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1. Te felicităm că ai acceptat provocarea ucenicizării 
noilor credincioși folosind ca și ghid „Viață nouă 
în Hristos”. Rezultatele acestui studiu pot produce 
un rod veșnic.

2. Biblia să fie întotdeauna autoritatea ta în răspun-
surile la întrebări. Studenții ar trebui să caute ei 
înșiși pasajele din Biblie și să încerce să răspundă 
la întrebări bazați pe ceea ce spune Biblia. 

 Unii credincioși noi au nevoie de o succintă orientare 
ca să găsească referințele în Biblia lor. 

3. Acest manual poate fi folosit în moduri diferite. În 
cele mai multe cazuri, vei studia o lecție pe săptămâ-
nă, încurajând ucenicul să facă toate temele pentru 
fiecare lecție. 

4. Încearcă să nu faci sesiunea prea lungă.

5. Încurajează studenții să răspundă la întrebări fo-
losind cuvintele lor. Evită copierea Bibliei cuvânt 
cu cuvânt. Folosirea cuvintelor lor îi va ajuta să 
analizeze semnificația textelor studiate.

6. Evită predicarea. Folosește întrebări pentru a des-
coperi ce înțeleg studenții și ca să stimulezi parti-
ciparea activă. 

7. Pregătește-te bine pentru fiecare sesiune în parte. 
Ca învățător, ar trebui să  fii familiar cu conținutul 
și conceptele cheie ale fiecărei lecții. 

 Pregătirea ta ar trebui să includă rugăciune pentru 
studenții tăi și pentru inima ta ca să fie pregătită 
pentru lecție. 

8. Încearcă să-i determini pe studenți să se gândească 
la implicații practice pentru viața lor. Ajută-i să 
înțeleagă aplicații practice, specifice. 

 Temele din casetele de pe marginea lecției sunt 
concepute pentru acest scop. Folosește-le.

9. Ajută-i pe studenți să cultive obiceiul rugăciunii. 
Învață-i rugându-te împreună cu ei. 

10. Este important să înțelegi că ucenicia este mai mult 
decât studierea lecțiilor din „Viață nouă în Hristos”. 
Ucenicia implică o schimbare a vieții ucenicului. 

 Acest manual nu este decât un ajutor inițial. Stu-
denții au nevoie de un ajutor continuu în căutarea 
schimbării caracterului lor, a modurilor de a gândi, 
obiceiurilor, etc..

11. Este extrem de important ca ucenicii să deprindă 
obiceiurile zilnice de citire a Bibliei, rugăciunii și 
memorării Scripturilor. 

 La începutul fiecărei lecții, ia un timp să recapitulezi 
versetul memorat mai înainte și întreabă-i cum mer-
ge studiul lor zilnic al Bibliei. Nu-i certa pe studenții 
care nu și-au făcut unele teme, însă asigură-te să-i 
încurajezi să le finalizeze. 

12. Fii atent la ceea ce face Dumnezeu în viața ucenici-
lor. Fă-ți timp în afara sesiunii să răspunzi la orice 
întrebare pe care o au, sau să-i ajuți să facă față 
problemelor cu care se confruntă. 

 Ține cont de faptul că sunt momente în care nu este 
posibil să răspunzi la fiecare întrebare în timpul lec-
ției din cauza lipsei de timp. În aceste cazuri, alege 
întrebările cele mai importante pentru discuție. 

GHIDUL 
ÎNVĂȚĂTORULUI 
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Bine ai venit în familia lui Dumnezeu

Felicitări! Dacă L-ai primit pe Hristos ca Salvatorul 
(Mântuitorul) tău personal, atunci tu ai fost născut din 
nou în Familia lui Dumnezeu. Păcatele tale sunt iertate 
iar tu ești o făptură nouă având viața veșnică.

“Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus, 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”  2 Corinteni 5:17

Dumnezeu deja a început să-ți transforme viața. 
Trăiește fiecare zi prin credință, încrezându-te 
în Dumnezeu în timp ce El îți schimbă viața. Ai 
răbdare și așteaptă cu încredere. O mare aventură 
îți stă înainte!

Exerciții care te ajută să crești

Ca un nou creștin, tu începi o relație cu Hristos care va crește 
pe măsură ce Îl urmezi. A învăța să-L urmezi pe Hristos se 
numește ucenicie. Sunt câteva exerciții care te vor întări ca și 
nou creștin. Cu cât le vei practica mai mult, cu atât vei deveni mai puternic.

• Hristos vrea să fie centrul vieții tale. Supune-te Lui clipă de clipă, lăsându-L să-ți contro-
leze toate domeniile vieții. 

• Roagă-te de-alungul zile, în fiecare zi. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu. 

• Citește Biblia în fiecare zi. Înainte de a începe, spune-I lui Dumnezeu: „Doamne, sunt 
aici, gata să-Ți aud glasul prin Scripturi”.

• Găsește o biserică care predică Biblia. Membrii bisericii sunt noua ta familie. 

• Părăsește lumea păcatului de care ai aparținut mai înainte. Cere-I lui Dumnezeu ajutorul 
să reziști ispitei. 

• Când păcătuiești, mărturisește acel păcat lui Dumnezeu și primește iertarea pe care El ți-o 
oferă. 

• Spune altora despre Hristos. 

• Pentru mai multe volume din Viață nouă în Hristos vedeți www.newlifediscipleship.com. 



Pasul 1

Cunoașterea lui 
Dumnezeu

Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ Dumnezeu este un Dumnezeu personal, căruia Îi pasă de mine
____ Eu pot să-L cunosc pe Dumnezeu după numele care Îi sunt date 
____ Ca să-L cunosc pe Dumnezeu este suficient să mă rog și să 

citesc Biblia 

CE POT SĂ FAC?

Îți faci timp să-L 
cunoști pe 
Dumnezeu într-un 
mod personal?

      Da ❏  Nu ❏

Dacă răspunsul 
este Nu, ai vrea 
să-ți pui deoparte un timp zilnic 
să studiezi Biblia și să te rogi 
casă-L cunoști mai bine?

      Da ❏  Nu ❏

Acesta este un angajament 
important. Astăzi este timpul să 
încep! Hai să-L cunoști pe Cel 
care te iubește și care și-a dat 
viața pentru tine.

_________________________
                Data

_________________________
            Semnătura  
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UN DUMNEZEU PERSONAL

Biblia ne învață că Dumnezeu este personal, nu cineva departe undeva în cer, ci 
apropiat, interesat de viețile noastre, preocupat de ceea ce se întâmplă.

1. Psalmul 139:1-3  Ce știe Dumnezeu despre noi?  _____________________
 ____________________________________________________________

2. Luca 5:18-20  Într-o zi, pe când Isus învăța un grup de oameni, câțiva bărbați 
I-au adus pe prietenul lor paralizat ca să-L vindece. El nu a fost deranjat de 
această întrerupere. Dimpotrivă, și-a făcut timp să răspundă nevoilor omului. 
Care sunt două lucruri pe care le-a făcut Isus pentru paralitic?  

 V.20, 24   _____________________________________________________
 _____________________________________________________________

3. Luca 5:30-32   Isus a fost criticat atunci când a invitat un colector de taxe 
 corupt, numit Levi, să-L urmeze. De ce?  V.29-3 _____________________
 ____________________________________________________________

 Cum a răspuns El criticilor Lui?  V.31-32  __________________________
 ____________________________________________________________

4. După citirea acestor versete, crezi că Dumnezeu este personal interesat de 
viața ta, chiar dacă tu ești greșit?    Da ❏  Nu ❏  De ce?

