau mai multe părți este mai mult decât suma 

părților individuale. Când fiecare ucenic individual al lui Isus Hristos se adună în trupul lui Hristos, 

Duhul lui Dumnezeu combină în mod supranatural darurile, talentele, abilitățile fiecăruia și 

înmulțește rezultatul peste limitele normale umane.  

• Citește 1 Corinteni 12:14-20. Oricât de unice sunt personalitatea sau darurile tale, ai un loc 

în trupul lui Hristos.  

• Citește 1 Corinteni 12:21. Potrivit cu acest verset, de ce ai nevoie de biserica locală?_______ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:22-24. Este vreun membru al trupului mai puțin sau mai mult 

important decât altul?________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:25-27. Aceste versete ne aduc aminte din nou cât este de important să 

promovăm unitatea în biserică. Ca membrii ai aceiași familii ar trebui să îți pese de alții cu 

sinceritate, iar lor ar trebui să le pese de tine.  

• Cine în biserica ta locală suferă are vreo durere acum? Ar putea fi o persoană care a pierdut 

pe cineva drag, care se luptă cu o boală severă, sau a pierdut o slujbă. Scrie acelei persoane 

un bilet de încurajare astăzi și spune-i că te rogi pentru ea. Sau, pur și simplu sun-o pe 

acea persoană la telefon sau vorbește cu ea în persoană dacă este posibil. _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Cine în biserica ta locală a experimentat de curând o onoare sau o mare bucurie? Poate 

este cineva care s-a căsătorit de curând, care a fost promovat la muncă, a câștigat o 

competiție sau a fost onorat în vreun alt mod. Scrie-i acestei persoane un bilet, sun-o sau 

vorbește cu ea în persoană pentru a o felicita. _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 12:4-6. Acest pasaj ne învață de asemenea cum trupul lui Hristos este alcătuit 

din membrii cu diferite daruri. Potrivit cu versetul 6, care este sursa acestor daruri diferite? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 5: DUMNEZEU FOLOSEȘTE ALȚI CREDINCIOȘI DIN 
BISERICA MEA PENTRU A-MI SLUJI MIE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te facă sensibil la modul în care vrea să îi folosească pe alții pentru a-ți 

sluji ție și cum vrea ca tu să slujești altora.  
 

Membrii bisericii locale trebuie să se potrivească ca niște piese de puzzle. Atât Romani 12:5 

cât și Efeseni 4:25 ne învață că suntem mădulare unii altora. Mai presus de teorie, Noul Testament 

face o listă cu multe căi practice în care să relaționăm unii cu alții în biserica locală ca și mădulare 

ale trupului lui Hristos.   

Mai jos sunt 21 de exemple a modului în care trebuie să relaționăm unii cu alții în familia lui 

Dumnezeu.  

• Citește versetele și apoi alege doar șapte din aceste exemple „unii pe alții” și scrie lângă 

fiecare cum plănuiești să pui acea învățătură în acțiune în biserica ta locală. 

• Romani 12:20 – Iubiți-vă unii pe alții și dați întâietate altora.__________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Romani 14:13 – Nu vă judecați unii pe alții. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Romani 14:19 – Zidiți-vă (edificați-vă) unii pe alții. ________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Romani 15:5 – Să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Romani 15:7 – Primiți-vă unii pe alții.____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Romani 15:14 – Sfătuiți-vă unii pe alții. __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Romani 16:16 – Spuneți sănătate (bun venit) unii altora. _____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

• 1 Corinteni 12:25 – Îngrijiți-vă unii de alții. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Galateni 5:13 – Slujiți-vă unii altora. ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Galateni 6:2 – Purtați-vă sarcinile unii altora. ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Efeseni 4:2 – Îngăduiți-vă unii pe alții. ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Efeseni 4:32 – Iertați-vă unii pe alții. ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Efeseni 5:21 – Supuneți-vă unii altora. ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• 1 Tesaloniceni 4:9 – Iubiți-vă unii pe alții. ________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• 1 Tesaloniceni 4:18 – Mângâiați-vă unii pe alții. ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Evrei 13:3 – Încurajați-vă unii pe alții. ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Iacov 4:11 – Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Iacov 5:16 – Rugați-vă unii pentru alții. __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• 1 Petru 4:9 – Fiți primitori de oaspeți. ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• 1 Petru 4:10 – Slujiți unii altora. ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• 1 Ioan 1:7 – Aveți părtășie unii cu alții. ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Când trăim aceste îndemnuri în comunitatea bisericii noastre, biserica va funcționa așa cum a 

intenționat Dumnezeu. Mică sau mare, la bine sau la rău, cu toate imperfecțiunile noastre umane, 

biserica noastră locală trebuie să fie centrul nostru de gravitație spiritual, baza slujirii noastre, și locul 

unde Dumnezeu poate să desăvârșească lucrarea Sa în viețile noastre.  

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 10 
 

Responsabilitate: O perspectivă biblică asupra 
concepției mele de viață 

 

Cum ar trebui să afecteze credința mea 
 în Hristos cine sunt și cum trăiesc? 

 

Verset de memorat: Luca 16:10-11 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Tot ceea ce sunt și am este un dar de la Dumnezeul 
care nu îmi datorează nimic, mă iubește necondiționat, îmi dă totul și mă ține 
responsabil pentru a manevra acele resurse într-un mod responsabil. 

 

 Apostolul Petru pune această întrebare spre sfârșitul celei de-a doua epistole a sa (2 Petru 3:8-

13). El descrie a doua venire a lui Hristos care ne va conduce spre un cer și un pământ nou pe lângă 

distrugerea tuturor lucrurilor pe care le cunoaștem acum. Această perspectivă eternă îl împinge pe 

Petru să întrebe ce fel de oameni ar trebui să fim, luând în considerare faptul că toate lucrurile 

tangibile pentru care am muncit atât de mult pentru a le acumula vor dispărea și doar lucrurile de 

natură eternă vor rămâne.  

Civilizația contemporană oferă ispitele puternice ale materialismului, consumerismului, și 

egocentrismului care îneacă mulți oameni. Dumnezeu îți oferă o viață de semnificație eternă bazată 

pe adevărul etern al Cuvântului Său și investiția ta în viețile oamenilor care vor trăi veșnic.  
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Ziua 1: DUMNEZEU MĂ ȚINE RESPONSABIL PENTRU 
RESURSELE PE CARE MI LE-A ÎNCREDINȚAT.  

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru că se îngrijește de fiecare nevoie din viața ta. 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate cum să fii responsabil pentru tot ce ești și tot ce ai.  

 

 Tot ce ești și fiecare resursă pe care o ai este un dar de la Dumnezeu care nu îți datorează 

nimic, ci te iubește necondiționat și îți oferă totul. Recunoașterea acestui adevăr biblic aduce o 

responsabilitate corespunzătoare de a manevra acele resurse pe care Dumnezeu ți le încredințează în 

grija ta.  

• Citește Iacov 1:17 și Psalmul 24:1. Există vreun lucru bun în viața ta care nu a venit de la 

Dumnezeu?________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Există ceva sau cineva în lumea asta care nu aparține lui Dumnezeu? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește Deuteronom 8:11-18. Chiar dacă lucrezi zi și noapte pentru a strânge o avere, cine 

ți-a dat abilitatea de a câștiga bogăție? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește Luca 16: 10-12. Isus spune că dacă te aștepți să câștigi bogății adevărate în viață – 

acele lucruri dincolo de bani și averi – trebuie ca mai întâi să fii credincios în modul în care 

îți administrezi finanțele (mamona- cuvânt aramaic pentru bani).  

• Citește 1 Corinteni 4:1.	Ce s-ar putea califica mai bine ca și bogății adevărate decât tainele 

lui Dumnezeu cuprinse în Biblie? Dumnezeu îți cere să fii un ispravnic sau administrator 

credincios ale acestor adevăruri. Dacă nu ești credincios în administrarea resurselor tale fizice, 

de ce ar trebui să te aștepți să administrezi tainele lui Dumnezeu? 

• Citește 1 Timotei 5:8. Dumnezeu te ține responsabil să te îngrijești de familia ta și îi consideră 

pe aceia care nu fac acest lucru mai răi decât infidelii (aceia care se leapădă de Biblie).  

• Citește 2 Tesaloniceni 3:7-12. Pavel avea o mărturie nepătată a responsabilității personale. 

Biblia spune multe despre a-i ajuta pe oamenii care sunt cu adevărat în nevoie. Potrivit cu 
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versetul 10, care este responsabilitatea ta față de o persoană care este pur și simplu leneșă 

sau refuză să lucreze? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum ai caracteriza abilitatea ta de a administra resursele tale? Este viața ta financiară în 

control, ieșită de sub control sau undeva în mijloc?_________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă experimentezi dificultăți în acest domeniu, stabilește cel puțin două scopuri ca motive 

de rugăciune, cum ar fi să fii credincios în plata facturilor la timp și să îți ții datoriile sub 

control. Dacă situația ta particulară este severă, caută ajutorul liderilor bisericii. ___________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poate ești responsabil în ceea ce privește finanțele tale. Timpul tău este o comoditate la fel de 

valoroasă ca și banii și averile tale.  

• Dacă nu ești un administrator responsabil al timpului tău, scrie primul pas pe care îl vei 

face pentru a adresa această problemă. Deseori, cel mai bun pas la început este să cauți 

consiliere. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 2: DUMNEZEU VREA SĂ FIU UN ADMINISTRATOR, NU UN 
DEȚINĂTOR 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Întreabă-L pe Dumnezeu dacă este vreun lucru în viața ta pe care nu l-ai predat controlului Său 

și trebuie să faci acest lucru azi.  
 

Lecția de azi continuă să examineze un adevăr învățat ieri: Dumnezeu este deținătorul tuturor 

lucrurilor, inclusiv al tău și al tuturor resurselor tale. Mulți oameni lucrează, se luptă și se sacrifică să 

dețină lucruri. Titlul acestui studiu nu are menirea de a sugera că este greșit pentru un creștin să dețină 
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proprietăți, ci doar să sublinieze nevoia de a recunoaște că Dumnezeu este deținătorul suprem al 

tuturor lucrurilor și că El așteaptă să fii un ispravnic (administrator) credincios al tuturor resurselor 

pe care ți le-a încredințat.  

• Citește Psalmul 89:11. Există vreun lucru sau cineva care nu aparține deja lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 6:20 și Fapte 20:28. Cui aparții tu și de ce? _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care este pericolul de care te avertizează Isus în versetul 15?_________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care este adevărul fundamental pe care Isus ne învață în versetul 15?__________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Mulți oameni încearcă să găsească semnificație, valoare personală sau împlinire în ceea ce 

dețin sau posedă. Deseori, oamenii intră în mari datorii pentru a cumpăra lucruri care să le 

satisfacă o nevoie emoțională de a-și îmbunătăți imaginea de sine.  

• Te lupți cu ispita de a căuta semnificație și împlinire în ceea ce deții sau posezi? 

__________________________________________________________________________ 

• Dacă nu ai avea niciodată o casă mare sau o mașină nouă, ai găsi tu împlinire sau scop în 

viață? De ce da sau de ce nu?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum reflectă răspunsul tău de la întrebarea anterioară valorile tale și modul în care se 

aliniază cu învățătura lui Isus?________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dumnezeu este deținătorul tuturor lucrurilor, inclusiv al tău. Astfel, viața ta nu constă în deținerea 

sau posedarea lucrurilor. Problema apartenenței a fost rezolvată încă de la crearea universului. Mai 

important este să recunoști cine te deține.  

• Citește Luca 12:16-20. Ce a spus Isus despre acest om care și-a concentrat viața pe a 

acumula din ce în ce mai multe lucruri? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• După moartea sa, lucrurile sale au mai valorat ceva pentru el? _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Luca 12:21. Citește cu atenție. Explică dacă problema acestui om era faptul că era 

bogat sau că nu era bogat față de Dumnezeu. _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Luca 12:22-23. În același context, Isus îi învață pe ucenicii Săi să nu se îngrijoreze 

(să nu se gândească) cu privire la ce vor mânca sau ce vor îmbrăca, amintindu-le că viața este 

mai mult decât mâncare (carne) sau îmbrăcăminte (veșminte).  

 Teama de a pierde sau de pagubă are ca rezultat îngrijorarea. Isus le spune ucenicilor Săi să 

nu se îngrijoreze și promite că Dumnezeu întotdeauna se va îngriji de nevoile lor. Problema este între 

apartenență și administrare. Dacă Dumnezeu te deține pe tine și toate averile tale, slujba ta este să 

administrezi acele resurse și să te îngrijești de ele cum poți mai bine. Dacă resursele sunt pierdute, 

partea lui Dumnezeu este asigurarea, din moment ce totul îi aparține Lui. El decide când, cum sau 

dacă le va înlocui.  

• Care este cea mai valoroasă posesiune a ta? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Cum ar fi viața ta dacă ai pierde aceasta? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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• Cum ar afecta pierderea acestei posesiuni umblarea ta cu Dumnezeu? Dacă pierderea 

acestei posesiuni ar afecta umblarea ta cu Dumnezeu, poate acesta este un semn că încerci 

să deții controlul asupra unui lucru care nu a fost niciodată cu adevărat al tău. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Citește Iov 1:13-22. Pierderea copiilor și a averilor sale au afectat dedicarea lui Iov față 

de Dumnezeu? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Exprimă în propriile tale cuvinte ceea ce poți învăța din exemplul lui Iov. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Există vreun lucru sau persoană în viața ta pe care trebuie să o dai lui Dumnezeu 

recunoscându-L pe El ca și deținător al tuturor lucrurilor?_______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ziua 3: DUMNEZEU VREA CA EU SĂ FIU UN INVESTITOR ȘI 
NU UN CONSUMATOR 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te să fii sensibil față de orice influență are asupra ta materialismul sau consumerismul și 

să descoperi calea spre biruință.  
 

 Ispita materialismului este puternică și conduce pe mulți oameni adânc spre datorii serioase. 

Unii oameni pot controla datoriile cu responsabilitate, însă viața lor este concentrată tot pe 

materialism, angajându-se în consumerism fără frâu și cumpărând doar de dragul de a cumpăra. 

Dumnezeu dorește ca ai Săi copii să aibă un țel mai profund și diferit în viață.  

• Citește Proverbe 22:7. Care este problema cu datoriile excesive?______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Efeseni 5:5 și Coloseni 3:5. Cum definește Pavel pofta (a invidia banii și posesiunile 

altora)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Timotei 6:10. Care este rădăcina tuturor relelor? (Indiciu: nu sunt banii!) 

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 23:4-5. Nu este nimic în Biblie care să condamne faptul de a fi bogat, dar 

există o problemă cu concentrarea asupra materialismului cu unicul scop de a te îmbogăți. 

Care este problema? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

•  Citește Proverbe 28:20 și 22. Care este punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la 

schemele de îmbogățire rapidă și oportunitățile care par prea bune pentru a fi adevărate? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Marcu 10:23-25. Isus a spus că nu este ușor pentru oamenii bogați să intre în Împărăția 

lui Dumnezeu. Crezi că acest lucru se întâmplă pentru că sunt bogați sau pentru că sunt 

concentrați asupra lucrurilor materiale? Privește în mod special la versetul 24. __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Materialismul și consumerismul sunt în competiție cu Duhul lui Dumnezeu pentru controlul vieții 

tale. Nu este un păcat să fii bogat sau să ai lucruri frumoase. Bogățiile și posesiunile devin o problemă 

spirituală atunci când devin mai importante pentru tine decât relația ta cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea 

să îți concentrezi viața în investirea resurselor în loc să le cheltuiești pe dorințele tale, din cauza 

presiunii semenilor, și reclamelor care te ispitesc să cheltui prostește.  

• Citește Matei 25:14-29. În această pildă Isus descrie un om care pleacă într-o călătorie și 

încredințează diferite sume de bani (talanți, o unitate monetară) slujitorilor săi. Scopul era ca 

slujitorii să investească resursele și să câștige mai mult, nu doar să țină banii în siguranță. 

Ideea pildei este să te învețe să investești resursele încredințate ție pentru câștig. Orice îți dă 

Dumnezeu, El vrea ca tu să te încrezi în El că va înmulți.  
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• Citește Matei 6:19-21. Ar trebui ca scopul investiției tale să fie etern sau pământesc? Cum 

îți afectează inima scopul investiției tale? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În afară de a dărui bani, fă o listă cu trei moduri în care poți face investiții eterne în viețile 

oamenilor. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când și cum vei începe să investești etern în viața oamenilor în cel puțin unul din cele trei 

moduri menționate mai sus?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 4: DUMNEZEU VREA SĂ FIU BIRUITOR; NU VREA SĂ MĂ 
ÎNGRIJOREZ (SAU SĂ MĂ PLÂNG) 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Spune-I lui Dumnezeu că ești pregătit să pui asupra Lui orice îngrijorare din viața ta.  

 

 Am văzut legătura dintre concentrarea asupra lucrurilor materiale și îngrijorare. Preocuparea 

realistă care motivează o persoană să treacă la fapte biblice este pozitivă. Totuși, mulți oameni devin 

prizonieri ai îngrijorării lor, care în schimb, este un simptom al faptului că sunt prizonieri ai banilor, 

posesiunilor și circumstanțelor pe care nu le pot controla. Dumnezeu are ceva mai bun pentru copiii 

Săi.  

• Citește Matei 6:24. Acest verset confirmă ce ai învățat despre a fi concentrat asupra 

materialismului, furându-L pe Dumnezeu de locul care I se cuvine în viața ta. Isus spune clar 

că este imposibil să Îi slujești lui Dumnezeu și banilor în același timp. Viața poate avea un 

singur scop.  
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• Citește Matei 6:25-32. Există vreun lucru pozitiv pe care îngrijorarea îl poate realiza în 

viața ta?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Există vreun lucru pentru care te îngrijorezi care a sărit din atenția lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 6:33. Când atenția ta este concentrată asupra lucrurilor eterne, ce îți promite 

Dumnezeu?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 6:34. Concluzia pe care o prezintă Isus aici este să nu ne îngrijorăm cu privire 

la nici un lucru din viitor asupra căruia nu ai control. Când te concentrezi la lucrurile eterne, 

fiecare zi se îngrijește de ea însăși.  

• Citește Filipeni 4:6. Pavel ajunge la aceeași concluzie ca și Isus. El spune filipenilor să nu se 

îngrijoreze (să stea cu grijă sau să fie plini de grijă).  

• Ai vreo îngrijorare serioasă cu privire la vreun lucru? Dacă da, care este acest lucru?_____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este un lucru pe care îl poți controla, îndrepta sau de care să te ocupi?_________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Dacă te îngrijorezi vor sta lucrurile mai bine? ____________________________________ 

• Potrivit cu Filipeni 4:6, ce ar trebui să faci cu privire la această îngrijorare acum? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Filipeni 4:7. Ce îți promite Dumnezeu când aduci cererile și îngrijorările Lui în 

rugăciune?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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•  În versetul de mai sus, observă că Dumnezeu promite să îți păzească atât sfera emoțională 

(inima) cât și mentală (mintea).  

• Citește Filipeni 4:8-9. În mod specific, cum poți menține această stare emoțională și 

mentală lipsită de griji și biruitoare?____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ești încă îngrijorat? Dacă da, ce spune aceasta despre concentrarea vieții tale? 

• Citește Filipeni 4:11-13 și 4:19. Există un mare principiu în acest pasaj: să înveți să fii 

mulțumit cu ceea ce ai. Dacă Dumnezeu a promis că se va îngriji de toate nevoile tale (Matei 

6:33 și Filipeni 4:19), responsabilitatea ta este de a învăța (Pavel a folosit cuvântul a învăța 

pentru că nu vine în mod firesc) să fii mulțumit cu ceea ce îți oferă.  

• Citește 1 Timotei 6:6-11. Observă în acest pasaj principiul mulțumirii și contrastul dintre 

concentrarea asupra unei vieți eterne și asupra unei vieți pământești. Mâncarea și 

îmbrăcămintea cu care trebuie să fim mulțumiți (versetul 8) reprezintă nevoile tale zilnice 

(pâinea cea de toate zilele din rugăciunea domnească). 

• Explică diferența dintre nevoile tale zilnice și dorințele tale.__________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ar trebui să îți consumi toată energia pe care ți-o dă Dumnezeu îngrijorându-te că nu 

câștigi destui bani sau ar trebui să fii mulțumit și să îți adaptezi stilul de viață în funcție de 

ceea ce îți oferă? Evident, dacă ai șansa să câștigi mai mulți bani fără a compromite 

adevărurile biblice și relația ta cu Dumnezeu și membrii familiei tale, atunci fă acest lucru! 

Însă, în loc să te îngrijorezi cu privire la ceea ce vrei sau crezi că vrei, adaptează-te la ceea ce 

ai și învață să fii mulțumit. 

• Citește Psalmul 23:1. Poate nu te-ai gândit niciodată la primul verset al acestui bine cunoscut 

psalm. Dacă Domnul este păstorul tău, dacă ți-ai pus grija vieții tale în mâna Lui psalmistul 

spune că nu vei duce lipsă (nu vei vrea) nimic.  

• Alegi tu acum să crezi adevărul din Psalmul 23:1? Spune-i acest lucru lui Dumnezeu._____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 5: DUMNEZEU VREA SĂ DĂRUIESC, NU SĂ IAU PENTRU 
MINE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Întreabă-L pe Dumnezeu ce înseamnă să fii o persoană darnică și roagă-L să îți arate câteva 

moduri în care să pui acea calitate în practică.  
 

 S-a spus deseori că în viață există două tipuri de oameni: cei care dăruiesc și cei care vor 

pentru ei. O persoană care vrea doar să primească nu dăruiește, ci folosește timpul, energia, sprijinul 

și resursele altora fără a dărui din sine înapoi. Acești oameni sunt adeseori atât de concentrați 

asupra propriilor lor nevoi mentale, emoționale sau financiare încât nu cred că este necesar să 

dăruiască, așa că dezvoltă obiceiul de a lua sau primi.  

 Dumnezeu dăruiește. El te-a iubit așa mult încât Și-a dat pe singurul Fiu să moară în locul tău 

(Ioan 3:16). Ca și urmaș al lui Hristos, obiectivul vieții tale ar trebui să fie să devii zi de zi mai mult 

ca și El. Acestui studiu nu se concentrează doar pe dărnicie , ci pe a învăța să fii o persoană darnică. 

Există o diferență! 

• Citește 2 Corinteni 8:1-5. Faptul că macedonenii săraci ofereau daruri de bunăvoie în Iudeea 

era destul de remarcabil. Ceea ce a atras atenția lui Pavel însă nu a fost darul pe care l-au dat, 

ci tipul de oameni care erau. Ei nu dăruiau din vinovăție, obligație sau din constrângere. 

• În care două direcții s-a extins generozitatea macedonenilor potrivit cu versetul 5? _______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 6:13-19 și 12:1-2. În loc să îți folosești mâinile și picioarele (membrele) 

pentru a sluji dorințelor păcătoase, ca și urmași ai lui Isus Hristos ar trebui să le folosești 

pentru a-I sluji lui Dumnezeu și a face lucruri neprihănite. Ar trebui de asemenea să îți 

dăruiești trupul pentru a-I sluji lui Dumnezeu și altora așa cum au făcut macedonenii.  

• Citește 1 Timotei 2:5-6. Când ești o persoană darnică și dăruiești din tine, atunci devii ca și 

Hristos.  

• Care sunt câteva moduri fizice, practice în care Îi poți sluji lui Dumnezeu și altora? Multe 

biserici au nevoie de voluntari să curețe, să vopsească sau să repare. Văduve și văduvi, cei în 

vârstă, cei bolnavi grav, cei cu dizabilități sau părinții care cresc singuri copiii au nevoie 
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deseori de ajutor –literalmente. Poate ai un vecin care are nevoie de ajutor să dea zăpada sau 

să îi fie tăiată iarba. Cei darnici dăruiesc pentru că este lucrul corect de făcut, nu pentru a 

primi ceva în schimb. Unul din cele mai ușoare lucruri de dăruit cuiva este un zâmbet sincer. 

Scrie despre o nevoie care nu este menționată aici. __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 11:24-25. Aceste versete descriu pe oamenii darnici. Persoana care dăruiește 

(dă cu mână largă) va primi mai mult decât dăruiește. Sufletul binefăcător (generos) va fi 

săturat (îngrășat) și cel ce udă (împrospătează) pe alții va fi udat și el.  

• Citește Fapte 20:35. Care sunt două moduri în care este o mai mare binecuvântare să 

dăruiești decât să primești? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 12:13. Care sunt cele două moduri de a dărui (distribuire sau contribuție) 

menționate aici? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care este un mod practic în care tu poți practica oricare din aceste două forme de dărnicie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 1:3-7. Pavel vorbește despre a primi mângâiere și consolare de la Duhul 

lui Dumnezeu în timp de încercare. Ca și persoană darnică, Pavel a văzut imediat aplicația 

binecuvântării pe care a primit-o: s-a gândit cum ar putea transmite această mângâiere și 

consolare altora.  

• Care este cea mai mare binecuvântare pe care ți-a dat-o Dumnezeu recent sau cel mai 

important adevăr care te-a învățat?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Cui și cum poți transmite această binecuvântare sau lecție?__________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Făcând o evaluare sinceră a vieții tale de până acum, te-ai categorisi ca fiind predominant 

o persoană care dăruiește sau o persoană căreia ia pentru sine? De ce?_________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă ești încă predominant o persoană care ia pentru sine, care este primul pas pe care îl 

vei face pentru a-I permite lui Dumnezeu să te transforme într-o persoană darnică?______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Există multe forme de dărnicie și multe moduri de a dărui. Mai important decât orice dar pe 

care l-ai putea da este să devii o persoană darnică. Ca și persoană darnică, sufletul tău va fi 

îmbogățit, iar tu vei găsi un scop și o împlinire pe care nu ți-ai imaginat-o vreodată.  

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 146	

  



ÎNDRUMĂRI	

	 147	

 

 

 

 

Lecția 11 
 

Dărnicie: O schimbare radicală în viața mea 
 

De ce este dărnicia față de biserica mea locală așa de importantă? 