 ____________________________________________________________

5. Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu personal?
 Ioan  5:39  ___________________________________________________
 Ieremia  33:3 _________________________________________________

 Dumnezeu este întotdeauna gata să audă bucuriile și temerile noastre secre-
te și să răspundă la strigătele noastre de ajutor. Putem să ne simțim singuri, 
însă noi nu suntem niciodată.

CUNOSCÂND CINE ESTE DUMNEZEU

Dumnezeu întotdeauna caută o relație de dragoste cu fiecare dintre noi. Oa-
menii cu multă vreme în urmă au ajuns să-L cunoască prin numele, titlurile și 
atributele Lui.

Doamne, 
vreau să 
Te cunosc

Pentru ca să cunoști o 
persoană, ai nevoie să
petreci cu ea cât mai mult 
timp posibil. Aceasta este singura modalitate ca s-o cunoști cu adevărat. Același lucru este adevărat în 
privința relației noastre personale cu Dumnezeu; ai nevoie să petreci cu El cât mai mult timp posibil. 



GÂNDEȘTE-TE LA

În această săptămână meditează 
la lista de mai jos cu numelor 
date lui Dumnezeu.

Dacă unul are o semnificație 
aparte pentru tine, marchează-l 
și mulțumește lui Dumnezeu 
pentru binecuvântarea pe care ai 
primit-o meditând la acest aspect 
al caracterului lui Dumnezeu.

❏ Păstorul cel bun (Ioan10:11)
❏ Speranța/nădejdea mea 
 (Psalmul 71:5)
❏ Stânca mea (Psalmul 18:2)
❏ Cetățuia mea (Psalmul 18:2)
❏ Izbăvitorul meu (Psalmul 

18:2)
❏ Scutul meu (Psalmul 18:2)
❏ Salvarea mea (Psalmul 18:2)
❏ Ocrotirea mea (Psalmul 32:7)
❏ Cel credincios și adevărat  

(Apocalipsa 19:11)
❏ Judecătorul cel drept  
 (2 Timotei 4:8)
❏ Mijlocitorul  (1 Timotei 2:5)
❏ Pacea noastră (Efeseni 2:14)
❏ Pâinea vieții (Ioan 6:35)
❏ Prințul păcii  (Isaia 9:6)
❏ Răscumpărătorul meu 
 (Psalmul 19:14)
❏ Părintele îndurărilor 
 (2 Corinteni 1:3)
❏ Mărețul Marele Preot  
 (Evrei 4:14)

SĂ CREȘTI

Citește Psalmii 1-7  
(câte un psalm pe zi)

Memorează Ioan 5:39

Cercetați Scripturile, pentru că 
socotiți că în ele aveți viața veș-
nică, dar tocmai ele mărturisesc 
despre Mine. 
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6. Care este numele folosit de Dumnezeu în Geneza 17:1?  _____________

 Ce înseamnă pentru viețile noastre să știm că El este Dumnezeul 
 Atotputernic? _______________________________________________

7. Cum este numit Dumnezeu în Exodul 34:14? ______________________
 De ce este El gelos? v.14-15  ___________________________________

 Idolatria înseamnă a pune ceva sau pe cineva în locul pe care numai 
Dumnezeu îl merită în viețile noastre. Poate fi familia noastră, sporturile, 
munca, prieteni, etc. 

 Bifează domeniile de mai jos care înlocuiesc pe Dumnezeu în viața ta.