 

Verset de memorat: Luca 6:38 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Credincioșia în dărnicie este o dovadă a creșterii 
spirituale și maturității, și reprezintă un act de închinare și credință prin care 
Dumnezeu mă binecuvântează pe mine și pe alții prin mine. 

 

 Unul din scopurile principale ale creșterii spirituale este de a te conforma cu imaginea lui 

Dumnezeu în caracterul, gândurile, atitudinile, cuvintele și faptele tale (Romani 8:29). Dumnezeu 

este un dumnezeu iubitor și darnic. Această secțiune se concentrează asupra faptului de a-i permite 

să te schimbe într-o persoană darnică. A dărui înseamnă a te maturiza în acceptarea 

responsabilității, un act entuziasmant de credință și închinare și o modalitate puternică de a conecta 

relația ta cu Dumnezeu la realitatea de zi cu zi.  

 Pentru mulți, a deveni o persoană darnică, așa cum am învățat în lecția trecută, înseamnă să 

schimbe concentrarea vieții lor într-un mod radical. Unul din cei mai buni indicatori că are loc o 

creștere spirituală este actul specific al dărniciei. Și cel mai bun loc unde poți începe să exersezi 

dărnicia este în instituția pe care Dumnezeu Însuși a fondat-o pentru hrănirea, protecția și lucrarea 

noastră: biserica.   
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Ziua 1: DĂRNICIA MEA ESTE UN ACT DE CREDINȚĂ ȘI 
ÎNCHINARE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate cum creșterea ta spirituală și maturitatea sunt conectate cu 

dărnicia. 
• Spune-I că vei fi sensibil la vocea Duhului Său care vorbește prin Biblie, chiar și atunci când 

acele lucruri sunt dificil de ascultat. 

 

 Finanțele reprezintă o parte importantă a vieții, iar Biblia conține multă învățătură pentru a te 

ajuta să îți administrezi corect resursele pe care ți le încredințează Dumnezeu. Unul din lucrurile 

minunate cu privire la dărnicie este modul în care conectează aspectul financiar al vieții cu o umblare 

mai profundă cu Dumnezeu. Maturitatea spirituală în dărnicie are ca rezultat o creștere 

corespunzătoare în credință și închinare. Înțelegerea rolului esențial al dărnicie cu privire la relația ta 

cu Dumnezeu, face din dărnicie un act de bucurie și te transformă într-o persoană darnică bucuroasă 

care Dumnezeu dorește să fii (2 Corinteni 9:7).  

• Citește 1 Cronici 29:1-5. Acest capitol relatează cum David a condus Israelul într-o dărnicie 

uimitoare pentru a procura resursele necesare ca fiul său Solomon să construiască templul. 

Privește la versetul 3 și observă că acest dar este în plus față de ceea ce David a dăruit deja. 

• În versetul 3, care este atitudinea lui David față de casa lui Dumnezeu, și cum crezi că acest 

lucru are legătură cu generozitatea Sa și dorința de a da acest dar? ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Cronici 29:6-9. Privind în mod special la 1 Cronici 29:6 și 9, care este atitudinea 

poporului atunci când dăruiesc? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Cronici 29:10-17. Spiritul de închinare din acest verset este evident. David declară 

estimarea valorii incalculabile a lui Dumnezeu.  
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• Citind motivele pe care David le enumeră mai sus pentru a-I mulțumi și a-L lăuda pe 

Dumnezeu, care sunt trei dintre acele motive pentru care îl poți lăuda pe Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Privind la versetul 17, explică conexiunea dintre maturitatea spirituală a lui David și darul 

pe care l-a oferit. Ce poți învăța din exemplul lui? __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 8:1-5 și Romani 12:1-2. Din ceea ce ai învățat despre închinare, de ce 

este atitudinea care motivează dărnicia macedonenilor în 2 Corinteni 8 un act de 

închinare?_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

• Ai putea spune că dărnicia ta este un act de închinare? De ce da sau de ce nu? ___________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cel puțin un pas concret pe care îl poți face pentru a face din dărnicia ta un act de 

închinare. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 3:9-10. Urmând adevărul exprimat aici, ar trebui să Îi dai lui Dumnezeu 

ce rămâne sau ar trebui să Îi acorzi prioritate? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În cultura bazată pe agricultură, când cartea Proverbe a fost scrisă, a da roadele dintâi lui 

Dumnezeu era un act de credință. Acest lucru era adevărat pentru pentru că nu exista garanție 

umană că restul roadelor nu vor fi distruse sau reduse ca și cantitate de insecte, boli ale 

plantelor sau furtuni înainte de terminarea recoltei.  
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• Care este garanția divină pe care o dă Dumnezeu în Proverbe 3:9-10? _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ai putea spune că dărnicia ta este un act de credință? De ce da sau de ce nu? ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Uneori, credința nu înseamnă doar să te încrezi în Dumnezeu să îți aducă mai mult venit, ci 

să te încrezi că îți va da înțelepciune să face schimbări grele în stilul tău de viață renunțând la 

câteva lucruri pe care le vrei, dar de care nu ai neapărat nevoie.  

• Ce schimbare ai putea să faci la stilul tău de viață pentru a exersa mai multă credință în 

dărnicie?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Psalmul 37:25. Luând în considerare mărturia psalmistului David, te poți încrede 

în Dumnezeu că se va îngriji de nevoile tale? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 2: DĂRNICIA MEA RECUNOAȘTE CONTROLUL LUI 
DUMNEZEU ASUPRA VIEȚII MELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-L pe Dumnezeu să te facă sensibil la orice parte din viața ta care are nevoie să fie supusă 

controlului Său.  
 

 Tot ceea ce ești și tot ce ai aparține lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:20 și Fapte 20:28). Ca și 

urmaș al lu Isus Hristos trebuie să îți trăiești viața în supunere deplină față de El. Dărnicia ta indică 

clar dacă afecțiunea ta este îndreptată spre lucrurile de sus sau spre lucrurile pământești (Coloseni 

3:2). Întrebarea la care trebuie să răspunzi nu este cine te deține, ci dacă îți vei trăi viața în supunere 

față de Stăpânul tău.  
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• Citește Matei 6:21. Aceste cuvinte ale lui Isus îți amintesc că testul devotamentului inimii 

tale este măsurat prin modul în care îți investești resursele.	 

• Citește Luca 6:43-49. Atitudini corecte au ca rezultat fapte corecte (roade). Poți mărturisi cu 

ușurință că Isus Hristos este Domnul (Stăpânul) vieții tale, însă dovada este să îți trăiești viața 

potrivit cu adevărul biblic.  

• Citește 2 Corinteni 8:1-5. Privește din nou la acest pasaj pe care l-ai văzut ieri. Este mustrarea 

lui Pavel către biserica din Corint pentru că au eșuat să aducă un dar de bunăvoie pe care au 

promis să îl dea credincioșilor din Ierusalim.  

Darul macedonenilor era un act al harului lui Dumnezeu (versetul 1). Deși ei înșiși erau săraci, 

erau doritori să participe (versetul 4) la acest dar. Entuziasmul și abilitatea lor de a da, chiar și în 

sărăcie, era dovada că Dumnezeu era în controlul vieților lor (versetul 5). Acesta ar fi trebui să 

fie un exemplu viu pentru corinteni, care locuiau într-un oraș afluent.  

• Citește 2 Corinteni 8:6-7. Pavel l-a trimis pe Tit să ia darul și i-a îndemnat pe corinteni să fie 

plini de același har de dărnicie pe care l-au descoperit macedonenii. 

• Citește 2 Corinteni 8:8. Pavel clarifică faptul că nu aveau nici o obligație (nu le era poruncit) 

să participe la acest dar și că dărnicia ar trebui să fie motivată de harul lui Dumnezeu (versetul 

7). Însă corintenii promiseseră că vor da.  

• Ce pune Pavel la îndoială sau ce încearcă să dovedească potrivit cu versetul de mai sus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 8:9. Pavel folosește exemplul harului lui Hristos, care și-a dat viața ca tu 

să primești bogățiile vieții eterne. Dărnicia este dovada sincerității dragostei tale (versetul 8) 

și asemănării cu Hristos (versetul 9).  

• Judecând după credincioșia ta în dărnicie, cum evaluezi sinceritatea dragostei și 

asemănării tale cu Hristos? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Dacă nu stai prea bine cu privire la acest lucru, ce pași poți face pentru a adresa această 

situație?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 8:10-11. Trecuse un an de când corintenii au promis că vor participa la 

acest dar, iar Pavel îi sfătuiește să facă ceea ce au promis.  

• Cum ai caracteriza credincioșia ta de a respecta promisiunile pe care le faci lui Dumnezeu 

– complet credincios, uneori sau aproape niciodată?_______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Eclesiastul 5:4-5. Gândește-te cum răspunsul tău de la întrebarea anterioară reflectă 

nivelul tău de maturitate spirituală și caracterul tău (felul tău de a fi).  

• Mai important, cum crezi că vede Dumnezeu caracterul și maturitatea ta spirituală, 

evidențiate de respectarea promisiunile pe care le-ai făcut Lui sau altora?______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 3: DĂRNICIA MEA ESTE O PARTE INTEGRALĂ A 
CREȘTERII MELE SPIRITUALE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Spune-I lui Dumnezeu că vrei să cooperezi cu El pentru ca relația ta cu El să devină mai profundă 

și mai puternică.  

 

 Dumnezeu nu are nevoie să dăruiești; tu trebuie să dăruiești. Planul lui Dumnezeu este să te 

transforme într-o persoană darnică după chipul Dumnezeului tău darnic. Cu cât devii mai responsabil 

în dărnicie, cu atât dărnicia devine o parte a naturii tale (a ceea ce ești tu).  

• Citește Filipeni 4:14-18. Pavel a explicat principiul mulțumirii, a avea încredere să trăiești cu 

ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit (4:11-13). Aici, el exprimă de asemenea aprecierea pentru 

filipenii care au contribuit la lucrarea Sa.  
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• Privește cu atenție la versetul 17.	Era nevoia lui Pavel interesul său principal în darul 

filipenilor sau nevoia filipenilor de a crește în relația lor cu Dumnezeu? ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Filipeni 4:19. Credeți că Pavel îi învăța pe filipeni să dăruiască pentru a primi ceva 

de la Dumnezeu? Sau îi încuraja să fie oameni darnici și le reamintea că Dumnezeu se va 

îngriji de tot ceea ce au nevoie, dacă îți țineau privirea ațintită asupra împărăției Sale? ____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 8:12. Este Dumnezeu mai preocupat de cantitatea pe care o dăruiești 

sau de dorința de a dărui? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Cronici 6:8-9 și explică cum se compară cu 2 Corinteni 8:12. _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 9:7. Ca și urmaș al lui Hristos, dărnicia ta ar trebui să fie o sursă de 

bucurie. 

• Pavel spune că dărnicia nu ar trebui să fie practicată nu cu părere de rău sau de silă 

(necesitate, obligație). Ce crezi că înseamnă acest lucru, și ce înseamnă pentru tine în mod 

specific?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Acest verset de asemenea învață că dărnicia ta trebuie să aibă un scop (scopul să vină din 

inimă) și hotărâtă, și să nu fie neregulată, inconsistentă și fără scop sau direcție. 

• Citește 2 Corinteni 9:8. Dărnicia biblică trebuie să fie aprinsă/pornită de harul lui Dumnezeu 

și nu printr-un efort uman. Ca răspuns la dorința ta de a fi credincios și hotărât în dărnicie, 

Dumnezeu îți promite să îți dea orice har tot timpul (totdeauna) pentru a avea destul în toate 

lucrurile necesare pentru a prisosi din plin în orice faptă bună pe care Dumnezeu ți-o dă. Cu 

alte cuvinte, când dăruiești cu credincioșie și bucurie, Dumnezeu se va îngriji de toate celelalte 

responsabilități ale vieții.  
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În lumina promisiunii uimitoare din 2 Corinteni 9:8, singurul obstacol care previne un ucenic al 

lui Isus Hristos să dăruiască este lipsa dorinței de a dărui. Dumnezeu caută o minte doritoare, nu 

cantități specifice în dărnicie. El te măsoară în funcție de ceea ce ai și nu ceea ce nu ai. El promite să 

îți dea har pentru a îndeplini toate responsabilitățile legitime pe care le ai înaintea ta. Dărnicia nu este 

o obligație sau constrângere care să fie făcută cu sila, ci reprezintă o măsură a maturității tale spirituale 

de a fii responsabil și a te încrede în Dumnezeu pentru harul tău. Unii oameni ajung la concluzia că 

ei nu pot dărui. Gândindu-ne la promisiunile lui Dumnezeu din Biblie, poate o întrebare mai potrivită 

ar fi: își poate permite cineva să nu dea? 

• Dacă acum nu ești o persoană darnică față de biserica ta, dorești să începi a fi credincios, 

consistent și hotărât în dărnicia ta? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă nu, te poți gândi la un motiv biblic legitim de ce 2 Corinteni 9:8 nu se aplică în cazul 

tău?______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea înțelepciune să dezvolți un plan personal de dărnicie și 

harul de a face primii pași, în timp ce îți dă harul de a fi responsabil în toate domeniile 

vieții tale. Mai mult decât un motiv de rugăciune, aceasta ar trebui să fie o atitudine consistentă 

și o extensie a caracterului tău care este ca și cel al lui Hristos.  

 

Ziua 4: DĂRNICIA MEA ÎNCEPE ÎN BISERICA LOCALĂ 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate cum acest studiu are legătură cu ceea ce ai învățat mai devreme 

despre a fi un membru activ în biserica ta locală. 

 

 Așa cum biserica ta locală formează temelia pentru creșterea și viața ta spirituală, putem 

argumenta că ea reprezintă de asemenea temelia pentru dărnicia ta. Făcând din biserica locală centru 

principal al dărniciei urmează modelul biblic și oferă beneficii practice.  



ÎNDRUMĂRI	

	 155	

• Citește 1 Corinteni 16:1-2. Contextul este același act de dărnicie pentru credincioșii din 

Ierusalim. Dărnicia ar trebui să fie regulată (în prima zi a săptămânii). Toți credincioșii ar 

trebui să participe (oricine) potrivit cu puterea lor, și dărnicia ar trebui să fie cu scop 

(economisiți).  

• Citește Galateni 6:10. În toate eforturile tale de a face bine, a te dărui pe tine sau resursele 

tale, care ar trebui să fie ținta principală a dărniciei tale? ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Maleahi 3:8-10. Dumnezeu sfătuiește Israelul să aducă zeciuielile și darurile la casa 

vistieriei (loc de depozitare în complexul templului unde era pusă mâncarea pentru lucrătorii 

din templu). Templul era centrul de închinare în zilele lui Maleahi, la fel cum biserica lui 

Hristos este astăzi pentru ucenicii lui Isus Hristos.  

Zeciuaiala. Zeciuaiala în mod literal înseamnă 10%. Sub Legea lui Moise, evreii erau obligați să dea o 
zeciuială anuală din venitul lor pentru viața spirituală de la templu și o a doua zeciuială pentru serviciile 
civile, la fel ca o taxa pe venit modernă. Fiecare al treilea an, ei trebuia să dea o altă zeciuială pentru 
scopuri de binefacere. Nu trăiești sub lege în ziua de azi, ci sub harul lui Dumnezeu. Totuși, principiul 
zeciuielii este o țintă validă pentru a dărui bisericii locale în ziua de azi. Cu sute de ani înainte ca 
Dumnezeu să dea Legea lui Moise, Avram a adus zeciuială din prada de război lui Melhisedec, preotul 
(Geneza 14: 17-24). Iacov de asemenea a vorbit despre zeciuială (Geneza 28:22), descoperind că 
zeciuiala este un principiu vechi al adevărului lui Dumnezeu mai mult decât e cerință a legii. 

 

• Citește Maleahi 3:10-12. Dumnezeu provoacă Israelul să Îl pună la încercare aducând 

întreaga zeciuială. Scrie modurile în care Dumnezeu spune că va binecuvânta Israelul în 

schimb. ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Scrie cum crezi că principiile adevărului din pasajul de mai sus ți s-ar putea aplica ție. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 9:1-6. Unii corinteni l-au acuzat pe Pavel și pe tovarășul său Barnaba că 

pretind că sunt apostoli ai li Hristos pentru câștigul lor financiar. Acest pasaj reprezintă 
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răspunsul lui Pavel la acele acuzații, amintindu-le că atât el cât și Barnaba trebuiau să mănânce 

și să se îngrijească de familiile lor la fel ca oricine altcineva.  

• Citește 1 Corinteni 9:7-13. Pavel aduce cinci motive pentru care avea dreptul la compensație 

financiară pentru lucrarea din Corint: 

o 9:7 –Bun simț. 

o 9:8-10 –Exemplu de principiu din Legea lui Moise. 

o 9:11-12 –Exemplu de plată a altora pentru serviciile oferite (doctori, avocați, etc.) se 

aplică și celor care slujesc nevoilor spirituale. 

o 9:13 –Exemplul de îngrijire a lucrătorilor din templu (la fel ca în Maleahi 3). 

o 9:14 –Învățătura Domnului Isus Hristos. 

• Citește 1 Corinteni 9:14-18. Deși Pavel avea tot dreptul să se aștepte la o compensație 

financiară pentru lucrarea sa din mijlocul corintenilor, el spune că mai degrabă moare decât 

să abuzeze de acea putere. A predicat Evanghelia ca urmare a chemării lui Dumnezeu și nu 

pentru un câștig financiar. 

Acest pasaj face un contrast între maturitatea spirituală a lui Pavel și lipsa acesteia în ceea ce 

îi privește pe corinteni. Pavel a lucrat propriul meșteșug pentru suport personal în timp ce slujea 

în Corint (Fapte 18:1-4) pentru ca cei din Corint nu erau încă maturi spiritual îndeajuns în dărnicia 

lor, deși locuiau într-un oraș bogat (2 Corinteni 11:7-9)  

• Care este planul tău personal pentru a crește în dărnicie, începând în biserica ta locală? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Iată un plan folosit de mulți pentru a crește în dărnicie și stabilitate financiară. 	

o 10% pentru dărnicia din biserica locală.	

o 10% pentru economiile personale. 	

o Plătește facturile la timp. 	
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o Pe măsură ce Dumnezeu îți oferă resurse și oportunități, clădește pe această temelie 

solidă dăruind misionarilor, proiectelor de misiune, nevoilor sau proiectelor speciale 

la biserică și pentru cauze de binefacere. 	

	

Ziua 5: DĂRNICIA MEA ESTE INSTRUMENTUL LUI 
DUMNEZEU DE BINECUVÂNTARE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți mărească credința pentru a vedea dărnicia ca pe un mod în care El te 

binecuvântează și te folosește pentru a binecuvânta pe alții. 

 

Nu trebui să dăruiești pentru a primi ceva de la Dumnezeu. Ar trebui să dăruiești pentru că Îl 

iubești pe Dumnezeu, iar El îți dă din belșug înapoi, pentru că te iubește mai mult decât Îl iubești tu. 

Natura lui Dumnezeu este de a te binecuvânta din belșug. Nu Îi poți dărui niciodată mai mult decât 

El ți-a dăruit deja. 

• Citește Efeseni 3:14-21. Aceasta este rugăciunea lui Pavel pentru efeseni și un exemplu 

minunat de rugăciune de laudă. Nu există nici o îndoială că Dumnezeu vrea să te 

binecuvânteze din belșug mai presus de orice îți imaginezi. Întrebarea este dacă tu îi vei 

permite să facă acest lucru și să primești binecuvântările Sale. 

• Citește Galateni 6:7-9. Aceasta este o expresie clară a principiului semănării și culegerii 

roadelor care apare în repetate rânduri prin Biblie. Acest adevăr se aplică la fiecare domeniu 

al vieții tale, inclusiv dărnicia. 

• Citește 2 Corinteni 9:6-15. Pavel aplică acest principiu al semănării și culegerii roadelor în 

mod specific la dărnicie. Care sunt cele două lecții din acest pasaj pe care le poți învăța să 

le aplici la viața și dărnicia ta? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Luca 6:38. Explică cum acest adevăr se aplică la propria ta dărnicie. ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Filipeni 4:18-19. Amintiți-vă că filipenii locuiau în Macedonia lovită de sărăcie. În 

plus față de dărnicia practicată pentru a sprijini biserica lor locală, ei s-au încrezut în 

Dumnezeu și au dăruit lucrării misionare a lui Pavel de asemenea. Pavel este binecuvântat de 

darul lor și îl primește ca pe un act de închinare pentru Dumnezeu din partea lor. Cunoscând 

natura lui Dumnezeu și principiul semănării și culegerii roadelor, Pavel le reamintește că 

Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile lor.  

• Dacă deja ai crescut în credincioșia dărniciei tale față de biserica ta locală, ce altă 

oportunitate există ca tu să începi să dăruiești mai mult decât atât pentru a sprijini 

misionarii? Dăruind misionarilor, vei începe să experimentezi binecuvântarea de a fi o 

binecuvântare pentru alții prin dărnicia ta. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 3:17. Dăruind celor în nevoie este o altă formă de a dărui pentru a fi o 

binecuvântare pentru alții, și este o responsabilitate clară a urmașilor lui Isus Hristos. 

• Citește Proverbe 19:17. Care este promisiunea pe care ți-o face Dumnezeu dacă îți amintești 

de aceia care sunt mai săraci, și ce legătură are acest lucru cu principiul semănării și 

culegerii roadelor? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Majoritatea bisericilor au oportunități de a dărui misionarilor, lucrărilor și acelora care sunt 
săraci. Dăruind prin intermediul bisericii locale, asemenea exemplului celor din Filipi de mai sus, îți 
oferă protecția de a dărui oamenilor și proiectelor care au câștigat deja încrederea liderilor bisericii tale. 
Poți știi sigur că darul tău va fi folosit eficient și corect. Cu siguranță nu este nimic greșit să dăruiești 
unor lucrări sau fundații de caritate în plus față de ceea ce dăruiești bisericii tale locale. Înțelepciunea 
și exemplul Bibliei, însă, indică faptul că prioritatea noastră în dărnicie ar trebui să fie prin biserică.  

 

 Credincioșia ta în dărnicie este dovada credincioșiei față de Dumnezeu și a maturității tale 

spirituale. Dărnicia ta este de asemenea o oportunitate pentru Dumnezeu să demonstreze credincioșia 

Sa față de tine și prin tine pentru alții.  
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 12 
 

Darurile spirituale: Descoperind scopul pentru 
care m-a creat Dumnezeu 

 

Ce sunt darurile spirituale și cum știu dacă eu am unul? 

 

Verset de memorat: 1 Corinteni 12:7 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Am un dar spiritual de care biserica mea locală are 
nevoie la fel de mult cum eu am nevoie de darurile altora. 

 

 Cele mai recente studii s-au concentrat asupra dorinței lui Dumnezeu de a te face o persoană 

darnică. Dorința ta de a-i oferi Lui tot ceea ce ești și tot ce ai cu bucurie este un act de închinare prin 

recunoașterea faptului că El este stăpânul tuturor lucrurilor. În plus față de dăruirea vieții și resurselor 

tale lui Dumnezeu, mai rămâne de considerat o caracteristică cheie a naturii darnice pe care 

Dumnezeu vrea să o insufle în tine, ceea ce Dumnezeu numește daruri spirituale. Dumnezeu ți-a dat 

daruri spirituale pentru ca tu să le oferi bisericii. 

 Dacă ești un ucenic al lui Isus Hristos, Dumnezeu ți-a dat cel puțin unul dintre aceste daruri 

spirituale ca tu să poți sluji altora. Darurile spirituale sunt metoda lui Dumnezeu de a te echipa să 

duci la îndeplinire scopul pe care îl are pentru viața ta. De aceea acest subiect este atât de important. 

Descoperirea darului sau darurilor tale spirituale reprezintă o parte vitală în descoperirea motivului 

pentru care Dumnezeu te-a creat.  
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Ziua 1: DUMNEZEU M-A ÎNZESTRAT ÎNTR-UN MOD 
SUPRANATURAL 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca El să îți confirme identitatea darului sau darurilor tale spirituale și cum să le 

folosești mai bine în biserica ta.  

 

Fiecare ființă umană, fie că este o persoană care crede în Hristos sau nu, este binecuvântată 

cu talente sau abilități. Iacov 1:17 ne spune că fiecare dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. 

Există daruri spirituale menționate în Noul Testament care merg mai departe de abilitățile umane 

naturale. Dumnezeu uneori ia un dar natural și îl infuzează cu puterea supranaturală a Duhului Sfânt 

pentru a-l transforma în dar spiritual. Sau, s-ar putea să dea un dar spiritual pentru care înainte nu 

arătai nici un fel de înclinare. Fiecare credincios în Isus Hristos are cel puțin unul din aceste daruri 

speciale.  

• Citește 1 Corinteni 12:1. Nu ar trebui să fii ignorant sau neconștient cu privire la darurile 

spirituale. Mulți creștini sunt ignoranți cu privire la darurile lor spirituale. Tu ești? _____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă știi care este darul tău spiritual, scrie-l și explică cum știi că este adevărat, bazat pe 

învățăturile biblice. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:2. Asemenea corintenilor, înainte de a deveni un urmaș al lui Hristos, 

ai urmat alte idei, filosofii sau religii. De aceea ca și ucenic al lui Isus Hristos trebuie să îți 

bazezi viața pe conducerea Duhului Sfânt pentru a te învăța adevărul Bibliei și să nu depinzi 

doar de sentimente, emoții și idei.  

• Citește 1 Corinteni 12:3. Oricine poate spune într-un mod neserios cuvintele “Isus e Domn.” 

Nu asta vrea Pavel să spună. Ideea lui  este că a-L mărturisi pe Isus Hristos ca Domn și 

Mântuitor reprezintă mai mult decât o pricepere intelectuală; reprezintă o transformare a vieții 

prin puterea Duhului Sfânt. Compară adevăruri similare în 1 Ioan 4:2, Matei 16:17, și Romani 

10:9-13. 
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• Citește 1 Corinteni 12:4-6. Au toți aceleași daruri spirituale? _______________________ 

 În versetele 4-6 Pavel menționează pe Duhul, Domnul (Isus Hristos) și pe Dumnezeu (Tatăl), 

cele trei manifestări ale Dumnezeului nostru. Daruri diverse ale Duhului ne echipează pentru 

diferitele lucrări și oportunități de slujire, însă fiecare dar este supus unui singur Domn. Există diferite 

niveluri de putere spirituală, însă același Dumnezeu lucrează în fiecare credincios. 