 ❏  Munca       ❏  Familia       ❏  Prietenii       ❏  Banii       ❏  Sporturile
	 ❏  Televizorul, Video-ul        ❏  Romantismul sau relațiile
	 ❏  Muzica      ❏  Internetul   ❏  Obiceiuri      ❏  Altele _____________

8. Efeseni 2:14  spune că Dumnezeu este  _____________________   noastră.

 Pentru tine, ce înseamnă a spune că El este pacea noastră?   __________
 __________________________________________________________

9. În Psalmul 23 Dumnezeu este numit Păstorul nostru, a cărui primă preo-
cupare este să se îngrijească de oile Sale. Citește-l, notând promisiunile 
găsite în fiecare din aceste versete:

 v. 1 _______________________________________________________

 v. 3a ______________________________________________________

 v. 3b ______________________________________________________

 v. 4 _______________________________________________________

 v. 6 _______________________________________________________

10. Când citești aceste versete, ce-ți vine în minte și în inimă?   __________
 __________________________________________________________

•  Dumnezeu ne mângâie. Ai vrea să accepți mângâierea Lui sau preferi să te 
 auto-compătimești? __________________________________________

•  Păstorul ne conduce pe căile neprihănirii. Cum  Da ❏  Nu ❏
 este umblarea ta? Este o umblare neprihănită?   

•  Pe ce cale mergi? Ești împăcat cu viața pe care ai ales-o?  ____________ 
 __________________________________________________________  

• Crezi că Dumnezeu este preocupat de tine?     Da ❏  Nu ❏

• Crezi că poți cu adevărat că-L cunoști personal 
 pe Dumnezeu?  Da ❏  Nu ❏ 

• Ai vrea să continui să studiezi Biblia în fiecare  Da ❏  Nu ❏
 zi ca să Îl cunoști?    

 Meditează la cine este Dumnezeu folosind ca ajutor coloana din partea 
stângă de sub titlul „GÂNDEȘTE-TE LA”



Pasul 2
Hristos exemplul nostru

Răspunde  ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Isus ne iubește întotdeauna, indiferent de ceea ce facem.
____  Suntem chemați să facem sacrificii pentru a-i sluji pe ceilalți.
____  Este intolerant și greșit să spui cuiva că trăiește greșit.

CEVA LA CARE SĂ 
TE GÂNDEŞTI

Hristos a urmat voia Tatălui 
Său. Deoarece eu Îi aparţin, 
cum Îl pot onora cu viaţa 
mea?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

PENTRU A REFLECTA

Hristos S-a rugat 
Tatălui Său chiar 
înainte de răsărit. 
Tu ce faci atunci 
când te trezeşti?
Dacă nu te rogi, 
ce spune aceasta 
despre conceptul 
tău despre Dumnezeu?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

DE FĂCUT

Marchează subiectele din lista 
de mai jos pe care ai vrea să 
te îndeplineşti:

❏   Mă voi ruga în fiecare 
zi, cerând să fiu tot mai 
asemănător lui Isus.

❏   Voi căuta voia divină a 
lui Dumnezeu citind din 
Scriptură şi rugându-mă.

❏   În fiecare zi mă voi supune 
Lui, dându-I controlul fie-
cărei părţi din fiinţa mea.
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Hristos este și va fi întotdeauna cel mai bun model pe care oricine poate să-l urmeze. 
El a fost desăvârșit în orice lucru, singurul care prin viața și cuvintele Sale a putut 
spune: „Eu sunt calea” și „învățați de la Mine”.

1. Cine trăiește în noi? Galateni 2:20   ________________________________ 
 Dacă Hristos trăiește în noi, cum ar trebui să trăim acum?  ______________
 _____________________________________________________________ 
 Urmează exemplul Său în următoarele domenii:

DRAGOSTEA

2. Cum și-a arătat Isus dragostea Sa?  Romani 5:8  ______________________ 

 În aceste verset dragostea lui Hristos este:
	 			❏  Necondițională (El ne iubește în ciuda a ceea ce suntem sau facem)
	 			❏  Condițională (El ne iubește doar dacă suntem buni).

3. Ioan 15:13  „Nu este dragoste mai mare decât ________________________
 _________________ pentru prietenii săi.”

4. Astăzi, suntem chemați să facem și noi sacrificii?     DA ❏   NU ❏
 A iubi ca Isus înseamnă să fim gata să ne sacrificăm pentru alții. Aceasta nu 

înseamnă în mod necesar să murim pentru ei, în schimb să le acordăm tim-
pul nostru, să-i ascultăm, să-i ajutăm, să-i încurajăm în frământările lor, etc.