• Citește 1 Corinteni 12:7 și 12:11 și 1 Petru 4:10-11. Manifestarea Duhului Sfânt este dată 

doar unor oameni sau fiecărui credincios? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:1-6. Accentul este pus pe unitatea trupului lui Hristos care formează temelia 

pentru diversitatea darurilor spirituale care urmează.  

• Citește Efeseni 4:7-8. Câți credincioși au primit darul harului lui Hristos – toți sau câțiva? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:9-11. Aceste versete descriu categoriile liderilor spirituali talentați pe care 

Hristos îi oferă ca și daruri pentru biserica Sa. Acest lucru este important: Hristos dăruiește 

persoane talentate bisericii. Oricare ar fi darurile tale spirituale, tu ești darul lui Hristos pentru 

biserică, iar biserica are nevoie de darurile tale la fel cum tu ai nevoie de darurile altora.  

• Citește Efeseni 4:12-16. Persoanele spiritual talentate lucrează împreună pentru a proteja și 

maturiza biserica și pentru a menține unitatea menționată în versetul 16.  

	 O persoană profesor de meserie s-ar putea să descopere că Dumnezeu îi unge abilitatea ca și 

dar spiritual pentru a învăța adevărul lui Dumnezeu cu o putere neobișnuită. Sau cineva care nu a fost 

niciodată capabil de a vorbi în public s-ar putea să descopere o abilitate uimitoare de a preda adevărul 

lui Dumnezeu, abilitate care nu a fost evidentă înainte de a deveni un urmaș al lui Isus. Uneori talentul 

cuiva și abilitățile devin daruri spirituale; uneori Dumnezeu pune în oameni o dorință sau abilitate de 

a face ceva care depășește ce ar face alții și pentru care nu aveau înclinare înainte.  

• Pe baza lucrurilor studiate mai sus, ești tu o persoană talentată? De ce da sau de ce nu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________	
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• Dacă nu ești sigur de darul tău spiritual, începe prin a face o listă cu două sau trei interese, 

talente sau abilități pe care le ai și crezi că ar beneficia biserica. ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________	

	

Ziua 2: DARUL MEU SPIRITUAL ESTE BENEFIC PENTRU 
BISERICĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate darul tău spiritual și cum acesta face parte din marea imagine a 

ceea ce Dumnezeu face în și prin biserica Sa. 

	

Fiecare urmaș al lui Isus Hristos este talentat în mod supranatural. Darurile spirituale dau un 

scop și o semnificație fiecăruia dintre noi. Darurile tale spirituale nu sunt pentru beneficiul tău 

personal, ci pentru beneficiul bisericii ca și întreg.  

• Citește 1 Corinteni 12:7. Darul tău spiritual este pentru binele comun al tuturor credincioșilor 

din biserică.  

• Citește 1 Corinteni 12:8-10, 28-30, Romani 12:3-8 și Efeseni 4:11-12. Fiecare dintre aceste 

liste de daruri spirituale este diferită. Unele daruri apar de mai multe ori, în timp ce altele sunt 

numite o singură dată. Aceste liste dau doar exemple și nici una nu reprezintă o listă completă 

a tuturor darurilor spirituale posibile.  

• Citește 1 Petru 4:10-11. În loc să enumere diferite daruri spirituale, Petru le împarte în două 

mari categorii: daruri de vorbire pentru a transmite Cuvântul lui Dumnezeu și daruri de 

slujire (lucrare) pentru zidirea bisericii.  

Vei înțelege cu ușurință multe din darurile din listele de mai sus, însă aplicația unora în ziua 

de azi este mai perplexă. Iată ce poți știi cu siguranță: Dumnezeu a dat multe daruri spirituale copiilor 

săi, și cel puțin unul din ele este al tău. Scopul tuturor darurilor spirituale este pentru binele comun al 

bisericii, nu pentru credinciosul individual.  

Problema darurilor spirituale este complexă și ridică multe întrebări, chiar și pentru 

credincioșii maturi. Unii oameni se concentrează atât de mult pe lucruri pe care nu le înțeleg, încât 
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pierd din vedere faptul că pot fi înțelese clar. Una din dificultățile în înțelegerea darurilor spirituale 

este lipsa unor informații specifice date în Biblie. În unele cazuri, nu există exemple concrete cu 

privire la anumite daruri. Dumnezeu întotdeauna îți oferă informațiile de care ai nevoie și îți spune 

clar că fiecărui om i-a fost dat un dar spiritual. Astfel, pare că El a hotărât că nu ai nevoie de toate 

detaliile cu privire la darurile spirituale și nici măcar să știi care ar fi toate.  

Oricât de important este să înțelegi cu ce dar te-a înzestrat Dumnezeu, atenția ta ar trebui să 

fie asupra Celui ce le dă, Dumnezeu, și nu asupra darurilor în sine. Atunci când nu îți dă toate detaliile, 

Dumnezeu dispune de flexibilitate de a-ți da darurile de care biserica are nevoie în orice situație, 

moment și cultură.  

• Citește 1 Corinteni 12:11. Tu decizi ce daruri spirituale vrei și apoi îi ceri lui Dumnezeu să 

ți le dea sau Dumnezeu este acela care decide ce daruri dorește să ai? __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Privind la același verset, cine sau ce face ca aceste daruri să funcționeze? ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Punând deoparte oricare din darurile pe care nu le alegi pe deplin, care sunt două sau trei 

daruri spirituale care crezi că ți s-ar potrivi ție? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• S-ar putea să ai deja confirmarea cu privire la ce daruri spirituale sunt ale tale. Dacă nu, 

procesul următor te va ajuta să descoperi și să folosești darurile tale spirituale.  

1. Roagă-te ca Dumnezeu să îți arate darurile pe care ți le-a dat.  

2. Începe cu interesele, talentele și abilitățile tale. Mai devreme ai făcut o listă cu talente 

sau abilități la care te-ai gândit că ar putea fi de folos bisericii tale și două sau trei daruri 

spirituale pe care ai crezut că le ai. Cum se compară aceste două liste? Poți vedea vreun 

talent sau abilitate pe care crezi că Dumnezeu ar putea să o ungă într-un mod special pentru 

a sluji trupului lui Hristos?  
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3. Profită de oportunități de a sluji într-una sau mai multe din aceste domenii. Vorbește cu 

un credincios mai matur sau cu unul din liderii bisericii tale și împreună faceți un plan de 

a începe să participi într-unul din aceste domenii. Nu-ți fie teamă să te implici, chiar și în 

domeniile în care nu te simți talentat. Nu poți greși când dorești să slujești lui Dumnezeu 

în orice capacitate, oricare ar fi darul rău, și vei învăța prin practică. De exemplu, fiecare 

ucenic al lui Isus Hristos are responsabilitatea de a împărtăși credința sa. Unii descoperă 

că este un dar special să faci acest lucru. Însă nu vei știi până nu încerci.  

4. Ascultă cu atenție la comentariile și încurajările altor credincioși. S-ar putea ca alții să 

vadă darul tău spiritual înainte ca tu să-l observi. Pe de altă parte, s-ar putea să dorești un 

dar așa de mult încât este greu să recunoști că nu îl ai.  

5. Urmează roadele. Un dar spiritual este o abilitate alimentată supranatural de Duhul 

lui Dumnezeu. Vei descoperi darul tău spiritual observând unde Dumnezeu te 

binecuvântează din belșug prin exercitarea acelui dar.  

Atunci când te maturizezi în umblarea ta cu Dumnezeu, vei avea una sau mai multe abilități 

de slujire care ies în evidență pentru că acelea sunt darurile tale spirituale. Totuși, pe măsură ce crești 

din ce în ce mai mult și te asemeni cu Isus Hristos, ar trebui să afișezi o creștere corespunzătoare în 

toate domeniile responsabilității creștine. De exemplu, dacă darul tău este să arăți milă, nu deveni așa 

de concentrat doar asupra acestui lucru încât să neglijezi să crești în dărnicia ta față de biserică sau să 

înveți să împărtășești credința ta eficient.  

Informații suplimentare despre darurile spirituale 

Ceea ce urmează nu face parte din lecțiile zilnice Poți citi sau poți trece mai departe la ziua 3 

și să citești atunci când ai mai mult timp.  

Cea mai bună cale de a aborda darurile spirituale este să îți amintești să te concentrezi pe Cel 

care le dăruiește. Darurile spirituale sunt date pentru binele comun al trupului lui Hristos (1 Corinteni 

12:7). Biblia menționează și anumite daruri apostolice (2 Corinteni 12:12) date apostolilor pentru a 

descoperi și confirma Cuvântul lui Dumnezeu în anii de tranziție din primul secol, înainte ca Noul 

Testament să fie complet (Evrei 1:1-2; 2:3-4). Din moment ce Noul Testament nu oferă o listă cu 

fiecare dar spiritual posibil, poate este cel mai bine să ținem deschisă posibilitatea că Dumnezeu poate 

lua orice abilitate umană naturală și să o ungă pentru a funcționa cu putere în biserică. Dumnezeu 

este capabil de a dărui credinciosului orice dar special sau abilitate de care biserica ta are nevoie în 

oricare situație.  
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Ceea ce urmează reprezintă o scurtă descriere a darurilor spirituale menționate specific în 

Noul Testament. Ele sunt împărțite în două grupuri. Primul constă în acele daruri recunoscute și 

înțelese în mod comun de majoritatea covârșitoare de credincioși de-a lungul secolelor din momentul 

în care Dumnezeu a fondat biserica nou testamentală. Te poți aștepta să vezi aceste daruri funcționând 

în orice biserică locală sănătoasă.  

 

Daruri înțelese în mod comun 
Dar Descriere Trimitere 

Evanghelizare O abilitate specială de a comunica Evanghelia lui Hristos. Efeseni 4:11 
Pastor-învățător Aceia înzestrați în mod special cu darul se a sluji ca pastori în 

biserică.  
Efeseni 4:11 

Învățare O abilitate specială de a preda Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod 
care este puternic, clar și aplicabil. 

Romani 12:7;  
1 Corinteni 12:28-29 

Chemare O abilitate specială de a convinge și încuraja oamenii să facă 
alegeri biblice. Aceia care au acest dar ar putea să îl folosească în 
relații individuale sau în combinație cu lucrarea de învățare sau 
predicare publică. Alții s-ar putea să comunice acest dar prin 
muzică, arte sau alte mijloace.   

Romani 12:8 

Ajutor Darul de a fii sensibil la nevoile fizice ale altora și a le sluji într-un 
mod concret.  

Romani 12:7; 
1 Corinteni 12:28 

Administrare, 
Conducere 

Darul de a conduce, a se ocupa sau administra în biserică. Romani 12:8; 
1 Corinteni 12:28 

Dărnicie O abilitate specială de a dărui mai mult și peste ce este de așteptat.  Romani 12:8 
A arăta milă Darul de a arăta mila lui Dumnezeu altora în momente de necaz, 

durere, chin sau suferință. 
Romani 12:8 

Credință Abilitatea supranaturală de a te încrede în Dumnezeu într-o situație 
dificilă și de a învinge obstacolele în viață și lucrare.  

1 Corinteni 12:9 

 

 Următorul grup de daruri spirituale provoacă mai multe întrebări și sunt mai greu de înțeles. 

Câteva dintre aceste daruri au fost în mod clar practicate de apostoli pentru a confirma și descoperi 

Cuvântul lui Dumnezeu înainte de desăvârșirea Noului Testament. 

 S-ar putea să te aștepți ca acele daruri să fie unice pentru primul secol, din moment ce Efeseni 

2:20-22 ne învață că biserica este clădită pe temelia apostolilor și profeților. Totuși, chiar și acele 

daruri apostolice unice s-ar putea să continue într-o anumită formă prin daruri similare în ziua de azi. 

De exemplu, deși moartea și învierea lui Isus a fost unică și nu s-a repetat niciodată, construiești pe 

acea temelie în fiecare zi aplicând beneficiile morții și învierii sale la viața ta zilnică.  
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Daruri de tranziție 

Dar Descriere Trimitere 
Apostolie Cei doisprezece apostoli ai lui Isus au avut un rol unic și de bază într-un 

moment de tranziție. Cuvântul apostol înseamnă simplu cel „trimis” ceea 
ce corespunde cuvântului modern misionar. Deși un misionar modern nu 
ar pretinde că are autoritate de la Dumnezeu la fel ca cei doisprezece 
apostoli, mulți văd cum darul apostoliei funcționează și în ziua de azi în 
aceia care au darul unic de a duce Evanghelia oamenilor în ale locuri.  

Efeseni 4:11 

Proorocie La fel ca apostolii, profeții din primul secol au vorbit și au scris Cuvântul 
lui Dumnezeu. Acest lucru a condus la desăvârșirea Noului Testament și 
a stabilit temelia pentru biserică. Mulți oameni în ziua de azi cred că 
profeția doar prezice viitorul. Dumnezeu cu siguranță a descoperit 
evenimente care aveau să se întâmple profeților Săi, însă profeția biblică 
este mai mult decât a prezice viitorul. Biblia fiind desăvârșită, nu mai 
este nevoie de astfel de profeți în ziua de azi. Profeția biblică înseamnă 
proclamarea cuvintelor lui Dumnezeu din trecut, prezent și viitor. Unii, 
însă, consideră darul profeției în ziua de azi ca fiind proclamarea 
Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie cu o forță neobișnuită, convingere 
și înțelegere. 

Romani 12:6; 
Efeseni 4:11; 1 
Corinteni 12:10, 
28-29.  

A vorbi despre 
înțelepciune 

Deoarece în Biblie este folosit cuvântul „vorbească”, acesta pare să fie 
un dar de vorbire folosit pentru a dispersa înțelepciunea lui Dumnezeu în 
perioada apostolică. În ziua de azi, o funcție similară poate fi observată 
în aceia care au darul de a da și aplica sfat înțelept în situații date și a-i 
ajuta pe alții să înțeleagă înțelepciunea dumnezeiască.  

1 Corinteni 12:8 

A vorbi despre 
cunoștință 

Acesta pare să fie un alt dar de vorbire din perioada de tranziție 
asemănător cu profeția. O funcție similară în ziua de azi este dusă la 
îndeplinire de aceia care au darul de a organiza adevărul biblic și de a-l 
vorbi cu privire la situații specifice.  

1 Corinteni 12:8 

Vindecare  Apostolii au confirmat autoritatea lor divină cu daruri speciale specifice 
de a vindeca asemănător cu Isus. Pe măsură ce Noul Testament s-a 
apropiat de completare, iar apostolii au murit, acele daruri speciale de 
vindecare s-au diminuat. Dumnezeu încă vindecă în ziua de azi. Uneori 
El vindecă într-un mod miraculos prin providența divină sau ca răspuns 
la rugăciune. El de asemenea dă anumitor persoane darul de a vindeca 
prin știința medicală, consiliere și mângâierea celor în suferință.  

1 Corinteni 12:9 

Minuni Acesta a fost un alt dar dat apostolilor pentru a confirma adevărul Noului 
Testament al lui Dumnezeu. Dumnezeu încă face minuni prin rugăciune 
sau prin providența divină.  

1 Corinteni 12:10; 
Evrei 2:3-4 

Deosebirea 
duhurilor 

Acest dar funcționează în ziua de azi printr-o abilitate neobișnuită de a 
discerne dacă o persoană se află sub influență spirituală, carnală sau chiar 
demonică.  

1 Corinteni 12:10 

Felurite limbi Când Biblia vorbește despre darul vorbirii în limbi, semnificația literală 
a cuvântului limbă este limbă străină (cunoscută). În ciuda acestei 
semnificații, unii oameni cred că acest cuvânt se referă la un sunet 
emoțional vocal sau verbal asupra căruia nu au nici un control. Ceea ce 
este clar este că în ziua Cincizecimii, apostolii au vorbit în mod 
supranatural în limbi necunoscute lor, însă înțelese de iudeii care vorbeau 
alte limbi care veniseră din alte țări la Ierusalim pentru sărbătoare (Fapte 
2:1-11). Acesta era un semn al harului lui Dumnezeu care a venit peste 
poporul Iudeu datorită desăvârșirii lucrării lui Hristos și coborârii 
Duhului Sfânt pentru a locui în credincioși. Acest lucru a avut loc când 
Evanghelia a ajuns la Neamuri pentru prima oară (Fapte 10) și când unii 
ucenici ai lui Ioan Botezătorul din Efes au auzit pentru prima oară că 

1 Corinteni 12:10 
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Mesia a venit (Fapte 19). Singura altă menționare a darului limbilor se 
găsește în 1 Corinteni 12-14. O altă problemă cheie este că nici acest dar 
nici un altul nu reprezintă o măsură a harului lui Dumnezeu, puterea 
spirituală unei persoane sau a primirii Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12:28-
30 face clar faptul că nu toți credincioșii vorbesc în limbi.  

Tălmăcirea limbilor Acest dar are în mod evident legătură cu cel al vorbirii în limbi, deși nu 
există nici un exemplu de folosirea lui în Noul Testament, ci sunt date 
doar condiții privind folosirea lui de către Pavel în 1 Corinteni 14.  

1 Corinteni 12:10 

 

 Un sfat de încheiere: Concentrează-te asupra acelor aspecte ale darurilor spirituale pe care le 

înțelegi cu claritate. Nu toți credincioșii au aceeași perspectivă asupra darurilor spirituale, însă acele 

diferențe de opinie nu merită dispute. Răspunsul potrivit, în cazul în care cineva încearcă să te 

convingă să ai o altă părere, ar fi să spui că te bucuri că persoana respectivă și-a găsit darul spiritual, 

și că te încrezi în Dumnezeu să te ajute să înțelegi și să folosești eficient darul spiritual pe care ți-l dă 

ție, oricare ar fi el.  

 

Ziua 3: DARUL MEU SPIRITUAL FACE PARTE DIN BISERICĂ 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să îți arate cât de importante sunt darurile tale spirituale pentru biserica 

ta și să îți dea oportunitatea de a le folosi cu înțelepciune. 
 

Poți ține în mână o piesă scumpă și concepută de un ingineri priceput a unei mașinării și totuși să 

fie nefolositoare fără restul mașinăriei. Tot așa, oricât de minunat ar fi darul spiritual al cuiva, trebuie 

să funcționeze împreună cu restul trupului lui Hristos.  

• Citește 1 Corinteni 12:12. Trupul lui Hristos găsește unitate în diversitatea membrilor săi 

individuali. Compară acest accent pus pe unitate cu Efeseni 4:1-7, în același context al 

darurilor spirituale. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:13. Potrivit cu acest verset, cine sau ce reprezintă forța care unește 

membrii diverși ai trupului lui Hristos? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

A fi botezat de Duhul Sfânt în trupul lui Hristos te așază într-o poziție de putere spirituală, 

însă nu îți dă în mod automat putere spirituală. Ca și ucenic al lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu 
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locuiește în tine (Romani 8:9) și ți-a dat cel puțin un dar spiritual (1 Corinteni 12:7 și 11). Însă, faptul 

că ai un dar spiritual nu te face spiritual sau îți dă o putere specială. Doar dacă Îi permiți Duhului 

Sfânt să îți controleze viața pe deplin, tu și darul lui Dumnezeu aveți putere de la Dumnezeu ca roadele 

Duhului să apară în viața ta (Galateni 5:22-23). 

• Citește 1 Corinteni 12:14. La fel cum trupul tău este compus din mai multe părți conectate, 

trupul lui Hristos este alcătuit din membrii unici și talentați într-un mod unic.  

• Citește 1 Corinteni 12:15-17. Cât de bine ar funcționa mâna sau piciorul tău deconectate 

de trupul tău? ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetele de mai sus, cât de bine ar funcționa darul tău spiritual departe de 

biserică?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Privind la același pasaj, ai spune că darul tău spiritual este important pentru biserică? 

__________________________________________________________________________ 

• Explică cum este afectată biserica ta dacă nu ești conștient de darul tău spiritual sau dacă 

nu dorești să îl folosești? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ți-ai folosit vreodată darul tău spiritual în biserica ta? Dacă da, când și cum? ___________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Privind la versetul 17, au toți membrii bisericii același dar spiritual? __________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Au decis diferitele membre ale trupului tău ce vor să fie sau le-a făcut Dumnezeu și le-a 

pus la locul lor după cum a intenționat? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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• Ești tu gata să fii mulțumit cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu? __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este nevoie de darurile spirituale ale fiecărui membru pentru ca biserica să funcționeze cel 

mai bine. 

• Care sunt trei persoane din biserică care ți-au slujit recent folosind darurile lor spirituale, 

și cum au făcut acest lucru? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 4: DARURILE MELE SPIRITUALE SUNT O PARTE A 
SCOPULUI PENTRU CARE M-A CREAT DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Mulțumește-I lui Dumnezeu că te-a creat exact așa cum ești. 
• Roagă-L să te ajute să înțelegi identitatea ta personală și valoarea ta în trupul lui Hristos. 

 

 Dumnezeu ți-a dat daruri spirituale pentru a satisface nevoile altor membrii ai trupului lui 

Hristos. Realizarea vieții tale și căutarea scopului și semnificației tale depind în mare parte de 

încrederea ta în a cunoaște scopul pentru care te-a creat Dumnezeu și a trăi după așteptările Sale.  

• Citește 1 Corinteni 12:18. Compară 1 Corinteni 12:7 și 11. Cine determină locul fiecărui 

membru în trup? ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu aceste versete, este locul pentru darul tău spiritual își are locul în trupul lui 

Hristos sau în afara lui. De ce? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cu rugăciune gândește-te la implicațiile versetului 1 Corinteni 12:18. Dumnezeu are un plan 

special pentru tine în biserică. 
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• Te-ai luptat vreodată cu lipsa încrederii de sine? Îți dai seama că a ajunge la concluzia că nu 

ai valoare înseamnă a nega valoarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce înseamnă 1 Corinteni 12:18 pentru stima de sine și ce ar trebui să faci cu privire la acest 

lucru?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Gândindu-te la ceea ce ai învățat, ce pași vei face în această săptămână pentru a descoperi  

și a începe să folosești darul tău spiritual în biserica ta? (Asta s-a putea să însemne să discuți 

acest lucru cu cineva care te poate sfătui sau să profiți de o oportunitate de a sluji în vreo 

lucrare sau slujbă în biserica ta.) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:19-21. Darul tău spiritual este conceput pentru a fi dependent. Nu va 

funcționa corect în afara trupului lui Hristos. Nu va funcționa corect în afara trupului lui 

Hristos.  

• Citește 1 Corinteni 12:22. Se bazează valoarea ta în biserică pe cât de multă putere sau tărie 

spirituală ai? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ar trebui să invidiezi pe cineva care face un lucru în biserică mai bine ca tine? __________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:23-24. Se bazează valoarea ta în biserică pe recunoaștere publică, 

aprobare sau mulțumiri? _____________________________________________________ 

• Ar fi corect să devii plin de resentimente dacă nu primești recunoașterea pe care crezi că o 

meriți?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește 1 Corinteni 12:25-27. În loc să invidiezi sau să porți pică cuiva, unde ar trebui să îți 

concentrezi atenția ca și membru al trupului lui Hristos? ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu cu privire la modul în care ar trebui de fapt să practicăm ceea ce ne învață 

pasajul de la întrebarea anterioară. _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 12:28-31. Porunca din versetul 30 care spune să dorim sau să umblăm 

după darurile mai bune este la plural și adresată întregii biserici. Cu alte cuvinte, un membru 

nu ar trebui să vrea un dar mai bun decât altcineva, ci biserica ca întreg ar trebui să dorească 

să îți pună darurile cele mai bune în slujire pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. Acceptă 

persoana care ești și darurile pe care Dumnezeu ți le-a dăruit! 

Capitolul 12 se încheie prin afirmația că există o cale nespus mai bună. Oricât de importante ar fi 

darurile spirituale, capitolul 13 descrie în detaliu ce înseamnă să fii un exemplu adevărat al dragostei 

lui Dumnezeu prin modul în care îți trăiești viața. Aceasta este calea mai nespus de bună. Darurile 

spirituale în sine nu reprezintă un capăt, ci un mijloc eficient de a lucra împreună ca trup al lui Hristos 

pentru a demonstra și a comunica dragostea lui Dumnezeu unei lumii care are nevoie de acea dragoste. 

Oricare ar fi darul tău spiritual, dragostea lui Dumnezeu trebuie să se reflecte în tot ceea ce ești și tot 

ceea ce faci. Dacă investești darurile tale spirituale cu dragoste, acest lucru îți va aduce multă bucurie 

și pace.  

 

Ziua 5: DARURILE MELE SPIRITUALE SUNT ÎMPUTERNICITE 
DE HARUL LUI DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți descopere orice domeniu al vieții tale care nu este supus Lui și care ar 

împiedica folosirea eficientă a darurilor tale spirituale. 

 

Ai învățat că darurile spirituale sunt mai mult decât talentele și abilitățile tale naturale, dăruite 

de Dumnezeu. Darurile spirituale sunt împuternicite prin harul lui Dumnezeu și prin Duhul Său Sfânt. 

Darurile tale spirituale nu pot lucra corect împreună doar printr-un efort uman.  



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 174	

• Citește Romani 12:1-2.  Discuția care urmează după aceste versete are de-a face cu darurile 

spirituale. Cum crezi că aceste versete formează o temelie pentru discuția despre darurile 

spirituale care urmează? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 12:3-6. Ai putea spune că o înregistrare muzicală este o combinație bună dacă 

diferitele instrumente muzicale sunt în armonie, sunt în echilibru în relație unele cu altele, și 

nici unul nu predomină asupra celuilalt. La fel este și cu trupul lui Hristos și învățătura acestui 

pasaj.  

• Potrivit cu versetul 3, Pavel îți practică darul profetic prin har, nu prin efort personal. 

• Potrivit cu versetul 6, care este sursa darurilor tale spirituale? ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 4:10. Petru egalizează darul tău spiritual cu harul lui Dumnezeu și poruncește 

o bună administrare a acelui dar.  

• Dacă darul tău spiritual este rezultatul harului lui Dumnezeu, există vreun lucru cu privire 

la darul tău care ar trebui să fie o sursă de mândrie personală pentru tine? _____________ 

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu Romani 12:3, ce a dăruit Dumnezeu fiecărui membru al trupului? ___________ 

__________________________________________________________________________ 

• Accentul în acest pasaj se pune pe practicarea credinței, nu doar pe descoperirea, etichetarea 

și folosirea darului tău spiritual.  

• Citește Romani 10:17. Aceasta este o descriere bună a credinței care funcționează: a auzi și a 

crede ceea ce a spus Dumnezeu.  

• Pentru a practica credința ta în legătură cu darul tău spiritual, răspunde la următoarele 

întrebări: 

o Crezi că Dumnezeu ți-a dat un dar spiritual? Dă un exemplu de loc în Biblie unde 

poți găsi acest lucru. ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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o Crezi că darul tău spiritual este valoros pentru trupul lui Hristos și trebuie să 

funcționeze în trupul lui Hristos? ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Unde spune Dumnezeu acest lucru în versetele pe care le-ai citit recent? _________ 

____________________________________________________________________ 

o Crezi că darul tău te face mai mult sau mai puțin important decât oricine altcineva 

în trupul lui Hristos? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Unde ai găsit acest lucru în Biblie? _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• Citește Romani 12:6-8. Acest pasaj menționează darurile spirituale ale profeției, lucrării, 

învățării, chemării, dărniciei, administrării și milei. Potrivit cu versetul 6, toate aceste daruri 

sunt date prin harul lui Dumnezeu.  

o Potrivit cu versetul 6, cum trebuie să practice darurile spirituale aceia care le au?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Dacă îți cunoști darul spiritual, ai putea spune că îl practici după măsura credinței? 

Ce înseamnă acest lucru? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Dacă încă nu ești sigur de darul tău spiritual, cum ar trebui să practici credința 

pentru a descoperi care este și a începe să îl folosești în biserică? ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Nu îți vei da seama niciodată de ceea ce Dumnezeu are pentru tine dacă nu înțelegi scopul 

pentru care te-a creat. Fii sigur că Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în tine și că I-ai predat 

controlul deplin al vieții tale. Nu te îngrijora dacă necesită mai mult timp să îți descoperi darurile 

spirituale. Urmează-ți dorințele, talentele și oportunitățile, și devin-o implicat activ în biserica ta 
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locală. De-a lungul timpului și prin procesul de a sluji în biserica ta, Dumnezeu te va conduce spre o 

înțelegere deplină a așteptărilor Sale pentru viața ta.  

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 13 
 

Păcatul: Câștigând lupta din lăuntrul meu 
 

De ce încă mă lupt cu aceste păcate? 
 

Verset de memorat: 1 Ioan 1:9 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Păcatul înseamnă să eșuezi în a-L iubi pe Dumnezeu și 
pe alții. Cheia pentru biruința asupra păcatului este să te supui Duhului lui 
Dumnezeu. 

 

Dumnezeu te iubește și vrea să aibă părtășie cu tine mai mult decât îți poți imagina. El este 

atât de doritor să aibă o relație de dragoste cu tine încât a trimis pe singurul Său Fiu să moară în locul 

tău pentru a face acest lucru posibil. Păcatul întrerupe comuniunea ta cu Dumnezeu și cursul părtășiei 

tale. De aceea Dumnezeu este atât de interesat să îți arate în Cuvântul Său cum vrea să trăiești. Și 

totuși, fiecare credincios se luptă cu realitatea zilnică a păcatului, chiar și după ce a experimentat viața 

nouă în Hristos.  

Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este necondiționată. Romani 5:8-10 spune că Dumnezeu 

te-a iubit chiar și atunci când încă erai vrăjmașul Lui și te provoacă să îți imaginezi cât de mult vrea 

să îți extindă beneficiile mântuirii, acum că ți-ai pus încrederea în El. Dragostea lui Dumnezeu te face 

să privești păcatul ca pe un lucru care trebuie evitat pentru a menține relația cu Dumnezeu deschisă 

și crescând.  
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Ziua 1: PĂCATUL MEU DEFĂIMEAZĂ CARACTERUL LUI 
DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu o înțelegere clară a naturii păcatului. 

 

 Legea lui Dumnezeu este o reflecție a naturii Sale, și nu o colecție arbitrară de lucruri care 

sunt sau nu interzise. Porunca lui Dumnezeu de a fi sfinți pentru că El este sfânt (Levitic 11:44; 1 

Petru 1:16) nu reprezintă o amenințare, ci o expresie a dragostei. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte, 

special. Dumnezeu vrea ca tu să fii special pentru că și El este special. Vrea ca tu să fii ca El. De 

aceea Dumnezeu urăște păcatul atât de mult. Păcatul este opusul a ceea ce este Dumnezeu. Păcatul te 

ține departe de o comuniune deplină cu El și te împiedică să crești pentru a fi mai mult ca El. Când 

păcătuiești, încalci ceea ce este Dumnezeu și Îi defăimezi caracterul pentru că aparții Lui.  

• Citește 1 Ioan 3:4. Cum definește acest verset păcatul? _____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 22:35-40. Când te gândești la sfidarea sau încălcarea legii lui Dumnezeu, s-ar 

putea să îți vină în minte multe reguli ale legii Vechiului Testament. Isus face un rezumat al 

întregului Vechi Testament într-un mod remarcabil de simplu. Potrivit cu spusele Lui, toată 

legea se cuprinde în care două porunci?_________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Galateni 5:14 și Romani 13:8-10. Dovada dragostei tale pentru Dumnezeu stă în 

modul în care dragostea ta se reflectă în comportamentul tău față de ceilalți.  

Isus a spus că Dumnezeu are două reguli mari: 1) Să Îl iubești pe Dumnezeu și 2) să iubești 

pe ceilalți. Aceasta este unul din cele mai profunde și eliberatoare adevăruri ale Bibliei.  

• Citește Galateni 5:19-21. Parcurge această listă de păcate (faptele firii noastre pământești 

sau naturii păcătoase) și spune pe care dintre cele două reguli de bază ale lui Dumnezeu 

încalcă fiecare dintre aceste păcate. Unele s-ar putea să încalce pe ambele. Dacă nu înțelegi 

vreun cuvânt, caută-l în dicționar sau cere ajutorul cuiva. _____________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Marcu 7:14-23. Acest pasaj conține o altă listă de păcate. Ia lista din versetele 21 și 

22 și procedează în același mod cum ai făcut cu Galateni 5:19-21. Descrie care dintre cele 

două reguli de bază ale lui Dumnezeu este încălcată de fiecare păcat. __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu pasajul din Marcu 7, păcatele vin din interiorul sau exteriorul nostru? ________ 

__________________________________________________________________________ 

Există multe alte păcate specifice scrise în Biblie, însă același adevăr se aplică oricărui păcat 

posibil: fie încalcă dragostea pentru Dumnezeu, fie dragostea pentru alții sau pe amândouă. Punctul 

de vedere al lui Dumnezeu cu privire la aceste două porunci este cu adevărat atât de simplu. Cu cât 

faci mai repede această perspectivă o parte a mentalității tale, cu atât vei crește mai repede și vei fi 

mai puțin frustrat.  

• Citește Iacov 4:17. Păcatul nu reprezintă doar ceea ce faci, dar și ceea ce nu faci. Aceleași 

două reguli se aplică. Când știi să Îl iubești pe Dumnezeu dar eșuezi să faci acest lucru, 

păcătuiești. Când știi să arăți dragostea lui Dumnezeu altora și nu faci acest lucru, păcătuiești.  

• Citește Galateni 5:22-23. Aceasta este roada Duhului despre care ai învățat în lecțiile 

anterioare. Parcurge cele nouă lucruri menționate ca fiind roada Duhului și determină dacă 

sunt expresii ale dragostei pentru Dumnezeu, alții sau ambele. _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În lumina acestui adevăr, numește trei păcate pe care le-ai comis în această săptămână, 

lucruri pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut și explică cum au încălcat cele două reguli 

mari, a-L iubi pe Dumnezeu și a-i iubi pe alții. ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• În loc să încerci să îți amintești o listă lungă de reguli, lucruri interzise, norme și standarde, 

există două reguli de bază pentru viață: iubește-L pe Dumnezeu și iubește pe ceilalți. Fă acest 

lucru și restul vieții tale va începe să se clarifice.  

 

Ziua 2: PĂCATUL MEU ESTE O PROVOCARE CE DUREAZĂ O 
VIAȚĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te să înțelegi adevăratele probleme ale păcatului în viața ta și de ce continui să te lupți cu 

ispita. 

 

Ai învățat despre realitatea naturii tale umane decăzute pe care Biblia adeseori o numește firea 

pământească. Nu ești păcătos pentru că păcătuiești; păcătuiești pentru că ești păcătos din fire. Natura 

ta păcătoasă încă locuiește în trupul tău pământesc și este foarte reală. Dar ai fost eliberat de sub 

controlul ei datorită jertfei lui Hristos pentru tine. Nu mai trebuie să păcătuiești. Păcătuiești atunci 

când oferi controlul naturii tale vechi în loc să îl oferi Duhului lui Dumnezeu.  

• Citește Romani 7:14-25. Poți să relaționezi cu frustrarea lui Pavel care știe ce trebuie să facă 

și totuși adeseori face ceea ce nu vrea să facă? 

• Potrivit cu versetele 17 și 20, problema se găsește la însuși Pavel sau la natura păcătoasă 

care încă locuiește în trupul său pământesc?______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 18, dacă vrei biruință asupra păcatului, vei găsi răspunsul în natura ta 

umană? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În versetul 22, Pavel spune că el caută adevărul legii lui Dumnezeu în omul dinăuntru, însă 

există o altă lege care se luptă împotriva acesteia. Cum numește Pavel această lege în 

versetele 23 și 25? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Unde se află această lege potrivit cu versetul 23? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Natura ta păcătoasă reprezintă o amenințare constantă atât timp cât trăiești în trupul tău 

pământesc. În Hristos ești o ființă nouă în duh și suflet, însă trupul tău uman continuă să 

îmbătrânească, să se deterioreze și într-o zi vei înceta să funcționezi. Natura căzută a trupului tău 

pământesc te trage în mod constant în opoziție față de cele două reguli mari ale lui Dumnezeu.  

• Citește Iacov 1:13-14. Te ispitește Dumnezeu să păcătuiești? _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu acest pasaj, de unde vine ispita? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când cedezi ispitei, ce se întâmplă? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Te obligă cineva sau vreun lucru să păcătuiești? __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 2:15. Ce legătură are acest lucru cu prima regulă mare pe care Isus ne-a 

dat-o – să Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, mintea și sufletul?____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 2:16. Fie Îl iubești pe Dumnezeu, fie lucrurile acestei lumi. Care sunt cele trei 

categorii ale păcatului pe care Ioan le descrie cu privire la tot păcatul care este în lume? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Bazat pe versetul 16, privind la cele trei păcate personale pe care le-ai enumerat în studiul 

de ieri, spune dacă ispita ta în fiecare caz provine din dorințe senzuale (pofta firii), 

materiale (pofta ochilor) sau mândrie (lăudăroșia vieții). ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Așa cum Isus a cuprins toată legea biblică în două porunci, 1 Ioan 2:16 cuprinde toate păcatele 

posibile în trei categorii vaste: dorințe senzuale, dorințe materialiste și mândrie. Toate trei îți au 

originea în gândire. Când natura ta păcătoasă te ispitește să păcătuiești, ispita va veni prin unul din 

aceste trei domenii. Cunoașterea acestor lucruri reprezintă prima linie de apărare în confruntarea cu 

păcatul și evitarea lui. 

 

Ziua 3: DUMNEZEU MĂ ECHIPEAZĂ PENTRU 
CONFRUNTAREA CU PĂCATUL 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate cum să biruiești în mod practic păcatul pe măsură ce înveți să 

umbli constant în puterea Duhului Său. 

 

Isus Hristos nu numai că te-a eliberat de pedeapsa păcatului, ci de asemenea ți-a dat abilitatea 

de a avea biruință asupra realității zilnice a naturii tale umane. Pavel vorbește despre acest conflict 

interior numindu-l luptă spirituală și prezintă posibilitatea de a aduce fiecare gând în supunere (2 

Corinteni 10:3-6).  

• Citește Romani 8:1. Condamnarea menționată aici nu este acea condamnare eternă de care 

ne-a mântuit Isus (Romani 5:1), ci mai degrabă o condamnare internă a naturii păcătoase cu 

care Pavel se lupta în Romani 7. Cuvintele „acum dar” din 8:1 arată înapoi spre versetul 7:25.  

Este crucial să înțelegem diferența dintre sentimente de vinovăție asemenea celor cu care Pavel se luptă 
în Romani 7 și convingerea de păcate specifice adusă de Duhul Sfânt (Ioan 16:8). Când Duhul lui 
Dumnezeu convinge de păcat, acest lucru este întotdeauna clar și specific și conduce la o confruntare 
a păcatului într-un mod biblic. A te simți vinovat pentru nici un motiv specific face parte din lupta 
internă a minții tale. Apocalipsa 12:10 ne spune că Diavolul te acuză în fața lui Dumnezeu în mod 
constant. El poate profita de sentimentele tale de învinuire pe care ți le impui pentru a te prinde în 
noduri ale minții. Dacă Duhul lui Dumnezeu aduce în atenția ta păcate specifice, recunoaște în fața lui 
Dumnezeu că ești vinovat, apoi căiește-te de (schimbă-te) și confruntă-te cu acele păcate într-un mod 
biblic. (1 Ioan 1:9).Dacă experimentezi sentimente vagi de vinovăție care te conduc la depresie, 
descurajare, anxietate și/sau teamă, renunță la ele și concentrează-te să crești în relația ta cu Dumnezeu. 	

 

• Citește Romani 8:2. Care este cealaltă lege care te eliberează de sub legea păcatului și 

morții pe care Pavel o menționează în capitolul 7? _________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:3. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru a face ceea ce legea nu putea face. 

Nu Îl poți iubi niciodată pe Dumnezeu și pe alții doar prin a încerca să urmezi regulile și 

reglementările legii. Nu există condamnare pentru aceia care sunt în Hristos, însă cine sau 

ce este condamnat potrivit cu acest verset? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:4. Cum poți împlini neprihănirea legii (a-L iubi pe Dumnezeu și pe alții)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Un avion zboară pentru că s-au aplicat corect principiile aerodinamicii. Deși legea gravității 

atrage în mod constant aparatul de zbor spre pământ, legea aerodinamicii învinge legea gravității în 

același fel în care legea duhului vieții în Hristos Isus învinge legea păcatului și morții. Cheia pentru 

a trăi o viață după cum dorește Dumnezeu este să fii controlat de Duhul Său.  

• Citește Romani 8:5-8. Este posibil să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu încercând din greu 

sau făcând tot ce poți din punct de vedere religios pentru a trăi după o listă lungă de 

reguli?____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:9-11. Este posibil ca tu să trăiești în puterea Duhului lui Dumnezeu? De 

ce da sau de ce nu? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:12-14. Dumnezeu vrea de la tine să trăiești prin firea pământească sau 

prin Duhul? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Privind înapoi la săptămâna care a trecut, ai caracteriza viața ta ca fiind trăită în principiu 

prin puterea Duhului sau a firii pământești? De ce? ________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Din ceea ce știi despre Duhul lui Dumnezeu, ce pași vei face pentru a te asigura că în 

săptămâna ce urmează va predomina trăirea prin Duhul lui Dumnezeu? _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:15. Dumnezeu nu vrea să trăiești în robie față de reguli religioase și în 

teama că nu vei fi capabil să te ridici așteptărilor. 

• Ce relație vrea Dumnezeu să ai cu El? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum vrea să Îl numești în inima ta? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Te simți vreodată ca și cum trăiești în robie și eșuezi să te ridici propriilor așteptări precum 

și celor ale altora? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu ceea ce ai învățat, acest lucru reprezintă un semn pentru care lucru, și ce ar 

trebui să faci cu privire la el? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 4: JUDECATA MINȚII ȘI BIBLIA MĂ POT ȚINE DEPARTE 
DE MULTE PĂCATE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate cum să faci alegeri înțelepte și să înveți principii practice pentru 

a evita să cazi sub controlul păcatului.  

 

 Moartea și învierea lui Isus Hristos te eliberează pentru a-I sluji lui Dumnezeu și a te bucura 

de dragostea Sa pentru tine. Nu trăiești sub legea regulilor religioase, însă există adevăruri clare în 

Biblie a căror încălcare este păcat. De exemplu, este păcat să furi, să minți și să ucizi. Aceste păcate 
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în mod evident încalcă cele două reguli mari ale lui Isus de a-L iubi pe Dumnezeu și a-I iubi pe alții. 

Nu totul în viață este clar, iar acest studiu se concentrează asupra a cum învățăm să luăm decizii 

corecte pentru a evita ca păcatul să pună stăpânire pe noi.  

 Puțini creștini își propun să păcătuiască. Deseori păcătuiești din cauza nepăsării, criticii sau 

unor alegeri nu prea bune. Folosind rațiunea și unele principii de bază din Scriptură, poți evita multe 

probleme cu păcatul. 

• Citește Romani 13:14. Evită să stimulezi orice dorințe senzoriale care reprezintă o problemă 

pentru tine. De exemplu, dacă ai avut probleme cu alcoolul, evită locurile unde alcoolul este 

la discreție. Dacă te-ai luptat cu dependența de pornografie, evită să privești imaginile, filmele 

de la televizor sau revistele erotice. 

• Ce dorințe creează probleme pentru tine? Acestea pot fi ceva obișnuit cum ar fi excesul cu 

privire la mâncare sau bârfa. ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce pași concreți poți face pentru a evita ispita? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 6:14-18. Trebuie să iubești pe alții și să împărtășești Evanghelia lui Isus 

Hristos cu aceia care nu cred. Însă, când asocierile cu oamenii încep să te constrângă, să te 

controleze sau să te corupă, ar trebui să te separi de ei și să îți găsești adăpost în relația ta cu 

Dumnezeu.  

• Care sunt persoanele din viața ta ale căror acțiuni și atitudini sunt influențe care te corup? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce pași concret poți face pentru a evita expunerea la ele? ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește 1 Corinteni 6:19-20. Există obiceiuri sau practici în viața ta care sunt dăunătoare 

pentru trupul tău? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În lumina acestui pasaj, ce ar trebui să faci cu privire la lucrurile evitabile care îți rănesc 

trupul? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 6:12 și 10:23. Uneori, problema nu este dacă o atitudine sau faptă este 

păcat, ci dacă îți este benefică pentru viața ta spirituală sau nu.  

• Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de viață și să te distrezi, însă există activități care te 

depărtează de relația ta cu Dumnezeu și biserica? _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce plan de acțiune înțelept ai putea avea cu privire la acele activități? __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 8:9. Libertatea în Hristos este minunată, însă, există vreo faptă, 

activitate, sau atitudine care ar putea confunda un credincios mai puțin matur care privește 

la exemplul tău sau care ar putea cauza împiedicarea acelei persoane? ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care este aceasta și ce ai putea face cu privire la ea? _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 10:13. Există vreo ispită care este unică pentru tine? ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Ar permite Dumnezeu vreodată să fii mai ispitit decât poți îndura? ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce altceva promite Dumnezeu că va face când ne aflăm în fața ispitei?_________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Nu există nici un motiv pentru care vreun ucenic al lui Hristos să se întoarcă în robia păcatului. 

Învățând înțelepciunea practică a acestor pasaje din Scriptură te va echipa să trăiești viața minunată 

în Hristos pe care Dumnezeu vrea să o trăiești.  

 

Ziua 5: ALEG SĂ MĂ CONCENTREZ LA DUMNEZEU, NU LA 
PĂCAT 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te să crești zilnic pentru ca umblarea ta cu Dumnezeu să fie mai profundă și mai 

puternică.  

 

 Viața ne aduce tot felul de probleme și tristeți. Relația ta cu Dumnezeu ar trebui să fie o sursă 

constantă de bucurie și pace în viața ta. Din păcate, mulți oameni au o idee așa disfuncțională despre 

Dumnezeu încât trăiesc în teamă, agonie, și frustrare. Acesta nu este planul lui Dumnezeu pentru 

viața ta. Singurul lucru pe care îl poți face pentru a trăi o viață de biruință asupra păcatului este să te 

concentrezi asupra lui Dumnezeu, nu asupra păcatului sau a modalităților de a-l evita. Când 

păcătuiești, confruntă-te cu acest lucru într-un mod biblic, însă mai presus de orice, caută să îți 

aprofundezi relația cu Dumnezeu. 

• Citește 1 Ioan 1:1-4. Dumnezeu vrea să ai părtășie în bucurie cu El și cu alții. 

• Citește 1 Ioan 1:5-6. Părtășia cu Dumnezeu depinde de umblarea cu El în lumină 

(neprihănire). Când permiți păcatului să te controleze, nu ai părtășie cu Dumnezeu, chiar dacă 

crezi acest lucru sau nu.  



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 188	

• Citește 1 Ioan 1:7. Când umbli în lumină, poți avea părtășie neîntreruptă cu Dumnezeu și 

alții, pentru că sângele lui Hristos ne curăță în mod continuu (verbul este la un timp prezent 

care arată că acțiunea e continuă) de toate păcatele. 

• Versetul 7 se concentrează pe umblarea în lumina și părtășia cu ceilalți credincioși sau pe 

a face tot ce poți pentru a evita păcatul?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 1:8. Cuvântul păcat este la singular și indică natura ta păcătoasă, pe care nu o 

poți nega. După cum ai învățat, natura ta păcătoasă este o realitate mereu prezentă. 

• Citește 1 Ioan 1:9. Acest verset folosește cuvântul păcate, la plural. Se referă la efectele 

practice pe care le are natura păcătoasă asupra noastră când deține controlul și te învață cum 

să te confrunți cu păcatul din viața ta. 

• A mărturisi păcatele înseamnă a recunoaște sau a fi de acord cu Dumnezeu că a încălca 

adevărul Său este păcat. Nu face acest lucru pentru a cere iertare pentru că păcatul tău a fost 

iertat când Isus Hristos a murit în locul tău. De asemenea nu înseamnă că trebuie să îți 

mărturisești păcatele altcuiva în afară de Dumnezeu Însuși. Biblia ne învață că Isus Hristos 

este singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și oameni (1 Timotei 2:5). 

• Care sunt cele două lucruri pe car Dumnezeu este credincios în a le face dacă tu ești 

credincios să îți recunoști păcatul față de El?_____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Ioan 2:1. Concentrează-te pe o viață în părtășie cu Dumnezeu și alții și fii liber de 

păcat. Totuși, atunci când păcătuiești, ai un Mijlocitor (avocat) care stă în locul tău pentru a 

dovedi că pedeapsa pentru tot păcatul tău, trecut, prezent și viitor, a fost plătită pe deplin.  

Concentrează-te pe umblarea ta cu Dumnezeu și părtășia cu alți credincioși, iar viața ta ar 

trebui să fie una plină de bucurie. Vei păcătui din când în când din cauza naturii tale păcătoase. Când 

Duhul lui Dumnezeu te face conștient de păcatele din viața ta, confruntă-te cu ele imediat: 

o Mărturisește orice păcate lui Dumnezeu fiind de acord că ceea ce ai făcut sau ai eșuat 

să faci este o încălcare a adevărului Său. Apoi spune-I lui Dumnezeu că vrei să repari 

orice stricăciune ai creat relației tale cu El și cu alții.  
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o Dacă păcatul tău a afectat și pe o altă persoană, fii gata să repari acest lucru. Asta s-ar 

putea să însemne să îți ceri iertare sau să te împaci.  

o Sângele pe care Isus Hristos l-a vărsat în locul tău face posibilă această iertare și 

continuă curățare a vieții tale.  

o Adună-te, lasă totul în urmă și mergi înainte în viață (Filipeni 3:13-14).  

o În loc să îți irosești energia îngrijorându-te, predă îngrijorările tale lui Dumnezeu, și 

concentrează-ți gândurile pe acele lucruri care te vor zidi în relația ta cu Dumnezeu 

(Filipeni 4:6-8).  

• Întreabă-L pe Dumnezeu chiar acum dacă există vreun lucru în viața ta care să îți 

împiedice relația cu El. Pune timp deoparte pentru a fi tăcut și a-I permite Duhului Său să 

îți vorbească. Dacă există vreun păcat specific în viața ta care trebuie adresat, fă acest lucru 

potrivit modelului pe care tocmai l-ai învățat. 

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 14 
 

Probleme: Calea mea divină spre maturitate 
 

Acum că sunt un ucenic al lui Isus Hristos,  
de ce încă am toate aceste probleme? 

 

Verset de memorat: 1 Petru 4:12-13 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Dumnezeu folosește problemele și încercările din viața 
mea pentru a maturiza credința mea și a-mi permite să slujesc altora. 

 

 Ca și urmaș al lui Isus Hristos, problemele pot fi prezente tot timpul, deoarece Dumnezeu le 

folosește pentru a te învăța aplicații practice ale adevărurilor spirituale, iar în acest proces îți 

transformă personalitatea. În lumea aceasta în care în care natura umană căzută este predominantă, 

Dumnezeu are destule necazuri la dispoziție pentru a lucra cu ele! 

 Unele probleme rezultă în urma propriului nostru păcat și a alegerilor nesăbuite făcute în viață. 

Acele probleme nu sunt necesare și ar trebui să fie din ce în ce mai puține pe măsură ce crești pentru 

a fi mai mult după chipul Domnului și Mântuitorului tău.  