5. Cum vor știi ceilalți că suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos?  Ioan 13:34-35
  _____________________________________________________________

6. Cum putem să rămânem în dragostea Lui?  Ioan 15:10 _________________
 _____________________________________________________________

SMERENIA ȘI SLUJIREA

7. Ce putem învăța de la Hristos? Matei 11:29  _________________________ 
 _____________________________________________________________

8. Citește Filipeni 2:5-8   Hristos, fiind Dumnezeu, a trăit în cer departe de 
răul din lume. Cu toate acestea, versetul 7 spune că El S-a dezbrăcat de Sine 
însuși și a luat un chip de ________________ . Ce înseamnă să fii un rob?

 _____________________________________________________________

9. Expresia supremă a smereniei lui Hristos a fost moartea Lui pe cruce (v.8).
 Răstignirea a fost nu doar dureroasă, ci și rușinoasă. El a murit între doi tâl-



hari, dezbrăcat, suferind batjocura oamenilor, executat pe o cruce ca și când ar fi fost un criminal și nu un rege. 
 Versetul 5 ne spune să avem aceeași atitudine de smerenie ca și El. Cum?  v.3-4  _________________________
 __________________________________________________________________________________________

10. După Luca 6:31, care este unul dintre cele mai bune moduri de a-i sluji pe ceilalți?   ______________________
 __________________________________________________________________________________________

GÂNDEŞTE-TE LA

A ş a  c u m 
ai văzut în 
această lec-
ţie, sunt ati-
tudini care 
te împiedică 
s ă  u r m e z i 
exemplul lui Hristos?

Marchează lucrurile din 
lista de mai jos care te pot 
împiedica să trăieşti o viaţă 
de umilinţă şi slujire:
❏ Îngrijorare pentru orice
❏ Dificultate în iertarea 
 altora
❏ Mândrie
❏ Lipsă de răbdare cu alţii
❏ Dificultate în a iubi pe 

alţii
❏ Gelozie
❏ Invidie
❏ Egoism
❏ Mânie
❏ Lipsă de discreţie, nechib-

zuinţă, imprudenţă
❏ Gânduri stricate
❏ Indiferenţă faţă de nevoile 

altora
❏ Bărbăție/Feminitate 
 exagerată
❏ Altele _______________ 

____________________

____________________

SĂ CREȘTI

Citeşte Efeseni 1-6 
şi Psalmul 8 
 (câte un capitol pe zi)

Memorează 
Matei 11:29

Luaţi jugul Meu asupra 
voastră şi învăţaţi de la Mine, 
căci Eu sunt blând şi smerit 
cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.

COMPASIUNEA
11. Potrivit Matei 9:35-36, lui Isus ____________________ de mulțimile de oameni.
   De ce? ________________________________________________________

12. Cum te uiți la necredincioșii din jurul tău? Îți este mai ușor să fii critic față de 
 ei sau să simți compasiune? _______________________________________

13. Fariseii, căutând să-L prindă pe Isus, i-au adus o femeie prinsă în adulter. 
Citându-l pe Moise, ei L-au întrebat dacă s-o omoare cu pietre, răspunsul lui 

 Isus fiind: „Cine dintre voi ________________________________________   
 să arunce_______________________________________________ Ioan 8:7

14. Cum diferă atitudinea lui Isus față de această femeie de cea din zilele noastre 
când vedem pe cineva trăind o viață păcătoasă?  Ioan 8:10-11

 _____________________________________________________________

15. ❏  Adevărat    ❏  Fals : Arătând compasiune față de păcătoși este doar un mod 
de a facilita sau acoperi un comportament nepotrivit.