 Totuși, uneori au loc unele tragedii așa de oribile și devastatoare încât chiar și credincioșii se 

chinuie și se întreabă cum a putut Dumnezeu permite să se întâmple astfel de lucruri. Nici experiențele 

tale de viață, nici Biblia nu au toate răspunsurile pe care le vrei. Ceea ce poți învăța este cum 

Dumnezeu folosește chiar și cele mai rele tragedii și dezastre pentru a îndeplini scopurile Sale mărețe 

în viața ta. Această lecție examinează cum să reacționăm în fața necazurilor și tragediilor cauzate de 

mediul contaminat de păcat al acestei lumi.  
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Ziua 1: DUMNEZEU NU MI-A PROMIS NICIODATĂ O VIAȚĂ 
LIPSITĂ DE PROBLEME 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să ia problemele din viața ta care depășesc controlul tău și să le folosească 

pentru a te modela mai mult după chipul Său.  

 

 Dumnezeu a promis că vei avea probleme. Ucenicii lui Isus Hristos experimentează același 

fel de probleme ca și oricine altcineva din lume. Chiar și oamenii care nu au credință în Dumnezeu 

învață că problemele fie te fac mai bun, fie mai plin de amărăciune. Imaginează-ți creșterea spirituală 

care poate avea loc în persoana care învață să coopereze cu Dumnezeu în procesul de confruntare cu 

problemele.  

• Citește 2 Timotei 3:9-11. Viața lui Pavel a fost un exemplu de comportament biblic și totuși 

a suferit momente grele. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu la suferința și momentele grele 

prin care trecea Pavel? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Timotei 3:12-13. Aceasta este o promisiune că vei fi neînțeles și chiar atacat de 

oameni care nu împărtășesc credința ta în Hristos. Și lucrurile vor fi mai rele, nu mai bune.  

• Citește 2 Timotei 3:14-17. Când ești atacat doar pentru că ești ucenic al lui Isus Hristos 

unde te învață aceste versete să îți concentrezi atenția?______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Ioan 16:33. Isus a promis de asemenea că vei avea necazuri în viață. Ce altceva a spus 

că vrea să ai și de ce poți avea acel lucru?_________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Fapte 14:21-22 și 1 Tesaloniceni 3:1-4. 
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• Care este absolut cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat ție sau cuiva apropiat ție, și cum 

te-a făcut acest lucru să te simți?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Crezi că această tragedie a fost o surpriză pentru Dumnezeu? ________________________ 

• Citește Psalmul 119:71. Poți spune cu sinceritate că a fost bine pentru tine să fii atins de 

necaz? ____________________________________________________________________ 

• În lumina Psalmului 119:71, în timpuri de necaz, ar fi mai bine să spui “de ce eu” sau „de 

ce nu eu?” _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 8:28. Aceasta nu este o promisiune care oferă siguranța că totul va fi bine, ci 

o promisiune dată acelora care Îl iubesc pe Dumnezeu că El va face ca toate lucrurile (bune 

sau rele) să lucreze împreună pentru a împlini scopul Său în viața ta. 

Tot ceea ce se întâmplă în această lume este permis de Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu, 

și nimeni nu este mai presus de El. Însă acest lucru nu înseamnă că El în mod intenționat cauzează ca 

totul să se întâmple. Dumnezeu a dat omului puterea de a alege și i-a permis să păcătuiască. 

Dumnezeu nu a obligat sau forțat omul să păcătuiască.  În loc să distrugă imediat întreaga Sa creație, 

Dumnezeu a plătit cu dragoste prețul pentru păcatul uman și oferă cu răbdare viața veșnică acelora 

care îți pun credința în El. Consecințele păcatului uman sunt deseori tragice: boală, crimă, război, 

viol, abuz, și altele asemănătoare. Totuși, chiar și în mijlocul tragediei, Dumnezeu este capabil de a 

folosi orice se întâmplă pentru a-ți arăta dragostea Sa, a te modela după chipul Său și a împlini 

scopurile Sale.  

 

Ziua 2: PROBLEMELE SUNT INSTRUMENTUL LUI DUMNEZEU 
PENTRU A MĂ SCHIMBA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să vezi cum folosește problemele pentru a te face mai mult ca și 

Isus Hristos în caracterul, atitudinile și faptele tale.   
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 Dumnezeu nu trebuie să inventeze probleme și tragedii; El ia consecințele naturale ale unei 

lumi contaminate de păcat și le folosește pentru a te învăța, transforma și a împlini scopurile Sale în 

viața ta.  

• Citește Romani 5:3-5. Potrivit cu Pavel, care ar trebui să fie reacția ta față de necaz, 

dificultăți sau încercări?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În aceste versete Pavel arată cum Dumnezeu vrea să te scoată din suferință și să îți dea o 

speranță încrezătoare. Care sunt cei doi pași intermediari în acest proces de trecere de la 

necaz la speranță?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Iacov 1:2-4. Potrivit cu Iacov, care ar trebui să fie reacția ta în încercări? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Explică din acest pasaj cum Dumnezeu folosește încercările din viața ta pentru a te 

maturiza (cuvântul desăvârșit în Biblie nu înseamnă niciodată fără de păcat sau fără greșeli, 

ci mai degrabă matur sau complet). ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 4:12-13. Ar trebui să fii surprins de încercări? ________________________ 

• Potrivit cu Petru, cum ar trebui să reacționezi față de încercări și de ce? ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 4:14-15. Explică diferența dintre a experimenta faptul că ceilalți nu te 

înțeleg, abuzul sau persecuția pentru că ești urmaș al lui Hristos și a suferi din cauza 

propriului păcat și lipsă de responsabilitate. ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Un lucru pe care aceste pasaje îl au în comun este să te învețe că ar trebui să culegi bucurie 

din încercări sau să te bucuri în timp de încercări. Acest lucru nu susține bucuria în suferință doar 

pentru dragul de a suferi, și nici nu minimalizează suferința sau durerea pe care o experimentezi 

uneori. Bucuria pe care o poți avea vine din a te concentra pe modul în care Dumnezeu poate lua 

circumstanțe oribile și le folosește pentru a te face mai puternic, mai profund, și mai mult asemenea 

Mântuitorului tău, Isus Hristos, în atitudine și caracter.  

• Care este cel mai mare necaz din viața ta acum? Cum ai caracteriza reacția ta de până 

acum în ceea ce privește bucuria pentru încrederea în Dumnezeu pentru ceea ce nu poți 

vedea?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Poți vedea cum Dumnezeu folosește acest necaz în viața ta? (S-ar putea să nu poți vedea 

nimic pozitiv în acest moment. Dacă este așa, răspunde sincer.) ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

În viață au loc lucruri tragice sau dureroase pentru care niciodată nu primești toate 

răspunsurile. În astfel de cazuri, 1 Tesaloniceni 5:18 te învață că în toate trebuie să aduci mulțumire. 

Nu trebuie să aduci mulțumire pentru tot ci în toate, chiar și atunci când nu înțelegi ce sau de ce. A 

aduce mulțumire este un act de credință și închinare, pentru că te încrezi în Dumnezeu că ia durerea 

și necazul tău și îl folosește pentru a împlini scopurile Sale (Romani 8:28).  

 

Ziua 3: SMERENIA ESTE CEA MAI BUNĂ REACȚIE LA 
PROBLEMELE MELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te învețe semnificația smereniei biblice și valoarea sa practică.  

 

 Smerenia se află printre cele mai mari virtuți ale vieții. Isus a spus că atunci când o persoană 

se smerește, aceasta va fi înălțată (Luca 14:11). A te smeri nu înseamnă că ești slab. Ai învățat că 

mândria este miezul naturii umane căzute. Smerenia biblică reprezintă o dependență totală de 
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Dumnezeu, pentru că tăria ta este predată controlului lui Dumnezeu. Smerenia este opusul mândriei, 

care este o totală încredere în sine și înseamnă să fii plin de sine.  

• Citește 1 Petru 5:1-6. Petru avertizează pe liderii bisericii împotriva actelor de mândrie și 

egoism în lucrare. În versetul 5, îi învață să se îmbrace cu ce anume?________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 6, când te smerești, cui sau cărui lucru te supui și ce poți aștepta ca și 

rezultat? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În același pasaj, cui îi dă Dumnezeu har? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Iacov 4:6-8. Observă același adevăr despre harul dăruit de Dumnezeu și legătura dintre 

smerenie și supunere față de Dumnezeu. 

• Citește Iacov 4:10. Observă aceeași promisiune că Dumnezeu înalță pe cei smeriți. 

• Numește trei căi specifice prin care te-ai luptat cu mândria în viața ta. _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum poți răspunde cu smerenie biblică în fiecare din aceste cazuri? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Blândețea este un cuvânt apropiat smereniei în Biblie care accentuează bunătate celui a cărui 

tărie este predată lui Dumnezeu. Despre Moise s-a spus că a fost cel mai blând om din vremea lui 

(Numeri 12:3). Nu era nici o slăbiciune în Moise. În Matei 11:29, Isus spune despre Sine că este blând 

și smerit. Nu era nici o slăbiciune în Isus. 

 Departe de a fi slab, smerenia este poziția cea mai puternică pe care o poți avea atunci când 

experimentezi circumstanțe de încercare asupra cărora nu ai nici un control, inclusiv în a avea de a 

face cu persoane iraționale. Cel mai bun exemplu al acestui adevăr este însușii Domnul Isus Hristos. 
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• Citește Filipeni 2:5-11. Potrivit cu versetul 8, ce a făcut Isus în fața morții pe cruce? ______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește versetul 6 și 7 cu atenție și explică ceea ce poți învăța din aceste versete despre relația 

dintre mândrie și smerenie. ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu versetul 5 ce ar trebui să înveți din exemplul lui Hristos? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Cum se leagă versetul 9 cu 1 Petru 5:6, Luca 14:11 și Iacov 4:10? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• În ultimul tău conflict cu o altă persoană, a fost reacția ta una de mândrie sau smerenie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Oricare a fost reacția, cum ai putea aplica smerenia și să te încrezi în Dumnezeu în această 

situație? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când a fost ultima dată în care ai experimentat suferința, durerea sau disconfortul datorită 

circumstanțelor care sunt dincolo de controlul tău? (O boală, pierderi financiare, victima 

unei infracțiuni, etc.) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Oricum ai răspunde, cum ai putea răspunde cu smerenie biblică față de o astfel de situație? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 4: DUMNEZEU MERGE ÎNAINTEA MEA ÎN TOATE 
PROBLEMELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te întărească să poți călca pe urmele lui Isus Hristos pe calea spre 

adevărata smerenie.  
 

Dumnezeu nu îți cere niciodată să înduri o anumită suferință sau o situație unde El nu a mers 

înaintea ta. S-ar putea să nu ai niciodată răspuns la toate întrebările tale sau să înțelegi motivul de ce, 

dar ai însă promisiunea lui Dumnezeu de a nu te lăsa sau părăsi (Evrei 13:5). 

• Citește Evrei 4:14-16. Deși Isus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile în care ești și tu, care 

este diferența dintre tine și El? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu acest pasaj, ce anume ai nevoie în vremuri de nevoie? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu studiul anterior, ce ai nevoie pentru a obține harul lui Dumnezeu? ___________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Acest pasaj te învață calea către adevărata smerenie. Totuși ți se cere să vi cu îndrăzneală și 

încredere la tronul lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte diferit de idea majorității cu privire la 

smerenie. Adevărata smerenie reiese din adevărata încredere de a înfrunta orice situație din viață 

oricât de dificilă ar fi. 

• Citește  1 Petru 2:19-21. Suferința lui Hristos este exemplul tău, iar Dumnezeu se așteaptă 

să calci pe urmele Lui. 

• Citește 1 Petru 2:22-23. Atunci când Hristos a îndurat suferința și umilința (smerenia) care 

L-a dus la cruce, s-a gândit El la răzbunare? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Ce a făcut și cum poți face tu legătura dintre aceasta și ceea ce înveți despre smerenie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Evrei 2:9-10. Acest pasaj accentuează natura umană a lui Isus Hristos ca și exemplu 

pentru smerenie. El era atât Dumnezeu cât și om. Natura umană a lui Hristos a fost desăvârșită 

sau maturizată prin suferință. Ține minte, cuvântul desăvârșit în Biblie înseamnă matur sau 

complet. Acest lucru nu sugerează că Isus a avut o natură păcătoasă sau că a fost mai prejos 

de Dumnezeu, ci doar că suferința L-a maturizat ca om. 

• Citește Evrei 2:11-18. Ca Dumnezeu în trup uman, Isus se poate identifica cu tine și să te 

conducă spre victorie prin suferința ta umană. El îți poate veni în ajutor și să îți ofere sprijin 

în toate încercările tale. 

Nu este absolut nimic ce ai putea experimenta mai dureros sau umilitor decât ceea ce Domnul 

Isus Hristos a suferit în locul tău. Aceasta înseamnă că nu contează ce se întâmplă în viața ta sau în 

viața celor dragi, întotdeauna poate fi mai rău iar Dumnezeu a experimentat deja mai rău în numele 

tău. De aceea El îți poate oferi alinare și să-ți ofere tăria dacă vei veni la El cu adevărată smerenie și 

să te încrezi în El să lucreze pentru scopul Său în vremea de nevoie. 

 

Ziua 5: PROBLEMELE MELE AU NUMELE ALTUIA PE ELE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate cum să folosești orice suferință din viața ta ca un beneficiu 

pentru alții. 
 

 Așa cum Isus este un model pentru a-L urma în smerenie, așa ești și tu pentru cei care privesc 

la tine pentru conducere și exemplu. Acesta este un alt nivel de creștere spirituală. Primul nivel este 

a învăța să-i permiți lui Dumnezeu să schimbe ceea ce tu numești probleme în oportunități pentru 

creștere spirituală. Însă se poate ajunge mai departe. Trebuie să crești pentru a înțelegi că orice s-ar 

întâmpla în viața ta are un scop divin dincolo de nevoile tale. Dumnezeu vrea să folosească credința 

și smerenia ta din suferință ca și exemplu și încurajare pentru alții ca se confruntă cu același gen de 

probleme. 
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• Citește 2 Corinteni 1:3-4. Potrivit cu acest pasaj, cum vrea Dumnezeu să folosească 

încercările și suferințele tale? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Corinteni 1:5-11. Pavel descrie câteva dintre suferințele sale. Cum a privit el la 

scopul acestora? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Tesaloniceni 5:9-11. Care sunt două moduri prin care poți sluji altora când ai fost 

deja în suferință? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Gândește-te la un moment specific de suferință din viața ta. Dă un exemplu a cum a folosit 

sau poate folosi Dumnezeu acea suferință pentru beneficiul altora. De exemplu, unii care 

au suferit o boală debilitantă, după vindecare au participat în grupe de sprijin pentru alții care 

trec prin același lucru. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Punând totul laolaltă: Răspunsul Biblic cu Încercările și suferințele 
 

1. Asigură-te că această încercare nu este datorită păcatului, iresponsabilității sau o decizie 
neînțeleaptă din partea ta. Dacă este așa, rezolvă acest lucru din punct de vedere biblic. Dacă 
această încercare este datorită unor circumstanțe care sunt în afara controlului tău, mulțumește-
i lui Dumnezeu în toate având credință că El va lucra la aceasta împreună cu toate lucrurile 
pentru bine pentru a îndeplini scopul Său. 

2. Răspunde cu smerenie față de încercare, eliberându-te de orice interes personal, răzbunare, 
autocompătimire sau amărăciune. Fie că găsești sau nu toate răspunsurile sau dacă înțelegi sau 
nu motivul de ce, predă-te sub controlul lui Dumnezeu și cooperează cu tot ceea ce dorește să 
îndeplinească prin această situație. Răspunde cu smerenie oricui altuia care este implicat în 
circumstanțele tale și nu îți arăta frustrarea față de alții. 

3. Fii deschis față de orice modalitate prin care Dumnezeu vrea să folosească această situație 
pentru a schimba caracterul, atitudinile, acțiunile sau personalitatea ta. 

4. Apropie-te de Dumnezeu venind cu îndrăzneală la tronul Său de har ca să te ajute la vreme de 
nevoie. 
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5. Fii deschis pentru modul în care Dumnezeu s-ar putea să vrea să folosească situația ta pentru a 
alina sau instrui pe alții care experimentează o circumstanță asemănătoare. 

 

• Citește Iov 13:15. Într-o singură zi Iov a pierdut toate resursele sale, copiii săi și sănătatea. 

Acest verset este răspunsul său.  

• Poți cu sinceritate să te alături vocii lui Iov? Ești gata să te încrezi în Dumnezeu când nu 

înțelegi ceea ce se întâmplă și de ce, când nu poți vedea mâna lui Dumnezeu în acele 

circumstanțe și când pară că nu îți răspunde rugăciunilor tale? ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Este o încercare anume sau o suferință în viața ta la care ai nevoie să aplici principiile 

răspunsului biblic scris mai sus? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 15 
 

Oameni: Rezolvarea conflictului din jurul meu 
 

Cum abordez problemele cu oamenii din viața mea? 
 

Verset de memorat: Fapte 24:16 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Să iubesc și să iert pe alții așa cum Dumnezeu m-a 
iubit și m-a iertat pe mine, poate rezolva multe conflicte și evita pe altele. 

 

 Ca și ucenic al lui Isus Hristos nu ar trebui să privești conflictul ca pe o luptă, ci ca pe o 

oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu altora. Unele din cele mai grele momente ale vieții 

au de-a face cu conflicte personale, însă Biblia este plină de sfaturi practice cu privire la modalități 

de a avea de a face cu acele situații spinoase. La fel cum se întâmplă cu problemele în general, 

conflictul uman este inevitabil. Însă, nu trebui să fii trist sau să permiți altor oameni să te controleze, 

dacă înveți să urmezi învățătura înțeleaptă a Bibliei.  

 Acest studiu te va echipa cu adevărul biblic fundamental care te va conduce în confruntarea 

cu multele probleme ale relațiilor umane. Chiar și conflictul care nu poate fi rezolvat poate fi 

administrat într-un mod care va contribui scopurilor lui Dumnezeu. Fie că problemele tale vin de la 

alți ucenici ai lui Isus Hristos, de la aceia care nu împărtășesc credința ta sau din familia ta 

pământească, Dumnezeu vrea să te învețe principii pentru a aplica dragostea, harul și adevărul Său în 

toate acele situații dificile.  
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Ziua 1: BIBLIA MĂ ECHIPEAZĂ PENTRU CONFRUNTAREA CU 
CONFLICTUL UMAN 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți descopere orice mânie înăbușită din viața ta  și să te învețe să te 

confrunți cu ea într-un mod corect pentru a te elibera de ea.  
 

Fie că cineva este mâniat pe tine sau tu ești mâniat pe cineva, Biblia oferă pași specifici pentru 

confruntarea cu problemele din relațiile umane. Chiar dacă te găsești într-o rețea de relații umane 

complexe care fac ca toată lumea implicată să se simtă inconfortabil, există principii biblice care să 

te călăuzească. 

• Citește Matei 5:21-26. Acest pasaj este plin cu elemente ale culturii ebraice în care Isus și 

ucenicii Săi au trăit. Multe traduceri ale Bibliei nu traduc cuvântul raca, care era o insultă la 

inteligența unei persoane. Nebun în acest context punea la îndoială caracterul moral al unei 

persoane. Lăsând deoparte elementele culturale, Isus descria cum mânia unei persoane ia 

proporții atunci când cei implicați nu se confruntă cu ea în mod corect. Iată principiile pe care 

le poți învăța din această învățătură: 

o Mânia este o problemă serioasă. 5:22 

o A ucide este la fel de mult o crimă a inimii ca și crimă a mâinii. 5:21-22 

o Când mânia dintre persoane nu este adresată corect și prompt, părtășia cu Dumnezeu 

este întreruptă. 5:23-26 

o Eșecul de a te confrunta cu mânia conduce la consecințe serioase. 5:21-26 

• Citește Efeseni 4:26-27. Observă că mânia în sine nu este păcat. Mânia devine păcat când nu 

te confrunți cu ea prompt și i se permite să ia proporții și să se transforme în probleme 

emoționale, mentale și spirituale mai serioase. Mânia ar trebui să te motiveze să te confrunți 

biblic și prompt cu persoana sau circumstanța care reprezintă sursa mâniei tale.  

• Versetul 27 arată că eșecul de a te confrunta corect și prompt cu mânia reprezintă o invitație 

pentru probleme spirituale serioase și chiar o ușă deschisă influențelor demonice. 

• Citește Proverbe 25:8-10. Mânia nu ar trebui niciodată să te motiveze să te răzbuni sau să iei 

problemele în mâna ta. Când încerci să răspunzi conflictului cu mânie, reacționezi într-un 



ÎNDRUMĂRI	

	 205	

mod păcătos, iar situația mai mult ca sigur va lua proporții și se va transforma în probleme 

mai serioase pe care nu le vei putea controla. În loc să faci acest lucru, mergi la persoana cu 

care ai un conflict, și încearcă să îl rezolvați între voi. Țineți problema doar între voi doi.  

• Există cineva care este mâniat pe tine? Cine este acea persoană și de ce este mâniată pe 

tine? _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ai făcut vreun lucru pentru a cauza mânia? Dacă da, mergi la acea persoană și smerit 

încearcă să rezolvi oricare ar fi problema. Nu ai control asupra reacției celeilalte persoane, 

însă cu siguranță ai abilitatea de a ști că ai făcut tot ce este posibil pentru a rezolva problema. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ai vreo problemă în a-ți controla mânia? _______________________________________ 

• Ar spune oamenii care te cunosc că ai probleme în a-ți controla mânia? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Îndelunga răbdare și înfrânarea sunt roada Duhului. Consideră posibilitatea că s-ar putea să 

ai nevoie să fii plin de Duhul lui Dumnezeu după cum ai învățat mai devreme. 

Recapitulează materialul și fă orice pași necesari pentru a-I permite lui Dumnezeu să 

controleze această parte importantă a vieții tale. S-ar putea să nu fii capabil să schimbi pe 

persoana sau persoanele care îți cauzează mânia, însă Îi porți permite Duhului lui Dumnezeu 

să te controleze. Mulți oameni au nevoie de ajutorul și responsabilitatea altor creștini mai 

maturi pentru a-i ajuta să aibă biruință asupra unei probleme serioase de mânie.  

Mânia nu înseamnă neapărat criză de isterie. Mânia poate însemna înăbușirea resentimentelor sau 
furiei în mintea și inima ta. Mânia nu este neapărat evidentă în fapte. S-ar putea să reacționezi la 
mânie prin a refuza să ajuți sau să sprijini pe cineva, prin a face remarci tăioase sau prin a încerca 
subtil să te răzbuni. De aceea oamenii care te cunosc bine deseori știu că ai o probleme cu mânia 
înainte ca tu să fii gata să recunoști acest lucru. Unele tipuri de depresie sunt de fapt forme de mânie 
inhibată. 	
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Ziua 2: BIBLIA MĂ ECHIPEAZĂ PENTRU CONFRUNTAREA CU 
OAMENII PROBLEMĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate calea biblică de a te confrunta cu „oamenii problemă” din viața 

ta.  
	

Ce se întâmplă când ai încercat să rezolvi un conflict și cealaltă persoană nu vrea să 

coopereze? Uneori există oameni care sunt simplu „oameni problemă” din orice motiv. Există adevăr 

biblic care să te călăuzească în astfel de situații.  

• Citește Matei 18:15-17. Aceste versete adresează păcatul comis împotriva ta de o altă 

persoană din biserică. Nu este vorba despre un conflict de personalitate sau o diferență de 

opinie, ci despre pași care trebuie făcuți atunci când ceva este cu adevărat în neregulă.  

• Potrivit cu acest pasaj, ar trebui să te aștepți ca persoana respectivă să te abordeze sau ar 

trebui să mergi tu la ea? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Ar trebui să vorbești despre acest lucru cu alte persoane sau să abordezi pe cealaltă 

persoană singură? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Dacă nu ajungi la o înțelegere cu această persoană, cere ajutorul de la doi sau trei 

credincioși maturi din biserică. Ei se vor asigura că perspectiva ta este corectă și vor merge 

împreună cu tine pentru a aborda pe persoana implicate.  

• Dacă persoana refuză să se împace cu tine chiar și după ce a auzit vocile reunite ale 

fiecăruia dintre voi, adu problema înaintea liderilor bisericii pentru a determina următorul 

pas.  

• În acest punct, dacă persoana este încă necooperantă, versetul 17 spune să te confrunți cu 

această persoană ca și cum ar fi un necredincios.  

• Citește Romani 16:17. Ar trebui tu să încerci să răspunzi sau să convingi pe cineva care 

continuu încearcă să te angajeze în discuții despre învățături străine, sau se poartă într-
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un mod în care caută dezbinare? ______________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Ce ar trebui să faci într-o astfel de situație potrivit cu acest verset? ____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Citește Tit 3:9. Bisericile uneori atrag oameni care își găsesc plăcerea în argumentarea 

propriilor idei și a răstălmăcirii ciudate a Scripturii. Ei au mai mult intenția de a convinge pe 

alții că au dreptate decât să învețe ceva ei înșiși.  

• Potrivit cu acest verset, ce beneficiu există dacă intri în discuții cu astfel de oameni? _____ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Citește Tit 3:10. Care este răspunsul corect pentru o persoană care dezbină (eretică)? 

Compară această învățătură cu ceea ce ai citit mai devreme în Matei 18:15-17. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Citește Tit 3:11. Care este problema reală a unei persoane care aduce dezbinări? ________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Până în acest punct ne-am concentrat pe conflictele din biserică. Însă multe din conflictele 

tale vin din afara bisericii, și trebuie să reacționezi biblic față de ele de asemenea.  

• Citește Romani 12:18-21. Uneori este imposibil să fii împăcat cu toată lumea, pentru că nu 

totul depinde de tine. 

• Potrivit cu acest pasaj, ce pași specifici ar trebui să faci atunci când, în ciuda eforturilor 

tale de a te împăca, alții nu vor să trăiască în pace? _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Matei 5:43-44. Compară aceste cuvinte ale lui Isus cu Romani 12:18-21.  
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• Citește Romani 13:1-10. Pavel învață că autoritățile guvernamentale reprezintă o extensie a 

puterii lui Dumnezeu de a menține ordinea în societate. Atunci când conflictele personale sau 

cele din biserică nu pot fi rezolvate, să nu te simți rău dacă apelezi la protecția legii civile, pe 

care Dumnezeu a așezat-o pentru protecția ta.  