 Deși Isus a dovedit milă (compasiune), El i-a spus femeii „du-te __________ 
 __________________________________________________________  v.11
 Adevărata compasiune este diferită de „toleranță”. Ea ne motivează să mus-

trăm în dragoste pe cineva care trăiește greșit, și nu să-i tolerăm comporta-
mentul.

CURAJUL DE A CONFRUNTA RĂUL

16. Cum a confruntat Isus ipocrizia Fariseilor?  Matei 23:27  ________________ 
 ______________________________________________________________

17. Ca să denunți ipocrizia și nedreptatea îți trebuie curaj. Este corect să te ascunzi 
în spatele unor argumente de genul „Nu vreau să jignesc pe nimeni”?  

 ______________________________________________________________

RUGĂCIUNEA

18. Ce exemplu ne-a dat Isus în Marcu 1:35?   ___________________________
 De ce crezi că este bine să te rogi dis de dimineață? ____________________
 ______________________________________________________________

19. Odată Isus S-a rugat toată noaptea înainte de a lua o decizie foarte importantă. 
Pentru ce lucru important S-a rugat El?  Luca 6:12-13

 ______________________________________________________________
 Dumnezeu așteaptă ca fiecare credincios să caute voia Lui în toate decizii-

le pe care le ia. Mai mult, este important de notat că Isus nu S-a rugat doar 
atunci când trebuia să ia decizii, ci şi ca să aibă părtăşie cu Tatăl Său.
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URMÂND EXEMPLUL LUI ISUS

Slujirea este o parte a vieţii creştine, însă nu oricine înţelege ce înseamnă să slujeşti.  
Haideţi să vedem ce i-a învăţat Isus pe ucenicii Săi despre importanţa slujirii.

1. Citeşte Matei 20:26-27 şi completează spaţiile goale:  Oricare va vrea să fie
 __________________ între voi, să fie ___________________ ; şi oricare va 
 vrea să fie _________________ între voi, să vă fie ___________________ . 

 Cei preocupaţi doar de ei înşişi şi de bunăstarea lor niciodată nu-şi vor găsi 
fericirea pe care o caută. Hristos a învăţat că succesul vine peste cei care 
renunţă la ei înşişi pentru a-i sluji pe alţii.

2. Ce crezi că înseamnă să fii slujitorul altuia?  _________________________
 _____________________________________________________________

 A sluji înseamnă sacrificiu, însă sacrificiul este acompaniat de mulţumire. 
Mai mult decât o povară, slujirea altora cu sacrificiu este un privilegiu.

3. Cel mai bun exemplu de urmat este cel al lui Hristos dat în Matei 20:28.
 El n-a venit să _________________, ci El să _______________________ şi 
 să _________________________________ ca răscumpărare pentru mulţi.

4. Dă un exemplu de cum ai putea “să-ţi dai viaţa” pentru a sluji pe alţii: 
 _____________________________________________________________

FOLOSINDU-ŢI DARURILE

Biblia ne spune că Dumnezeu a dat daruri spirituale fiecărui membru 
ai bisericii Sale. Un “dar spiritual” este o capacitate specială de a 
contribui la edificarea şi creşterea bisericii.

5. Care credincioşi au primit daruri?  1 Corinteni 12:7  ___________________ 
 Notă:  Manifestarea Duhului se referă aici la daruri spirituale.

6. La ce sunt folositoare darurile tale spirituale?  1 Petru 4:10  _____________ 
 _____________________________________________________________ 

 Darurile sunt de la Dumnezeu şi niciodată pentru beneficiul nostru, ci mai 
degrabă pentru edificarea altor credincioşi.

Citeşte Romani 12:3-5 şi răspunde la următoarele întrebări: 
7. Cum ar trebui să mă privesc?  v.3  _________________________________
 _____________________________________________________________

SĂ MEDITEZI  LA

Fă o listă cu 
darurile spiri-
tuale pe care 
crezi că le ai 
şi descrie pe 
scurt felul 
în care le-ai putea folosi în 
biserica ta şi în comunitate.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Stai de vorbă cu păstorul tău, 
arătându-i lista, întrebându-l 
cum ai putea folosi aceste 
daruri.