[Important: Acest lucru se aplică abuzului în familie, chiar și atunci când cei care abuzează mărturisesc 

că sunt creștini, și totuși refuză să răspundă adevărului biblic. După ce a fost urmată învățătura din Matei 

18:15-17, avansează la următorul nivel de autoritate care te protejează: guvernarea civică.] 

•  Care este persoana din afara bisericii (de la birou, școală, din familie, cunoștințe) care 

reprezintă cea mai mare provocare a ta?_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Potrivit cu pasajul de mai sus, care este cel mai bun plan de acțiune pe care să îl urmezi cu 

persoana respectivă? Fii specific în răspunsul tău. _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Unii oameni sunt “oameni problemă” orice ai face pentru a ajuta sau rezolva situația. Odată 

ce ai urmat instrucțiunile din Scriptură și știi că ai făcut tot ce îți stă în putință pentru a te adresa acelei 

persoane, nu mai poți face nimic altceva decât simplu să încredințezi problema în mâna lui Dumnezeu 

și să te rogi ca Dumnezeu să lucreze la inima acelei persoane. Ceea ce poți face este să îți păzești 

propriile atitudini și să te asiguri că sunt asemenea lui Hristos.  

 

Ziua 3: EVITAREA UNOR CONFLICTE DEPINDE DE MINE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să îți măsori mai bine cuvintele și să le folosești într-un mod 

pozitiv pentru a zidi și a încuraja pe alții.  
 

Prevenirea problemelor este întotdeauna mai bine decât a încerca să le rezolvi. Biblia oferă 

multă înțelepciune și sfaturi practice pentru a te ajuta să înveți să eviți multe conflicte personale.  

• Citește Fapte 24:16. Pavel era prompt în rezolvarea oricărei probleme cu Dumnezeu sau 

oameni pentru a-și menține conștiința curată. Prin urmarea acestui exemplu de confruntare cu 
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orice conflict într-un mod biblic și cât de curând posibil, poți evita acumularea amărăciunii și 

neînțelegerii. Dacă este vreun conflict care nu poate fi rezolvat, fii sigur că nu se datorează 

neglijenței, iresponsabilității sau eșecului tău de a acționa.  

A învăța să ai grijă în ceea ce privește cuvintele tale, a refuza să te angajezi în bârfă și a 

atenționa pe aceia care bârfesc este o cheie importantă pentru a evita și rezolva conflictul și a evita 

intensificarea lui.  

• Citește Proverbe 11:13. O persoană care zămislește povești este un bârfitor. Te-ar considera 

oamenii care te cunosc un bârfitor sau un om care este capabil de a ține o confidență sau 

a nu împrăștia zvonuri? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când este ultima oară când ai spus o confidență care ți-a fost încredințată altcuiva? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce-ai făcut cu privire la acest lucru? Ce ar fi trebuit să faci? _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 20:19. Care este cea mai bună cale de a te ocupa de o persoană care 

bârfește în mod constant?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 26:20-22. Bârfa este o cauză a disputelor, certurilor și multor feluri de 

conflicte personale.  

• Citește Proverbe 22:24-25. Ce ar trebui să faci când întâlnești o persoană care este în mod 

evident o persoană plină de mânie și amărăciune? _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:22-24. Pavel descoperă nevoia ta pentru o reînnoire a modului de gândire.  
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• Citește Efeseni 4:25. O gândire corectă are ca urmare o vorbire cu adevăr. Acest lucru oferă 

sprijin biblic pentru sfatul că ar trebui să gândești înainte de a vorbi pentru a evita multe 

probleme cu alți oameni. 

• Citește Efeseni 4:15. A vorbi adevărul este mai mult decât simplul act a da frâu liber la tot 

ceea ce ai în minte.  

• Cineva tocmai ți-a spus ultima bârfă despre o cunoștință comună. Asculți fără să răspunzi 

sau vorbești adevărul în dragoste? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce ai spune pentru a opri bârfa, a trage la răspundere și a onora spiritul adevărului 

scriptural pe care îl înveți? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Proverbe 10:19; 17:27-28; și 21:23. Care este tema comună a acestor proverbe? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Când a fost ultima oară când ai spus prea multe lucruri și ai cauzat probleme? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce pași poți face pentru a evita această problemă în viitor? __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:29. Acest lucru învață despre nevoia ta de a face un efort conștient în a 

folosi cuvintele tale pentru a zidi oamenii în loc de a-i distruge.  

• Care este un exemplu concret despre cum vei folosi cuvinte pentru a zidi și a încuraja pe 

cineva săptămâna aceasta? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 4: DUMNEZEU VREA SĂ FIU O PERSOANĂ IERTĂTOARE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate orice amărăciune pe care ai putea să o ai în inima ta și să te 

învețe cum să te confrunți cu ea într-un mod biblic.   
 

 Puterea de a ierta este una din cele mai mari puteri ale vieții. Fiecare ucenic al lui Isus Hristos 

a experimentat în mod personal puterea iertării lui Dumnezeu. Pentru a crește spiritual și a fi tot mai 

mult după chipul lui Dumnezeu este necesar să Îi permiți lui Dumnezeu să te facă o persoană 

iertătoare.  

• Citește Efeseni 4:31-32 și Coloseni 3:12-13. Observă că în ambele cazuri trebuie să ierți pe 

alții așa cum Dumnezeu te-a iertat pe tine –necondiționat! 

• Citește Matei 6:12. Mai devreme ai învățat principiile iertării din acest pasaj. Ai învățat să Îi 

ceri lui Dumnezeu să te ierte așa cum și tu ierți pe alții.  

• Cum crezi că va fi afectată umblarea ta cu Dumnezeu dacă nu ești gata să ierți pe alții? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Nu numai că ai experimentat puterea iertării lui Dumnezeu, însă există de asemenea o putere 

imensă a iertării atunci când tu ierți pe alții. Când permiți mâniei și amărăciunii să ocupe un loc 

permanent în viața ta, devii sclavul emoțional al acelora care sunt obiectul resentimentelor tale. Este 

foarte posibil ca mânia ta se rezulte din ceva cum ar fi gelozia, iar cealaltă persoană să nu fie 

conștientă și să nu fi făcut nimic pentru a îndreptăți mânia ta. Iertarea este un act al voinței tale care 

te eliberează de mânie și amărăciune, chiar dacă cealaltă sau celelalte persoane simt același lucru sau 

nu.  

• Citește Evrei 12:14-17. Amărăciunea lui Esau împotriva fratelui său Iacov a ajuns să îl 

controleze și l-a împins să ia decizia nesăbuită de a-și vinde dreptul de întâi născut, ceea ce 

i-a afectat întreaga viață.  

• Acest pasaj te avertizează să nu permiți vreunei rădăcini de amărăciune să încolțească în 

viața ta și să te întineze. Potrivit cu versetul 14, ce ar trebui să faci de fapt? _____________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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• Citește Iacov 3:10-12. Poți să binecuvântezi pe alții și să fii plin de amărăciune în același 

timp?_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Citește Iacov 3:13-16. De unde vin invidia, amărăciunea, cearta, gelozia, aroganța și alte 

lucruri asemănătoare? ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Citește Iacov 3:17-18. Când înțelepciunea lui Dumnezeu îți călăuzește viața și produce roada 

unei trăiri neprihănite, Dumnezeu este capabil de a te schimba dintr-o persoană plină de 

amărăciune într-o persoană împăciuitoare.  

• Coloseni 3:19. Nu trece cu vederea faptul că te poți purta frumos cu persoanele cu care intri 

în contact zi de zi în afara casei tale și totuși să fii plin de amărăciune față de familia ta (soț, 

soție, copii, părinți).  

• Mai există încă cineva în viața ta pe care ești mâniat sau împotriva căruia porți amărăciune 

sau ură? Scrie numele sau numele acestor persoane. Roagă-te și ia în considerare dacă ai 

reprimat mânia împotriva vreunui coleg la muncă, unei persoane la biserică, unui membru al 

familie, părinte sau partener de viață. ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Dacă alții știu despre amărăciunea sau mânia ta, spune-le că i-ai iertat. Dacă există vreo 

plângere legitimă pe care s-ar putea ca ei să o aibă împotriva ta, cere-le iertare. Poate acesta 

este un lucru pe care l-ai ținut secret în inima ta sau poate cealaltă persoană nu mai trăiește. 

Chiar și așa, există o putere imensă în exercitarea liberei voințe de a ierta chiar acum și a te 

elibera de robia emoțională a amărăciunii.  

 

 

 

• Citește Matei 18:21-22. Petru credea că este foarte milos dacă iartă pe cineva de șapte ori. 

Isus a răspuns că iertarea ar trebui să fie necondiționată și nelimitată, exprimând acest lucru 

prin expresia idiomatică „de șaptezeci de ori câte șapte”. În mod literal, acest lucru înseamnă 

A ierta pe cineva nu înseamnă să ignori ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nu înseamnă că în mod 
automat trebuie să ai încredere în această persoană sau să te prefaci că nimic nu s-a întâmplat. A 
ierta înseamnă să renunți la mânia și amărăciunea față de alții și să nu o mai ții împotriva lor. Le 
permiți să facă orice restituire și le extinzi oportunitatea de a-ți câștiga încrederea. Însă, îți vei ține 
ochii deschiși cu înțelepciune în același timp în care îi ierți.    
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să ierți pe cineva de 490 de ori pe zi. Însă, Isus folosește această expresie pentru a învăța 

oamenii că iertarea trebuie să fie necondiționată și să nu depindă de decizia celeilalte 

persoane de a face ceea ce este corect sau nu.  

• De câte ori te-a iertat Dumnezeu pentru aceleași păcate? El înțelege slăbiciunile tale, și în 

același timp te iubește și te iartă. Totuși, în cele din urmă tot va trebui să te confrunți cu 

consecințele păcatelor tale. ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• În lumina celor de mai sus, cum ar trebui să răspundem acelora care păcătuiesc împotriva 

noastră, dacă vrem să fim ucenici ai lui Hristos care sunt ca și El? ____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ziua 5: DUMNEZEU VREA SĂ FIU O PERSOANĂ IUBITOARE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca El să te ajute să vezi pe alții așa cum Îi vede El și să te folosească pentru ca 

dragostea Lui să fie transmisă altora prin tine.   
 

Într-o lecție anterioară ai învățat cele două reguli mari ale lui Dumnezeu: să Îl iubești pe 

Dumnezeu și să iubești pe alții. Așa cum există putere în a fi o persoană iertătoare, există putere în a 

fi o persoană iubitoare. A deveni o persoană iubitoare după chipul lui Dumnezeu poate evita și rezolva 

multe conflicte între oameni.  

• Citește Filipeni 2:1-4. Dragostea biblică se concentrează pe nevoile altora mai mult decât pe 

nevoile personale. 

• Citește Filipeni 2:5-8. Cel mai bun exemplu al acestui principiu în acțiune este dragostea 

Domnului nostru Isus Hristos pe care ți-a arătat-o când S-a dat deoparte pe Sine și S-a dat ca 

jertfă pentru păcatul tău.  
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• Citește 1 Ioan 3:17-18. Dragostea reprezintă mai mult decât ceea ce spui cu gura ta. Dragostea 

biblică se vede în faptele tale.  

• În afară de familia ta imediată, cine este ultima persoană căreia i-ai spus că o iubești? ____ 

__________________________________________________________________________ 

• Dă cel puțin un exemplu concret despre cum ai demonstrat această dragoste într-un mod 

tangibil. ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Limba greacă în care a fost scris Noul Testament folosește câteva cuvinte diferite care sunt 

traduse prin cuvântul dragoste. Cuvântul erotic provine din cuvântul grecesc care înseamnă dragoste 

senzuală. Filadelfia, orașul dragostei frățești, își are denumirea din cuvântul grecesc phileo care 

înseamnă dragoste frățească. Cea mai înaltă formă de dragoste în limba greacă este agapao, o 

dragoste care implică un respect profund care să valoare unei alte persoane. Uneori, cuvântul agapao 

este tradus prin caritate în loc de dragoste. Faptul că acest cuvânt în ziua de azi se referă la dărnicie, 

ne reamintește că acest tip de dragoste este mai interesat în a dărui decât a primi. Această dragoste nu 

se limitează deloc doar la o relație romantică, deși cu siguranță ar trebui inclusă în orice relație de 

dragoste.  

• Citește 1 Corinteni 13:1-3. Acesta este un mesaj puternic care subliniază importanța de a fi o 

persoană iubitoare dacă vrei să crești în umblarea ta spirituală.  

• Citește 1 Corinteni 13:4-7. Există cinci calități practice ale dragostei enumerate în aceste 

versete.  

• Ia trei dintre cele 15 caracteristici ale dragostei menționate în 1 Corinteni 13 și plănuiește 

cum le vei aplica în mod specific în săptămâna ce urmează față de o persoană din afara 

familiei tale imediate. Amintește-ți că a exprima dragostea față de o altă persoană nu 

înseamnă o implicare romantică sau emoțională, ci este o reprezentare a dragostei lui Hristos 

pentru tine. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Asemenea iertării, această dragoste asemenea lui Hristos este un act de liberă voință, nu un 

răspuns emoțional. Cu cât acționezi mai mult intenționat pentru a exprima dragostea lui Dumnezeu 

prin tine pentru alții, cu atât devii o persoană mai iubitoare.  

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 16 
 

Evanghelizare: Împărtășind credința mea 
 

Cum îmi pot împărtăși credința eficient cu alții  
fără să par că insist sau că jignesc? 

 

Verset de memorat: Fapte 1:8 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Ca și ucenic al lui Isus Hristos am privilegiul și 
responsabilitatea de a-L reprezenta în tot ceea ce spun și fac. 

 

Să te gândești că Dumnezeu îți permite privilegiul de a-L reprezenta pe El în fața altor oameni 

este o binecuvântare uimitoare! Oricare ar fi tipul tău de personalitate, ca și ucenic al lui Isus Hristos, 

ai acum o poveste de împărtășit care este capabilă de a avea un impact asupra oamenilor într-un mod 

pozitiv și etern.  

Îți împărtășești credința atât prin modul în care îți trăiești viața cât și prin cuvintele pe care le 

vorbești. Când împărtășești credința ta cu alții, trebuie să faci acest lucru într-un mod firesc și 

niciodată forțat, lipsit de sensibilitate sau jignitor. Mesajul tău este unul care fie va fi acceptat, fie va 

fi refuzat. Biblia este clară când spune că mesajul lui Isus Hristos va aduce dezbinare. Isus Hristos 

este punctul de despărțire dintre viață și moarte, rai și iad. Această lecție va explora responsabilitatea 

ta biblică de a-ți împărtăși credința și te va învăța cum să faci acest lucru cu dragoste și eficient.  
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Ziua 1: ÎL REPREZINT PE HRISTOS ÎN CUVÂNT ȘI FAPTĂ 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să îți arate cum să fii un martor bun și credincios al Domnului Isus 

Hristos.   
 

 Ca și ucenic al lui Isus Hristos, tu Îl reprezinți pe El în tot ceea ce ești și tot ceea ce faci. Fie 

că îți trăiești viața într-o manieră evlavioasă sau una egoistă, tu Îl reprezinți pe Isus Hristos oamenilor 

care te cunosc și știu că ai afirmat că ești ucenicul Lui. Scopul tău ar trebui să fie să Îl reprezinți bine.  

• Citește Fapte 1:8. Acest verset reprezintă învățătura lui Isus pentru urmașii Săi cu privire la 

ce trebuia să fie și să facă. Ce a spus Isus că trebuie să fie ucenicii Săi? _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Unde trebuia să fie ucenicii martori? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Într-un proces legal, un martor jură să spună simplu ce a văzut și ce a auzit. Oricine poate fi 

chemat să fie martor oricare ar fi tipul său de personalitate, elocvența sau educația. 	

• Cum crezi că se aplică acest lucru la interpretarea ta cu privire la ceea ce Isus a vrut să 

spună când a zis că ucenicii Lui trebuie să fie martori ai Săi? ________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________	

• Citește Fapte 2:32. Acest verset face parte din predica lui Petru din ziua Cincizecimii, din 

Ierusalim, la scurt timp după învierea lui Isus Hristos și înălțarea Lui la cer. 	

• Citește Fapte 3:12-15; 4:33; și 5:29-32. Aceste pasaje de asemenea arată că ucenicii erau 

concentrați să mărturisească învierea lui Isus Hristos. 	

• În câteva cuvinte, cum ar trebui viața ta ca și ucenic al lui Isus Hristos să fie o mărturie a 

faptului că a înviat din morți? _________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________	

• Ca și ucenic al lui Isus Hristos, ce ar trebui să vadă oamenii în tine? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A fi un martor al lui Isus Hristos nu este doar o activitate în care te angajezi, ci reprezintă ceea 

ce ești în fiecare circumstanță a vieții tale. Există un moment și un loc unde să împărtășești verbal 

Evanghelia lui Isus Hristos, însă cuvintele tale au o valoare mică dacă nu ești un martor al lui Hristos 

prin modul în care trăiești. Când oamenii văd ceea ce ești prin modul în care trăiești în pacea și puterea 

lui Dumnezeu, unii vor dori să cunoască sursa acestei puteri din lăuntrul tău. Ar trebui să fii gata să 

le dai un răspuns.  

• Citește 1 Petru 3:13-16. Ar trebui să fii întotdeauna gata să dai un răspuns (mărturie sau 

apărare) oricui îți cere un motiv pentru credința ta. Contextul implică că te vor întreba pentru 

că observă cum te confrunți cu suferința cu o putere lăuntrică pe care doar Dumnezeu o 

poate da.  

• Te-ai gândit vreodată la suferința din viața ta ca la o oportunitate de a fi un martor al lui 

Isus Hristos? Când a fost ultima dată când ai trecut printr-o perioadă de suferință despre 

care au știut și alții și au observat cum te-ai confruntat cu această situație? ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Ce tip de martor al lui Isus Hristos crezi că au văzut aceia care te-au observat pe tine? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Acest pasaj în 1 Petru 3 nu învață doar că oamenii privesc modul în care te confrunți cu 

încercările și suferințele. Aceste versete ne învață de asemenea că trebuie să fii pregătit să aduci o 

mărturie verbală, o explicație a motivului pentru care credința ta te susține și te consolează. Pe măsură 

ce progresezi, vei învăța cum să fii mai eficient în a da un răspuns pentru credința care este în tine.  
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Ziua 2: ÎL REPREZINT PE HRISTOS ÎN FAȚA FAMILIEI MELE 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-L pe Dumnezeu să te folosească pentru a fi un martor credincios și roditor al lui Isus 

Hristos față de familia ta.   
 

De obicei cei din familia ta te cunosc mai bine ca oricine. Ca și ucenic al Iui Isus Hristos, 

viața ta este o mărturie constantă a realității credinței tale și puterii lui Dumnezeu. S-ar putea să fii 

binecuvântat să ai o familie creștină sau s-ar putea să fii singurul credincios din familie. Cel mai 

probabil, familia ta se va gândi la Hristos cu mai mult sau mai puțin interes în funcție de tipul de 

mărturie pe care îl oferi prin viața ta.  

A-L împărtăși pe Hristos cu membrii familiei este deseori un lucru dificil din cauză că ei sunt 

atât de familiari cu tine. Ei observă contradicțiile și greșelile tale, și nu le este teamă să provoace 

cuvintele tale și să le compare cu modul în care te comporți. Însă. Când permiți lui Hristos să fi 

Domnul vieții tale și permiți Duhului Sfânt să te controleze, mărturia din viața ta poate fi o mărturie 

puternică pentru aceia care te cunosc.  

• Citește Efeseni 5:21-33. Observați în versetul 21 că învățăturile lui Pavel cu privire la 

căsnicie sunt zidite pe temelia supunerii reciproce a soțului și soției unul față de altul, 

fiecare punând pe cealaltă persoană înaintea sa. Învățătura de bază a acestui pasaj este 

aceea că o căsnicie reprezintă modelul relației dintre Isus Hristos și biserica Sa. 

• Citește Coloseni 3:18-19. Deci atât acest pasaj cât și cel din Efeseni 5 conțin instrucțiuni 

specifice pentru parteneri în căsnicie, care reprezintă cea mai intimă dintre toate relațiile 

umane, principiul de a trata unul pe altul așa cum ar face Hristos poate fi aplicat la orice 

relația de familie. (Acesta este același adevăr pe care l-ai văzut în lecția precedentă în 

Filipeni 2:1-4).  

• Gândindu-te la cei mai apropiați membrii ai familiei tale, ce fapte specifice asemenea 

lui Hristos ai făcut recent care ar conta ca mărturie a Duhul Sfânt care este în tine? 

Poate ți-ai exprimat aprecierea cu dragoste, ai oferit un cuvânt de încurajare, ai sacrificat 

o dorință personală sau poate ai făcut alt lucru pe care L-ar fi făcut Hristos. ____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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• Ce vei face în următoarele două săptămâni pentru a fi mai mult ca și Hristos în cadrul 

familiei tale? ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 3:1-4. Acest pasaj învață soția cum să împărtășească credința cu soțul care 

se opune adevărului lui Dumnezeu, însă principiul se aplică oricărei relații apropiate de 

familie.  

• Într-o relație de familie apropriată, cum este cea dintre soți, care este cea mai bună 

abordare atunci când vrei să fi un martor al lui Isus Hristos? Este prin cuvintele tale 

sau prin modul tău de a trăi? (Când Biblia spune fără cuvânt, în acest context se referă 

la modul sau felul de viață al unei persoane.) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Ai încercat vreodată să fii un martor al lui Isus Hristos unui membru de familie 

apropiat prin cuvintele tale convingătoare? Dacă te pui în locul celeilalte persoane, Îl 

vede ea pe Hristos în tine sau te vede încercând să câștigi un argument? _____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

• În lumina a ceea ce au văzut în acest pasaj, cei ar trebui să faci de fapt? _____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Tu Îl reprezinți pe Hristos familiei tale. Pentru acei membrii ai familiei tale care au nevoie să 

își pună credința lor în Dumnezeu, tu ești un martor al realității de a fi un ucenic al lui Isus Hristos. 

Realitatea umblării tale cu Dumnezeu ar trebui să fie un exemplu bun și o încurajare pentru ei.  

• Citește Efeseni 6:1-4 și Coloseni 3:20-21. Fie că ești părinte, copil sau ambele, care este 

un pas concret pe care trebuie să îl faci săptămâna aceasta pentru a fi un copil să 

părinte mai mult ca și Hristos?______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Unii oameni își pun încrederea în Hristos și devin foarte implicați în biserica locală printr-o 

încercare conștientă sau subconștientă de a scăpa de o situație neplăcută din familie. În loc să fie o 

scăpare, credința ta în Hristos –pe lângă instruirea și încurajarea pe care o primești în biserică –ar 

trebui să te echipeze să fii un martor puternic și direct al lui Hristos față de familia ta.  

 

Ziua 3: ÎL REPREZINT PE HRISTOS ÎN FAȚA COLEGILOR MEI 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să îți arate cum să fii un martor mai bun pentru Hristos la serviciu sau la 

școală.   
 

Există un grup de oameni care deseori te cunosc la fel de bine ca familia ta sau chiar mai bine 

– aceia cu care lucrezi sau studiezi. Modul în care abordezi responsabilitățile tale, modul în care 

interacționezi cu alții, modul în care te miști și atitudinile pe care le expui sunt toate mărturii vii ale 

realității credinței tale în Hristos sau ale imaturității tale spirituale pentru colegii tăi.  

În contextul lumii Noului Testament, când apostolul Pavel vorbește de robi (slujitori) și 

stăpâni (șefi), el descrie o relație comparabilă în spirit cu relația dintre angajați și angajatori în ziua 

de azi. Principiile pe care le învață pot fi direct aplicate la oricare loc de muncă, școală sau altă 

organizație umană unde există o ierarhie în conducere.  

• Citește Efeseni 6:5. A fi supus celor în autoritate față de tine are simplu de a face cu slujba 

ta. Ar trebui să îți faci slujba cu sinceritate și respect (frică și cutremur) și nu cu sarcasm 

și o atitudine greșită.  

• Potrivit cu aceste versete, ar trebui să îți îndeplinești responsabilitățile ca și cum ai lucra 

direct pentru Domnul Isus Hristos.  

• Identifică cel puțin o situație în care recent ai eșuat să dai dovadă de o atitudine ca cea 

a lui Hristos celor care au autoritate peste tine, și spune cum poți corecta sau evita acest 

lucru în viitor. ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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• Descrie un moment în care sincer ai încercat să ai o atitudine ca și Hristos, lucru pe 

care poate nu l-ai fi făcut dacă nu ai fi fost urmaș al lui Hristos. ___________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 6:6-7 și Coloseni 3:22-25. Unii oameni cred că este suficient să faci 

minimul cerut, să își ia salariul și să meargă acasă. Ce spun aceste versete cu privire la 

acest lucru? ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Citește 1 Petru 2:18-23. Cuvintele lui Petru fac clar faptul că principiile pe care le înveți 

se aplică chiar și atunci când șeful sau administratorul tău este dificil. O opțiune ar fi să 

cauți în rugăciune o slujbă diferită. Însă, atât timp cât ai o responsabilitate într-o ierarhie 

de autoritate, trebuie să urmezi adevărul biblic fără excepție.  

• Gândindu-te la acest pasaj, în loc să te răzvrătești împotriva autorității, ce ar trebui să 

faci? __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• În lumina pasajului de mai sus, crezi că ai fi un martor bun al lui Isus Hristos dacă ai 

folosi timpul de la muncă, pentru care ești plătit, să citești Biblia în mod frecvent, să te 

rogi sau să vorbești oamenilor despre credința sau biserica ta? De ce da sau de ce nu? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 4:17-32 și 5:1-4. Aceste cuvinte sunt foarte specifice când vorbesc despre 

cum trebuie să își trăiești viața zilnic, fie că te afli acasă, la serviciu sau la școală. Dacă 

obiceiurile, atitudinile și faptele tale nu sunt cu mult diferite de ale celor care nu sunt 

ucenici ai lui Hristos, în mod special când este vorba de etică de muncă, bârfă, mânie, 

lipsa sensibilității și a politeții, nemulțumire și alte lucruri asemănătoare, nu vei fi un 

martor pozitiv.   
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•  Gândindu-te la lista de comportamente enumerate în pasajul de mai sus, există vreo 

schimbare specifică pe care o poți face pentru a fi un martor mai bun al lui Hristos?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 6:9 și Coloseni 4:1. Dacă te afli într-o poziție de autoritate, ce poți învăța 

din aceste pasaje despre tratarea celor care îți sunt în supunere, salariu și condiții de 

muncă? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Care este un pas pe care îl poți face pentru a fi un martor mai bun pentru Cristos, bazat 

pe această învățătură? Adu-ți aminte că nu trebuie să deții o afacere, ci doar să fii într-o 

poziție de administrare, supraveghere sau autoritate asupra altora din orice organizație. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Fie că lucrezi pentru cineva sau pentru propria ta afacere, trebuie să fii un martor pozitiv 

pentru Isus Hristos prin modul în care îți îndeplinești responsabilitățile zilnice și modul în care 

interacționezi cu oamenii, colegii, cumpărătorii sau clienții. Dacă îți cauți o slujbă sau încă studiezi 

pentru a te pregăti să intri pe piața de muncă, principiile pe care le-ai studiat aici ar trebui să te 

călăuzească în modul în care abordezi obținerea și păstrarea unei slujbe.  

 

Ziua 4: ÎL REPREZINT PE HRISTOS ÎN COMUNITATEA MEA 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-L pe Dumnezeu să îți arate valoarea societății umane și cum poți fi un martor bun al lui 

Isus Hristos prin modul în care relaționezi cu aceia cu care intri în contact.   
 

 A reprezenta pe Hristos în fața familiei și colegilor tăi face parte din sfera ta de influență. Ești 

un martor al lui Hristos oriunde mergi și orice faci. Interacțiunea ta cu comunitatea în care trăiești 

este o mărturie a lui Isus Hristos, și Dumnezeu vrea să te folosească pentru a comunica vestea bună 

a lui Hristos în cuvânt și faptă. Ca și ucenic al lui Isus Hristos, trebuie să menții o atitudine de supunere 

față de aceia care sunt în autoritate față de tine, nu numai la serviciu, dar și în societate.  
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• Citește 1 Timotei 2:1-4. Urmașii lui Hristos trebuie să se roage pentru aceia care sunt în 

poziții de autoritate. Dumnezeu folosește guvernarea umană și structuri de autoritate pentru 

a facilita oportunități de a fi martor a lui Hristos și a permite altora să ajungă la cunoștința 

adevărului lui Dumnezeu.  

• Petreci mai mult timp plângându-te cu privire la cei în autoritate sau rugându-te pentru 

ei? ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Cum poți dezvolta obiceiul de a te ruga în mod regulat pentru oamenii care sunt în 

autoritate față de tine? O sugestie ar fi să urmărești știrile despre anumiți conducători ca și 

provocare de a te ruga pentru acele persoane în poziții de autoritate la momentul respectiv. 

Care ar fi o altă sugestie? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• Citește Romani 13:1-4. Aceste versete ne învață că Dumnezeu folosește structuri de 

autoritate în societate pentru beneficiul și protecția noastră.  

 De la președinte până la ofițerul de poliție care îți dă amendă pentru încălcarea regulilor din 

trafic, Dumnezeu folosește oameni în poziție de autoritate pentru binele societății, chiar dacă nu sunt 

urmași ai lui Hristos. Corupția și răul caracterizează uneori guvernele, și totuși fără ele nu ar fi decât 

haos. Biblia oferă câteva exemple despre modul în care Dumnezeu folosește conducători răi pentru a 

îndeplini scopurile Sale în societate.   

• Citește Romani 13:5-7. În lumina acestui pasaj, cum ai caracteriza mărturia ta pentru 

Hristos ca și cetățean al comunității și al țării tale? _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce pași, dacă sunt vreunii, poți face pentru a fi un martor mai bun? ___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Nu trebuie să plătești mai multe taxe decât ceea ce datorezi în mod legitim, însă un ucenic al lui 
Hristos ar trebui să își plătească taxele pe care le datorează potrivit cu Romani 13:6-7. Isus a plătit 
taxe (Matei 22:15-22).   

 



STUDIU	BIBLIC	DE	UCENICIZARE	

	 226	

• Citește 1 Petru 2:13-17. Când Petru a învățat pe credincioși să își cinstească împăratul în 

versetul 17, regele la vremea respectivă era Nero, un domnitor cunoscut pentru răutatea sa. 

Urmașii lui Hristos pot respecta slujba unui conducător chiar dacă nu sunt de acord cu stilul 

de viață al persoanei respective în mod necesar.  

• Citește Fapte 5:28-29. Consiliul iudeu de conducere a interzis lui Petru și celorlalți ucenici 

să vorbească în numele lui Isus. Observă răspunsul lui Petru în versetul 29 și anume că un 

ucenic al lui Isus Hristos ar trebui să se supună lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Chiar și în 

acest act de nesupunere, Petru a fost respectuos în atitudine și cuvinte față de aceia în 

autoritate. Un creștin ar trebui să se supună autorității, însă până în punctul în care acest lucru 

presupune a păcătui împotriva lui Dumnezeu.  

• În același pasaj, Petru te învață să cinstești pe toți oamenii, nu numai pe urmașii lui Hristos.  

A cinsti înseamnă a trata cu respect și demnitate.  

• Dovedesc faptele și cuvintele tale că respecți pe alți oameni? Gândește-te la modul în care 

tratezi vânzătorii în magazin când faci cumpărături, cum tratezi angajații în restaurante și cum 

abordezi pe vecinii tăi. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Se gândesc acei oameni la tine ca la o persoană care Îl reprezintă bine pe Isus Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 5: CUVINTELE MELE EXPLICĂ SCHIMBAREA DIN VIAȚA 
MEA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să împărtășești povestea vieții tale cu alții care au 

nevoie să audă vestea bună a lui Isus Hristos.   
 

 Viața ta Îl reprezintă pe Isus Hristos în fața familiei tale, prietenilor, asociaților, și societății 

în general. Este de asemenea foarte important ca un ucenic al lui Isus Hristos să înțeleagă cum să 

explice verbal vestea bună a lui Isus Hristos când Dumnezeu oferă această oportunitate. Această lecție 
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se va concentra pe cum să împărtășești vestea bună a lui Hristos prin mărturia personală a credinței 

pe care ți-ai pus-o în Dumnezeu.  

• Citește 1 Corinteni 15:1-4. Cu siguranță ai auzit Evanghelia și probabil că ai folosit-o tu 

însuți. Este important să înțelegi ce vrea Biblia să spună prin acest cuvânt. Pasajul acesta 

reprezintă o definiție concisă a termenului evanghelie care în mod literal înseamnă „vestea 

bună.” Evanghelia este definită aici ca fiind vestea bună a morții, îngropării și învierii după 

Scripturi. 

• Citește Fapte 22:1-21. Acesta este un exemplu a cum Pavel aduce mărturia credinței sale 

personale în Isus Hristos. Cuvintele lui Pavel se împart în trei categorii vaste care formează 

un model pentru ca și tu să împărtășești mărturia ta la fel cum a făcut el.  

o Viața ta fără Hristos. Fapte 22:3-5.  

o Întâlnirea cu Hristos. Fapte 22:6-11. Explicarea întâlnirii tale cu Hristos ar trebui să 

includă elementele Evangheliei.  

1. Cum te-a convins Duhul lui Dumnezeu de păcatul tău.  

2. Cum ai ajuns să înțelegi că Isus Hristos a murit în locul tău pentru a plăti plata 

păcatului tău.  

3. Cum Hristos a fost îngropat și a înviat din nou pentru a birui păcatul și moartea.  

4. Cum te-ai supus lui Isus Hristos ca Domn al vieții tale și te-ai dedicat să-L urmez 

pe El ca și ucenic al Său.  

o Viața ta din momentul în care ți-ai pus credința în Hristos. Fapte 22:12-21. Așa cum a 

făcut Pavel, ar trebui să menționezi cum Dumnezeu folosește alți oameni în viața ta pentru 

a te ajuta să înțelegi nevoia ta de a te naște din nou și a te conduce prin primii pași de bază 

în a-L urma pe Hristos ca și ucenic al Său. Explică cum ai crescut în Hristos și cum ai 

învățat să îți înfrunți problemele și provocările prin puterea lui Dumnezeu și potrivit 

adevărului biblic. Vorbește despre pacea, însemnătatea și semnificația pe care o descoperi.  

• Scrie pe scurt aceste trei elemente ale mărturiei tale, povestea vieții tale: viața ta fără 

Hristos, întâlnirea ta cu Hristos și viața ta de când ți-ai pus credința în Hristos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Săptămâna aceasta împărtășește mărturia pe care ai scris-o cu un alt ucenic experimentat 

al lui Isus Hristos și cere-i părerea, confirmarea și/sau sugestii pentru îmbunătățire. Ai 

grijă să nu faci această mărturie prea lungă. Un sumar de două sau trei minute funcționează 

cel mai bine. Este mai ușor să adaugi detalii mai târziu odată ce te simți confortabil cu modul 

în care curg gândurile tale. De asemenea, te împiedică să faci o greșeală obișnuită de a te 

concentra în mod excesiv pe cât de goală și rea era viața ta înainte de a-l întâlni pe Hristos. 

Acesta ar trebui să fie punctul cel mai scurt. Oamenii nu vor fi interesați de faptul că erai o 

persoană rea. Vor să știe cum ai găsit viața, iertarea, speranța și însemnătatea. 

• Care sunt doi sau trei oameni din viața ta care au nevoie de vestea bună a lui Isus Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Roagă-te în mod specific ca Dumnezeu să îți dea oportunitatea de a împărtăși Evanghelia 

cu ei. (Nu va fi nevoie să o citești. După ce ai scris și ai împărtășit-o cu un alt credincios 

pentru a o face cât mai puternică, vei vedea că va ieși pe buzele tale în mod natural când 

Dumnezeu îți dă har și oportunitate.) 

Biblia este povestea lui Dumnezeu despre relația Sa cu omenirea. Povestea ta este scrisă. A 

împărtăși credința ta cu alții înseamnă să le spui altora povestea ta care conține cele trei elemente pe 

care le-ai învățat: viața ta înainte de Hristos, întâlnirea cu Hristos și cum viața ta s-a schimbat de când 

te-ai dedicat să Îl urmezi pe Hristos ca și ucenic al Său.   
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 17 
 

Ucenici: A mă reproduce pe mine însumi 
 

Cum pot găsi adevărata semnificație a vieții? 
 

Verset de memorat: 2 Timotei 2:2 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Misiunea mea este de a transmite mai departe viața și 
maturitatea mea în Hristos acelora care mă urmează. 

 

 Mai mult decât bani, faimă și plăceri, majoritatea oamenilor vor scop și semnificație în viața 

lor. Toată creația declară ordinea lui Dumnezeu, inteligența și planul Său suprem. Misiunea lui 

Dumnezeu este de a da mesajul unei vieți noi în Hristos fără plată tuturor acelora care au nevoie de 

mântuirea Sa de păcat și moarte. Viețile noastre vor avea o semnificație autentică potrivit cu cât de 

mult înțelegem și participăm în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi în misiunea Sa.  

 A împărtăși credința ta în Hristos cu alții este doar primul pas în îndeplinirea misiunii lui 

Dumnezeu de a face ucenici ai lui Isus Hristos printre toți oameniii lumii. Această lecție se va 

concentra pe ceea ce înseamnă să faci ucenici ai lui Isus Hristos și cum Dumnezeu ți-a dat 

oportunitatea incredibilă de a găsi însemnătate și semnificație vieții pe măsură ce te reproduci pe 

tine în alții.  
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Ziua 1: MISIUNEA MEA ESTE DE A REPRODUCE CREDINȚA ȘI 
MATURITATEA MEA ÎN ALȚII 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te facă conștient de influența pe care o are viața ta asupra altora și să te 

învețe cum să folosești această influență într-un mod pozitiv.   
 

În lumea antică, un meșter, muzician sau alt expert făcea ucenici invitând pe studenții 

promițători să vină și să îi urmeze. Ucenicul (cel care învăța) se devota în urmarea meșterului și 

imitarea întregii sale abordări cu privire la meserie și la viață. Același sistem era folosit rabini iudei 

cum a fost și Isus. Invitau potențiali ucenici pentru a-i urma dacă credeau că un student avea ce era 

necesar pentru a deveni ca și învățătorul.  

• Citește Matei 4:19; 9:9 și Ioan 1:43. A fi invitat de un rabin pentru a fi ucenicul său era o 

onoare incredibilă și semnifica faptul că rabinul avea încredere că persoana aceea va deveni 

ca și el. Când Isus a chemat pe acești bărbați, ei au fost gata să își lase slujbele și familiile 

pentru a-L urma și a învăța căile Sale.  

• Citește Matei 11:28-30. Isus te-a chemat și pe tine să Îl urmezi și să fii ucenicul Lui.  

Isus S-a turnat pe Sine în ucenicii Săi, învățându-i prin trăirea unei vieți exemplare în fiecare 

zi. El avea încredere că vor crește pentru a deveni tot mai mult ca și El. El S-a reprodus pe Sine în 

ucenicii Săi folosind influența Sa pozitivă pentru a transforma viețile lor.  

• Citește Luca 6:39-40. Scopul unui ucenic este de a deveni ca învățătorul său. A fi un ucenic 

al lui Hristos înseamnă să crești pentru a deveni tot mai mult ca și El.  

• Care sunt două sau trei moduri specifice în care ai devenit mai mult ca și Hristos de când 

ți-ai pus credința în El ca Domn și Mântuitor? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Care este un mod specific prin care poți deveni un ucenic mai bun al lui Isus Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Ioan 20:21. Așa cum Isus i-a învățat pe ucenicii Săi să trăiască după adevărul și căile 

Sale, această misiune este acum transmisă ție ca și ucenic al Său. Misiunea ta este de a lua 

viața și maturitatea pe care o descoperi în Hristos și a o transmite mai departe acelora care te 

urmează.  

• Citește Fapte 14:21-23. Pavel și Barnaba au împărtășit Evanghelia cu toți aceia care ascultau. 

I-au învățat pe aceia care au răspuns mesajului cum să crească spre maturitate. Procesul de a 

face ucenici implica investirea în ei și încurajarea lor de a continua în credință până cresc 

pentru a fi maturi spiritual îndeajuns încât ei înșiși să devină lideri.  

S-ar putea ca niciodată să nu fii misionar, lucrător sau pastor, însă principiul ucenicizării este 

același pentru toți urmașii lui Hristos. Să faci ucenici ai lui Isus Hristos este mai mult decât simplu a-

ți împărtăși credința. Ucenicizarea implică investirea vieții tale în alții, înrădăcinarea lor în Cuvântul 

lui Dumnezeu și folosirea influenței tale pentru a-i ajuta să crească ca să fie mai mult ca și Isus Hristos 

în faptele și atitudinile lor și să accepte locul lor în misiunea lui Dumnezeu. Indiferent de sex, vârstă 

sau poziție în viață, orice om care are maturitate spirituală și abilitatea de a aplica adevărul biblic la 

viața de zi cu zi, poate face ucenici ai lui Isus Hristos.  

• Care sunt oamenii pe care îi influențezi cel mai mult? Aceștia ar putea fi copiii tăi, alți 

membrii ai familiei, prieteni sau colegii de la serviciu sau școală. _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Există vreo persoană care este ucenicul tău, chiar și într-un mod limitat? Cu alte cuvinte, 

există cineva pe care influențezi într-un mod pozitiv pentru a fi un urmaș mai bun al lui Isus 

Hristos? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă nu, roagă-te chiar acum ca Dumnezeu să îți dea oportunitatea anul acesta de a începe să 

faci un ucenic al lui Isus Hristos din cineva pe care El îl pune înaintea ta sau pe care l-a adus 

deja în viața ta. S-ar putea să fie cineva cu care îți împărtășești credința azi, mâine sau 

săptămâna viitoare.  
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Ziua 2: TOȚI CREDINCIOȘII ÎMPĂRTĂȘESC ACEASTĂ 
MISIUNE CU MINE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Petrece timp în rugăciune mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru aceia care ți-au arătat calea spre o 

nouă viață în Hristos.   
 

Faci parte din ceva mult mai mare decât tu însuți. Faci parte din planul global și măreț al lui 

Dumnezeu de a face ucenici lui Isus Hristos printre toți oamenii din lume. Împreună cu alți credincioși 

poți fi folosit de Dumnezeu pentru a face o diferență în viețile altor oameni, câte una pe rând. Deja te 

reproduci pe sine în anumite feluri, spre bine sau spre rău, în viețile oamenilor din sfera ta de influență. 

Cheia este să înveți să trăiești după îndrumările lui Dumnezeu din Biblie și prin călăuzirea Duhului 

Sfânt, dar și învățarea altora să facă același lucru. Aceasta a fost metoda lui Dumnezeu de a face 

ucenici încă din timpurile antice.   

• Citește 1 Corinteni 11:1. Acesta este modelul unei persoane care face ucenici ai lui Isus 

Hristos. Pavel le-a cerut corintenilor să calce pe urmele lui (să imite în mod literal) așa cum 

și el a călcat pe urmele lui Hristos. Aceasta nu era o cerință plină de mândrie, ci o expresie a 

încrederii lui Pavel că urma căile lui Hristos, iar aceia care îl urmau pe el ar fi urmat căile lui 

Hristos de asemenea.  

• Citește Filipeni 3:17 și 1 Tesaloniceni 1:6.  Aceste versete arată de asemenea că Pavel a trăit 

viața sa ca și exemplu pentru aceia care l-au urmat. 

• Citește 1 Corinteni 4:17. Viața lui Pavel era un model de consecvență. Era încrezător că 

oamenii ar fi putut urma căile sale și să știe că urmau de fapt căile lui Hristos. Ceea ce a învățat 

pe aceia din biserica din Corint a fost același lucru pe care îi învăța pe alții.  

• Dacă cineva ar ruga pe aceia care te cunosc cel mai bine să descrie “căile tale”, ai fi 

satisfăcut dacă răspunsul lor ar include măcar câteva moduri în care viața ta este ca și cea 

a lui Hristos? Sau ar vorbi ei mai mult despre manierismul  și personalitatea ta unică? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește 2 Tesaloniceni 3:7-9. Acest pasaj face clar faptul că exemplul lui Pavel mergea mai 

departe decât doar a avea cunoștințe biblice. El demonstra în mod constant adevărul lui 

Dumnezeu în fiecare parte a vieții sale.  

• Ce parte (părți) practică a vieții tale are nevoie de atenție ca astfel tu să poți fi un exemplu 

mai bun al adevărului lui Dumnezeu pentru aceia care privesc la tine ca la un exemplu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Timotei 2:2. Enumeră cele patru generații de ucenici menționate în acest verset. 

Acesta este un exemplu excelent pentru ceea ce înseamnă să faci ucenici ai lui Isus Hristos: o 

persoană învățând pe ala într-un lanț care continuă, modul de viață care duce la maturitate 

spirituală. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Timotei 1:13; 13:10 și 13:14. Potrivit cu aceste versete, care au fost cel puțin cinci 

din lucrurile pe care Pavel le-a transmis mai departe lui Timotei și pe care Timotei la rândul 

lui trebuia să le transmită mai departe? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Pavel era un urmaș al lui Isus Hristos și a transmis mai departe credința, înțelepciunea și 

maturitatea sa lui Timotei și altora. Timotei a instruit o generație de credincioși, iar ei au făcut la fel 

la rândul lor. Acest lucru s-a întâmplat de-a lungul secolelor. Credința și adevărul pe care tu le-ai 

primit au fost transmise de la ucenic la ucenic de-a lungul veacurilor. Acum este rândul tău să faci 

același lucru. Aceasta este misiunea ta, misiunea pe care Isus a transmis-o mai departe la nenumărate 

generații de ucenici.  
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Ziua 3: PENTRU A FACE UCENICI, EU ÎNSUMI TREBUIE SĂ FIU 
UCENIC 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Spune-i lui Dumnezeu că vrei ca viața ta să fie un model de credință și viață trăită ca și Cristos 

pe care alții să o urmeze.   
 

Pasajele din Scriptură pe care le-ai studiat accentuează faptul că a face ucenici înseamnă să îi 

înveți pe alții maturitate și adevăr biblic prin modul în care trăiești, nu numai prin ceea ce spui și 

înveți. Adevărul lui Dumnezeu pe care îl înveți din Biblie este temelia pentru o nouă viață în Hristos, 

însă de asemenea faci ucenici prin exemplul vieții tale. Nu poți face cu adevărat un ucenic fără a fi 

un ucenic al lui Isus tu însuți.  

• Citește 1 Timotei 1:16. Pavel a înțeles că rolul său în a face ucenici era de a trăi o viață care 

să fie un model de urmat pentru alții.  

• Citește 1 Timotei 4:12. Pavel spune ucenicului său, Timotei să trăiască o viață care este un 

exemplu.  

• Citește 1 Petru 5:1-3. Petru de asemenea a înțeles nevoia ca viața unui ucenic să fie un model 

de evlavie pentru alții și a învățat pe pastori sau lideri de biserică să să conducă prin exemplu.  

• Citește Tit 2:7-8. Tit, un alt ucenic al lui Pavel, a fost lăsat în insula Creta pentru a face ucenici 

și pentru a se reproduce pe sine în alți lideri (Tit 1:5). Pavel de asemenea îl îndeamnă pe Tit 

să trăiască o viață care este un model de fapte bune pe care alți ucenici să îl urmeze.  

Cartea Tit accentuează trăirea unei vieți care este un model de fapte bune. Totuși, trebuie să 

îți amintești că viața ta veșnică și iertarea păcatelor tale nu depinde în nici un fel de vreo faptă bună 

sau acțiune pe care o faci, ci de lucrarea împlinită a lui Isus Hristos. Tit 3:5 face acest lucru clar. Pe 

măsură ce crești în relația ta cu Dumnezeu, iar viața ta devine tot mai mult ca și a lui Hristos, să faci 

ceea ce este bine și corect vine în mod natural. „A face binele” este dovada că decizia ta de a te căi 

de păcatele tale și a-ți pune credința în Hristos este reală.  

• Citește Efeseni 2:8-10. Acest pasaj afirmă clar că ești mântuit prin har prin credință, nu prin 

faptele tale bune sau prin efort. Totuși, versetul 10  ne învață că Dumnezeu te-a creat pentru 

a umbla în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte.  
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• Citește Tit 1:15-16. Chiar și credincioșii în Isus Hristos pot deveni nepăsători și permite 

vieților lor să fie controlate de dorințele cărnii, astfel că mintea și cugetul le sunt spurcate.  

• Există vreo faptă, vreun obicei sau atitudine în viața ta care ar contrazice mărturia ta 

publică de a fi un ucenic al lui Isus Hristos? Rezolvă această problemă chiar acum bazat 

pe ceea ce ai învățat în lecția 13 despre confruntarea păcatului. ______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Tit 2:14; 3:1; 3:8 și 3:14. Pavel îl avertizează pe Tit să se asigure că este constant în 

trăirea evlavioasă, făcând ceea ce este bine și corect.  

• Citește Evrei 10:24-25. O parte importantă a procesului de ucenicizare este încurajarea de a 

continua în dragoste și fapte bune pe care le practici prin a te aduna împreună cu alți 

credincioși în structura asigurată de biserica locală.  

• Chiar dacă ești un ucenic al lui Isus Hristos de mulți ani, beneficiezi atunci când ai un mentor. 

Aceasta s-ar putea să fie sau nu o relație formală sau structurată, însă ai nevoie de oameni în 

viața ta ca și exemple de călăuzire, consiliere și responsabilitate.  

• Cine sunt mentorii din viața ta? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dacă nu știi, întreabă pe liderul bisericii tale ce oportunități există pentru a forma relații cu 

alți credincioși mai maturi și experimentați spiritual, care pot fi mentori și exemple pentru 

tine.  

• Chiar dacă biserica ta nu are o structură formală pentru relații de mentor/ucenic, care sunt 

doi sau trei credincioși din familia bisericii tale la care poți privi ca la un exemplu. 

Enumeră câteva caracteristici biblice pozitive pe care le poți observa în viața lor. _________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 4: VIAȚA MEA POATE AVEA UN EFECT GLOBAL ȘI 
ETERN 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți arate căi practice de a face parte din planul tău de a extinde harul 

Său mântuitor tuturor oamenilor din lume.   
 

 Unul din cele mai mari beneficii atunci când ești ucenic al lui Isus Hristos este împărtășești 

oportunitatea de a influența pentru eternitate viețile altora. Un alt beneficiu strâns legat este să știi că 

ai frați și surori în familia lui Dumnezeu peste tot în lume și cu toții aveți un rol important în misiunea 

lui Dumnezeu.  

• Citește Matei 28:18-20. Acest pasaj este cunoscut sub denumirea de Mare Trimitere (Marea 

Însărcinare) pentru că însumează într-un mod minunat misiunea noastră. Porunca principală 

este de a învăța sau a face ucenici. 

• Misiunea lui Dumnezeu nu cunoaște limite ale geografiei, limbii, culturii sau etnicității. 

Însărcinarea este de a face ucenici din toate neamurile sau popoarele. Cuvântul grec din care 

provine această traducere înseamnă grupuri etnice.  

• Citește Geneza 12:1-3. Chiar și atunci când Avraam a fost chemat de Dumnezeu pentru a fi 

fondatorul poporului evreu, planul Său era de a-i folosi pentru a-Și extinde dragostea Sa față 

de toate popoarele lumii. Cuvântul evreiesc pentru națiuni înseamnă de asemenea grupuri 

etnice sau popoare.  

• Citește Psalmul 67:1-7. Acesta este un alt exemplu al dorinței lui Dumnezeu de a duce harul 

Său mântuitor tuturor popoarelor din lume. Cartea Psalmilor conține multe astfel de exemple, 

inclusiv Psalmul 22:27-28 și Psalmul 66:1-4. Există și alte exemple în Vechiul Testament.  

• Ce grupuri etnice sunt reprezentate în orașul tău, în cartierul tău sau acolo unde lucrezi 

sau studiezi? 

Ar trebui să fii gata și să dorești să împărtășești evanghelia atunci când Dumnezeu îți dă 

oportunitatea. Misiunea însă nu este doar de a evangheliza prin împărtășirea credinței, ci de a face 

ucenici ai lui Isus Hristos. Când faci ucenici, nu doar adaugi membrii la trupul lui Hristos, ci 

înmulțești numărul ucenicilor, din moment ce ucenicii tăi sunt instruiți pentru ca la rândul lor și ei să 

instruiască pe alții (2 Timotei 2:2). Imaginează-ți care ar fi efectul acestei înmulțiri de ucenici dacă 

toți credincioșii ar fi încercat să ajungă la oameni care sunt diferiți de ei înșiși. Acest lucru deschide 



ÎNDRUMĂRI	

	 239	

deseori noi sfere de influență pentru evanghelie, din moment ce mulți oameni își împărtășesc cu 

ușurință credința cu aceia care sunt aproape de ei.  

Nu există alte moduri de a participa la misiunea lui Dumnezeu de a duce evanghelia lui Isus 

Hristos la diferite popoare ale lumii.  

• Citește Filipeni 4:15-20. Pavel mulțumește filipenilor pentru participarea lor financiară la 

lucrarea lui misionară. 

• Citește Coloseni 4:2-4 și Efeseni 6:18-20. În aceste pasaje Pavel cere colosenilor și efesenilor 

să i se alăture în rugăciune pentru lucrarea de a duce evanghelia altor oameni.  

• Există mai multe moduri de a fi o parte activă a misiunii lui Dumnezeu de a duce evanghelia 

popoarelor lumii.  

o Poți dărui –Învață cum să sprijini misionarii prin biserica ta locală și angajează-te să 

dăruiești bisericii tale locale mai mult decât zeciuiala și darurile de bunăvoie obișnuite, 

exact așa cum filipenii au făcut cu Pavel.  

o Poți merge –Află ce oportunități de a participa în misiuni de scurtă durată oferă biserica 

ta și plănuiește să participi la una dintre ele.  

o Te poți ruga –Angajează-te să te rogi pentru misionari și lucrări specifice, așa cum au 

făcut colosenii și efesenii pentru Pavel. Poate biserica ta oferă oportunități pentru 

rugăciune organizată pentru misionari specifici.  

• Care sunt câteva oportunități pentru ca tu să participi în activități de misiune prin biserica 

ta locală? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Ce prim pas vei face pentru a participa mai mult în misiunea lui Dumnezeu de a duce 

evanghelia la popoarele lumii din afara zidurilor bisericii tale? _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ziua 5: SEMNIFICAȚIA MEA SE REALIZEAZĂ ÎN ÎMPLINIREA 
MISIUNII MELE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi clar cum să îți descoperi adevăratul scop și 

semnificație în misiunea Sa.   
 

Tot adevărul pe care l-ai învățat începe să se potrivească atunci când îți găsești locul tău în 

misiunea lui Dumnezeu –a fi un membru activ și credincios al bisericii tale locale, descoperirea și 

folosirea darurilor tale spirituale, schimbarea vieții tale prin a deveni o persoană care dăruiește, a 

învăța să îți împărtășești credința și a-ți găsi semnificația în misiunea lui Dumnezeu de a face ucenici.  

•  Citește Fapte 26:13-20. Atunci când Pavel descrie conversația sa cu regele Agripa, el spune 

că însărcinarea pe care Hristos i-a dat-o este de a duce evanghelia neamurilor. În versetul 19, 

el declară că nu a vrut să se împotrivească viziunii pe care a primit-o de la Dumnezeu, ci și-a 

dedicat viața pentru a o împlini. Știind care a fost scopul pentru care l-a creat Dumnezeu a 

fost o sursă constantă de motivație în viața lui Pavel.  

•  Citește Galateni 1:10-20. Acesta este un alt pasaj care ne oferă o imagine a sursei lui Pavel 

de semnificație personală. 

•  Citește Filipeni 3:4-7. Pavel avea un trecut impresionant al educației, pregătirii și respectării 

legii iudaice; totuși a luat o decizie conștientă de a căuta semnificație în relația sa cu Isus 

Hristos, și nu în propriile împliniri.  

•  În viața ta proprie, ești motivat mai mult de dorința interioară de a face pe placul lui 

Dumnezeu sau de ceea ce alții spun sau gândesc?__________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

•  Dă un exemplu specific de alegere pe care ai făcut-o pentru a fi pe placul lui Dumnezeu, 

mai mult decât pe placul altora._______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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•  Citește 2 Timotei 4:6-8. Pe baza acestor cuvinte, scrise cu puțin timp înainte ca Pavel să 

fie executat în Roma pentru cauza lui Hristos, cum ai descrie sensul său de semnificație 

personală?_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

•  Dacă ai ști că vei muri curând, cum ai măsura semnificația ta personală? ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

•  Numește o ajustare pozitivă pe care o poți face în viața ta acum pentru ca viața ta să aibă 

o semnificație mai mare. De exemplu, ai putea să iei o decizie de a te implica în rugăciune 

regulată și sistematică pentru misionarii și proiectele de misiune sprijinite de biserica ta, sau 

să găsești un mod mai bun de a folosi darurile tale spirituale în lucrare prin biserica ta locală 

pentru a ajunge la alți oameni cu evanghelia lui Isus Hristos. __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Două lucruri durează o veșnicie – sufletele oamenilor și cuvintele lui Dumnezeu. Când spui 

oamenilor cuvintele lui Dumnezeu, faci o investiție care poate avea un impact etern. Faima, banii, și 

averile nu durează. Când viața ta se încheie, investițiile tale eterne vor aduce o semnificație reală și 

de durată. Lucrând împreună cu alți credincioși pentru a face adevărați ucenici ai lui Isus Hristos este 

misiunea pe care o poți practica, oricare ar fi cariera sau trecutul tău, și este singurul mod în care poți 

avea un scop și o semnificație reală.  
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Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lecția 18 
 

Terminarea cursei: Înfățișarea mea înaintea lui 
Dumnezeu 

 

Cum pot avea încredere să stau înaintea  
lui Dumnezeu atunci când această viață se termină? 

 

Verset de memorat: 1 Ioan 2:28 

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII: Atâta timp cât îmi trăiesc viața pentru Hristos și în 
puterea Lui, pot sta în prezența Lui cu încredere și bucurie. 

 

 Încrederea este una dintre cele mai puternice motivații în viață și nimic nu poate fi mai  

important decât a avea încredere atunci când stai înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne învață că fiecare 

ființă umană va da socoteală într-o zi pentru viața sa înaintea lui Dumnezeu. Ca și ucenic al lui Isus 

Hristos ai învățat că nu vei sta înaintea lui Dumnezeu la judecată pentru pedeapsa păcatelor deoarece 

ți-ai pus credința în lucrarea desăvârșită a lui Hristos care a plătit pedeapsa păcatului în locul tău. 

Totuși când vei sta înaintea lui Hristos, vei da socoteală pentru viața și oportunitățile pe care le-ai 

primit și alegerile pe care le-ai făcut. Aceasta va fi o responsabilitate individuală, separată de oricine 

altcineva. Tu ești responsabil pentru viața ta nu cea a soției, părinților sau bisericii tale. 

 În prima sa epistolă, Ioan vorbește despre încrederea pe care o ai în a sta înaintea lui Hristos, 

nerușinat la venirea Sa, dacă continui să rămâi în El. Această ultimă lecție este un studiu a cinci 

angajamente de bază care să asigure că viața ta este tot ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie: să 

crești în credință, să fii credincios bisericii tale, să te ocupi prompt de problema păcatului, să investești 

în lucruri de valoare eternă și să stai înaintea lui Hristos cu bucurie. 
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Ziua 1: PROMIT SĂ CONTINUI SĂ CRESC ÎN RELAȚIA MEA CU 
DUMNEZEU 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate cum să fii mai consecvent în umblarea ta zilnică cu El. 

 

 Viața creștină este mereu dinamică, nu statică. Întotdeauna există ceva mai mult de învățat, 

mai mult de făcut și întotdeauna există mai mult loc de creștere în relația ta cu Dumnezeu. În etapele 

timpurii ale creșterii spirituale adesea depinzi de ajutorul altora pentru a planifica calea ta. Pe măsură 

ce crești în Hristos, ar trebui să înveți să fii responsabil să continui creșterea ta spirituală, chiar și 

atunci când nu este nimeni în jur pentru a te ajuta. 

• Citește Coloseni 1:9-11. Rugăciunea și dorința lui Pavel pentru coloseni era o creștere 

spirituală continuă. 

• Enumeră cel puțin cinci trăsături specifice ale creșterii spirituale pe care Pavel le dorește 

pentru coloseni. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Enumeră pe oricare dintre aceste moduri specifice în care ai crescut spiritual de la 

începutul acestui curs. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

• Dacă nici unul din domeniile de creștere menționate de Pavel în Coloseni nu ți se aplică, 

scrie cel puțin un alt domeniu în care ai crescut spiritual. __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Tesaloniceni 1:3. Pavel a mulțumit lui Dumnezeu că tesalonicenii au crescut. 
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• În care două lucruri au crescut tesalonicenii?____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu specific pentru a arăta cum ai crescut într-unul sau ambele aceste domenii 

pe parcursul acestui studiu.___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 2 Petru 3:1-10. Petru ne amintește că Hristos a promis să se întoarcă și să restaureze 

cerul și pământul. Nu știm când se va întâmpla acest lucru, însă putem fi gata.  

• Citește 2 Petru 3:11-13. În lumina venirii lui Hristos, Petru ne întreabă ce fel de oameni ar 

trebui să fim.  

• Citește 2 Petru 3:14-17. Acesta este răspunsul lui Petru la întrebarea pusă în versetul 11. 

• Citește 2 Petru 3:18. Cuvântul de încheiere al lui Petru este ca cititorii săi să continue să 

crească în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului Isus Hristos.  

Curând vei termina acest curs, însă creșterea ta în Hristos trebuie să continue pentru restul 

vieții. Ai învățat că o parte cheie a creșterii este să petreci timp zilnic în Biblie și rugăciune. În acest 

curs ai avut cinci lecții pe săptămână. Sper că ai putut găsi un alt mod de a petrece timp în Biblie și 

rugăciune în celelalte două zile ale săptămânii. Dacă nu, acum este timpul să faci acest lucru. Iată 

câteva sugestii de moduri în care poți să continui umblarea zilnică cu Dumnezeu.  

o Există multe ghiduri de devoțional care conțin versete zilnice și o aplicație personală. Le 

poți găsi aproape în orice magazin de literatură creștină sau le poți lua direct de pe internet. 

Dacă nu ești sigur, consultă-te cu un lider din biserică pentru a primi un sfat în ceea ce 

privește un plan bun pentru studiu zilnic. 

o Poți continua creșterea spirituală doar prin a citi Biblia. Există mai multe planuri 

disponibile pentru a-ți arăta cum să parcurgi întreaga Biblie într-un singur an (sau alt 

timp). Sau, poți simplu să începi să citești în mod constant în fiecare zi, cu scopul de a citi 

întreaga Biblie, oricât de mult ar dura. Odată ce ai citit o porțiune din Scriptură pentru 

ziua respectivă, pune-ți trei întrebări de bază: 

1. Ce spune textul? 
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2. Ce mă învață textul? 

3. Cum pot aplica această învățătura la viața mea? 

• Când vei termina acest curs, cum vei continua să citești Biblia și să te rogi în fiecare zi? 

Scrie planul tău aici. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ziua 2: PROMIT SĂ FIU CREDINCIOS TRUPULUI LUI HRISTOS 
Rugăciunea zilnică: 

• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca să îți evaluezi sincer dedicarea ta față de biserica locală și să faci orice pași 

necesari pentru a susține acea relație. 
 

Una dintre sursele noastre cele mai bune de putere, protecție și încredere vine de la a fi parte 

din biserică, trupul lui Hristos. Oamenii care vin din societăți care pun un mare accent pe 

„individualism”, adesea se zbat să înțeleagă acest concept. Însă, este un adevăr biblic că dedicarea, 

credincioșia față de biserica locală este unul dintre angajamentele cele mai importante ale vieții. 

• Citește Evrei 10:19-25.  Mai devreme în lecția 9, ai învățat în Evrei 10:25 cât de important 

este să nu părăsești adunarea împreună cu ceilalți credincioși. În contextul care duce spre acea 

învățătură poți observa încrederea și siguranța apropierii de Dumnezeu și nevoia 

credincioșilor de a se încuraja unii pe alții. 

• De când ai început acest curs, dă un exemplu cu cineva care te-a încurajat să iubești pe 

ceilalți și să faci fapte bune. ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Dă un exemplu a cum ai încuraja tu pe un alt credincios din adunarea ta să iubească pe 

alții și să facă fapte bune. _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește Efeseni 2:19-22. Explică dacă acest pasaj învață că creșterea are loc individual sau 

împreună? ________________________________________________________________ 

Evident, a fi doar împreună cu alți credincioși nu garantează creșterea spirituală. Fiecare persoană 
din grup trebuie să fie responsabilă pentru credința și ascultarea sa față de adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Oricum, accentul pus pe aceste pasaje este pus pe nevoia de a experimenta creștere 
spirituală personală ca parte din biserică, trupul lui Hristos. 

 

• Citește 1 Corinteni 1:10; Filipeni 1:27 și Coloseni 2:2 și 19. În fiecare dintre aceste texte 

poți observa accentul pus pe credincioși fiind împreună și uniți. 

• De când ai început acest curs a crescut sau scăzut credincioșia ta față de prezența la 

serviciile biserici tale locale? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Ar trebui să dai o mai mare prioritate prezenței la biserică? Explică și dă motive pentru 

răspunsurile tale. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Specific, ce pași vei face pentru a asigura creșterea ta continuă în trupul lui Hristos? _____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• De când ai început acest curs, a crescut sau scăzut implicarea ta în lucrarea și slujirea 

bisericii locale? _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Specific, ce faci pentru a sluji și a lucra prin biserica ta?  ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Ar trebui să dai o prioritate mai mare lucrării și slujirii în biserica ta locală? Dacă da, ce 

vei face? Începe cu domenii de lucrare în care ești tu interesat. Dacă nu ești sigur ce 

oportunități sunt în biserica ta, întreabă pentru a afla ce oportunități sunt. _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Dumnezeu ți-a oferit trei resurse minunate care să te conducă prin viață: Biblia, Duhul Sfânt 

și biserica locală. Angajamentul tău față de biserica locală este absolut critic pentru a găsi semnificația 

vieții pe care o are Dumnezeu pentru tine. 

 

Ziua 3: PROMIT SĂ MĂ OCUP PROMPT DE PROBLEMA 
PĂCATULUI DIN VIAȚA MEA 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate orice păcat din viața ta care trebuie rezolvat și apoi să te ajute 

să-l rezolvi biblic. 
 

Nu ai nici un motiv pentru a pierde vreodată bucuria mântuirii tale. Dumnezeu ți-a oferit viață 

și s-a îngrijit de tot ceea ce ai nevoie: Biblia, Duhul Sfânt care locuiește în tine și biserica locală te 

împuternicesc pentru a înfrunta cu succes toate provocările vieții. Singurul lucru care îl poate 

împiedica pe Dumnezeu de la a îndeplini toate scopurile Sale în viața ta este ca tu să permiți păcatului 

să preia încă o dată controlul vieții tale. Acest lucru poate fi evitat! 

• Citește Psalmul 51:1-19. David a scris acest psalm când era frânt înaintea lui Dumnezeu 

datorită păcatului său al adulterului cu Batșeba și porunca lui de a-l ucide pe soțul ei pentru a 

acoperi sarcina rezultată din păcat. Așa cum David a fost vinovat de adulter și crimă, și tu ești 

capabil de orice păcat. 

• Poți vedea că David a înțeles legătura dintre păcatul comis (Psalmul 51:1-3) și natura 

păcătoasă cu care a fost născut și care l-a îndemnat spre păcat (Psalmul 51:5). 

• Bazat pe Psalmul 51:6 și 16-17, ce vrea Dumnezeu de la noi când recunoaștem că am 

păcătuit? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• Citește Galateni 6:7-9. Deși pedeapsa naturii tale păcătoase (moartea veșnică) a fost plătită 

de Isus Hristos în locul nostru, ori de câte ori comiți un păcat individual, există consecințe. 

David a primit îndurare și iertare de la Dumnezeu, însă tot s-a confruntat cu multe consecințe 

datorită păcatului său cu Batșeba și soțul ei, unele care au ținut tot restul vieții sale. Principiul 

semănatului și seceratului este fundamental, ilustrat în jurul tău oriunde în lume și comunicat 

în Biblie de la început la sfârșit. Păcatul aduce consecințe practice serioase deși plata păcatului 

a fost plătită pe deplin de Isus Hristos. 

• Citește Ioan 16:8. Una dintre funcțiile cheie ale Duhului lui Dumnezeu este de a te condamne 

atunci când nu ai rezolvat corect cu păcatul. A învăța să mergi în fiecare zi în supunere față 

de Duhul lui Dumnezeu îți permite să fii alert pentru a rezolva imediat problema păcatului și 

a nu-i permite consecințelor sale să se acumuleze și să-ți împiedice relația ta cu Dumnezeu și 

alții. 

• Porți vreun pic de mânie, ură sau amărăciune împotriva altei persoane? Sau ai jignit pe 

cineva și nu ai rezolvat acest lucru într-un mod corect? Dacă răspunsul la vreuna din aceste 

întrebări este da, spune ce ar trebui să faci din punct de vedere biblic. (Dacă nu ești sigur, 

recapitulează lecțiile 13 și 15.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Există vreun păcat căruia i-ai permis să rămână în viața ta fără să îl rezolvi într-un mod 

biblic? Dacă da, spune ce trebuie să faci din punct de vedere biblic pentru a păstra relația 

cu Dumnezeu proaspătă. (Dacă nu ești sigur cum să răspunzi, recapitulează lecția 13.) _____ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ai învățat că viața ta nouă în Hristos este în siguranță și depinde de tot ceea ce a făcut El prin 

moartea, îngroparea și învierea Sa. Contează și felul în care îți trăiești viața. Din păcate, unii ucenici 

ai lui Isus Hristos devin confortabili cu păcatul și își pierd intimitatea părtășiei lor cu Dumnezeu. Cu 

toții ne luptăm cu păcatul, însă trebuie să te angajezi cu rugăciune că vei rezolva păcatul prompt și în 

mod biblic, ca astfel viața ta să fie tot ceea ce vrea Dumnezeu să fie.  
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Ziua 4: PROMIT SĂ INVESTESC ÎN LUCRURI DE VALOARE 
ETERNĂ 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Cere-I lui Dumnezeu să îți dea curajul de a evalua sincer cât de mult viața ta se concentrează pe 

lucrurile de valoare eternă. 
 

 Dumnezeu ne așază pe fiecare dintre noi pe pământ cu un scop, scopul Său. Stând în cele din 

urmă în prezența lui Dumnezeu, valoarea ta se va observa în investițiile făcute în lucrurile eterne. 

Lipsa concentrării asupra lucrurilor eterne poate cauza pierderea oportunităților de a investi în viața 

ta cu înțelepciune. Investirea în lucrurile de o valoare eternă va aduce semnificație eternă.  

• Citește Coloseni 3:1-4. Aceasta este o chemare de a-ți pune atenția asupra lucrurilor de o 

valoare eternă. 

• Scrie primele trei sau patru activități în care te-ai angajat săptămânal. _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Pe o scală de la 1 la 10, unde 10  este cel mai mare, notează fiecare dintre aceste activități 

în materie de valoare eternă. __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Probabil că ai scris cel puțin două lucruri care implică interacțiunea cu alții. Chiar dacă nu notezi 
prea mult unele dintre aceste activități pe scala valorilor eterne, timpul petrecut în interacțiunea cu 
alții poate avea o mare semnificație. Cele două lucruri care țin veșnic sunt Cuvântul lui Dumnezeu 
și sufletele oamenilor. Încrezându-te în Dumnezeu pentru a dezvolta prietenii și relații bune cu 
oamenii în orice formă (muncă, școală, familie, voluntar sau activități cu vecinii), încrede-te de 
asemenea în El ca să-ți dea oportunități de a le sluji prin Cuvântul lui Dumnezeu într-un fel sau 
altul. 
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• Citește 1 Corinteni 3:5-12. În versetul 12, Pavel face un contrast dintre două tipuri de 

materiale de construcție, cele care sunt de o valoare eternă (aur, argint și pietre scumpe) și 

cele care sunt perisabile (lemn, fân și trestie). 

• Citește 1 Corinteni 3:13-14. Ziua despre care vorbește Pavel este ziua reîntoarcerii lui Hristos 

când numai acele lucruri de valoare eternă vor fi semnificative. Lucrarea fiecărei persoane va 

fi descoperită dacă este de durată sau perisabilă. 

• Dacă lista ta de mai sus a principalelor activități nu a inclus prea multe lucruri de o valoare 

eternă, consultă-te cu un lider din biserica ta despre cum poți clădi pe temelia pusă de 

Hristos în viața ta și să-ți îndrepți viața pentru a investi în mai multe activități de o valoare 

eternă. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Citește 1 Corinteni 3:15. Va veni o zi în care vei da socoteală pentru felul în care ți-ai investit 

viața și doar acele lucruri de valoare eternă vor aduce o răsplată eternă. Acest verset spune 

clar că pentru un ucenic al lui Isus Hristos problema nu este dacă vei fi mântuit și vei avea 

viață veșnică. Aceasta a fost deja rezolvată de ceea ce a făcut Isus Hristos în moartea, 

îngroparea și învierea Sa. Problema este câtă valoare eternă va avea viața ta. 

Cât de trist este să te gândești că unii credincioși vor sta într-o zi înaintea lui Hristos și și-ar fi 

trăit întreaga viață lăsând puțin sau nimic care să țină veșnic. Nu ar trebui să te îngrijorezi niciodată 

de aceasta dacă vei investi viața ta în doar două lucruri de valoare eternă: Cuvântul lui Dumnezeu și 

sufletele oamenilor.  

 

Ziua 5: PROMIT SĂ STAU ÎNAINTEA LUI HRISTOS CU 
BUCURIE 

Rugăciunea zilnică: 
• Cere-I lui Dumnezeu să îți deschidă inima pentru a primi adevărul Cuvântului Său.  
• Roagă-te ca să înțelegi promisiunile discutate aici și pentru curajul de a le face și a le împlini. 

 

 Unul dintre lucrurile semnificative ale vieții este de a face o treabă bună și să fii recunoscut 

pentru aceasta. Astăzi termini acest curs pe care l-ai început cu multe săptămâni în urmă. Felicitări! 
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Bravo! Totuși mult mai minunată va fi experiența de a sta înaintea Salvatorului tău Isus Hristos și să 

știi că ai fost credincios față de El și ai investit viața ta cu înțelepciune pentru eternitate. Aplicând 

lecțiile pe care le-ai învățat, vei sta înaintea Sa cu mare bucurie! 

• Citește Romani 14:10-12. Pavel vorbește despre ziua în care fiecare credincios va da 

socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru viața sa. El numește acesta Scaunul de judecată al lui 

Hristos. Acesta este momentul în care credincioșii vor da socoteală pentru viața lor, în contrast 

cu Judecata de la Scaunul de domnie mare și alb care este pentru cei care nu și-au pus credința 

în Hristos (Apocalipsa 20:11-15). 

• Citește 1 Corinteni 4:16-18. Pavel spune aici despre atenția eternă despre care ai văzut ieri în 

studiu. 

• Citește 2 Corinteni 5:1-10. Observă cum capitolul cinci continuă perspectiva eternă din 

capitolul patru. Acest pasaj este o altă provocare pentru tine de a fi încrezător atunci când vei 

sta înaintea Scaunului de judecată al lui Hristos. 

• Citește 1 Ioan 2:28-29. Încrederea ta de a sta înaintea Scaunului de judecată a lui Hristos vine  

din a-ți trăi viața „rămânând” sau continuând în El. 

• Citește Ioan 15:1-12. Însemnează ori de câte ori apare o formă de „rămâne”, „continuă” 

sau „a sta” apar în cuvintele lui Hristos de aici. Atâta timp cât îți trăiești viața depinzând de 

relația ta cu El, vei termina cursa vieții tale cu încredere și nu vei fi rușinat atunci când vei sta 

înaintea Domnului și Mântuitorului tău. 

• Citește 2 Timotei 4:6-8. Pavel știa că va muri curând însă poți vedea încrederea sa pe când se 

pregătea să dea socoteală de viața sa lui Hristos. Și tu poți avea această încredere trăindu-ți 

viața în adevărul biblic și în puterea lui Dumnezeu. 

• Este ceva în viața ta care să te împiedice de la a sta cu bucurie și încredere la Scaunul de 

judecată al lui Hristos? Dacă da, rezolvă acest lucru acum folosind adevărurile pe care le-

ai învățat. Dacă nu, cere-I lui Dumnezeu să te întărească să faci și să împlinești cele cinci 

promisiuni studiate în această săptămână. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Poate că aici este sfârșitul acestui curs, însă este începutul următoarei faze a vieții tale. Până acum 

ar fi trebuit să fii dezvoltat minunata practică de a petrece timp zilnic în rugăciune și studiu Biblic. 

Ar trebui să fii activ implicat într-o biserică locală bună și să fi dezvoltat prietenii de durată cu alți 

credincioși. Tot efortul tău de a termina acest curs va fi fără valoare dacă nu vei urma și vei trăi 

adevărul pe care l-ai învățat. Însă, dacă ești credincios în a continua să crești în harul și cunoștința lui 

Isus Hristos, atunci eforturile tale vor avea o valoare eternă. 

Acum, depinde de tine ca să continui să clădești pe această temelie. Păstrează acest studiu. 

Recapitulează-l. Folosește-l pentru a-i ajuta pe alții. Dacă nu ești sigur cum să-ți continui timpul tău 

zilnic în Biblie, cere ajutor. Nu da niciodată înapoi. Mergi mai departe și trăiește planul lui Dumnezeu 

pentru viața ta și descoperă-ți locul în misiunea Lui. 

 

Notițe: întrebări sau comentarii pentru studiu sau discuție 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