GÂNDEŞTE-TE LA

Biserica este comparată cu 
un trup omenesc. Ţi-ai lovit 
vreodată degetul şi nu ai mai 
fost în stare să-l foloseşti? E 
dificil, nu-i aşa? Acum, ima-
ginează-ţi cât de infirmă este 
biserica atunci când membrii 
ei eşuează în folosirea daruri-
lor lor.

Cum sunt afectaţi ceilalţi 
credincioşi atunci când tu nu 
foloseşti abilităţile pe care ţi 
le-a dat Dumnezeu?

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Pasul 3
Chemat să slujeşti

Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Singura cale de a sluji lui Dumnezeu este să ocupi o funcţie în biserică.
____  Cei mai puternici creştini sunt cei care au abilitatea de a predica.
____  Fiecare credincios are abilitatea de a sluji.
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8. Biserica este numită Trupul lui Hristos şi este comparată cu trupul omenesc. Versetul 5 spune că noi suntem 
 __________________, totuşi formăm _____________ trup. În consecinţă fiecare credincios trebuie să caute 
 unitatea trupului slujind pe alţii.

9. Versetul 4 spune că ____________________ mădulare ale trupului, dar nu toate au ______________________.  
 Deoarece există această varietate, ar trebui să ne îngrijorăm atunci când vedem că nu avem toţi aceleaşi daruri?

10. Care sunt cei mai importanţi oameni din biserica ta? ❏  Pastorul ❏  Învăţătorii      
  ❏  Muzicienii ❏  Oricine este important
        
11. Potrivit 1 Corinteni 12:20-22, sunt unii membrii ai bisericii mai importanţi decât alţii? ____________________  
 De ce?  ___________________________________________________________________________________

11

PENTRU 
STUDIU 
APROFUNDAT

Cum ar trebui să fie un slujitor 
al lui Hristos?

Studiază următoarele pasaje, 
notând atitudinea slujitorului 
menţionată în fiecare dintre ele.

Filipeni 2:3-4

_______________________

_______________________

_______________________

1 Corintei 10:31

_______________________

_______________________

_______________________

Coloseni 3:23-24

_______________________

_______________________

_______________________

SĂ CREȘTI

Citeşte Coloseni 1-4 
şi Psalmii 9-11  
(câte un capitol pe zi)

Memorează Matei 20:26-27

Între voi să nu fie aşa. Ci 
oricare va vrea să fie mai 
mare între voi să fie slujitorul 
vostru; şi oricare va vrea să 
fie cel dintâi între voi să vă 
fie rob.

 În privinţa darurilor spirituale nu există loc nici pentru mândrie şi nici pentru 
invidie. Cei invidioşi pe alţii pentru darurile lor nu au înţeles încă ce învaţă 
aceste versete. Dumnezeu are diferite slujbe pentru credincioşi diferiţi. Daru-
rile unor oameni sunt mai vizibile, cum ar fi acelea de a predica sau a învăţa 
de la amvon, însă sunt mulţi a căror daruri la fel de importante sunt folosite 
în moduri mai puţin vizibile.

 Pe de altă parte, cei care se laudă cu darurile lor încă nu au înţeles că Dum-
nezeu a dat copiilor Săi o varietate de daruri, toate fiind la fel de importante, 
chiar acelea care sunt mai puţin vizibile sau dramatice.

12. Următoarele pasaje prezintă diferite daruri spirituale ca ajutorarea, învăţătu-
ra, îmbărbătarea, dărnicia, conducerea, milostenia, evanghelismul, păstorirea, 
etc.: Efeseni 4:11, Romani 12:6-8; 1 Corinteni 12:7-10, 28-30.

13. Aşa după cum am văzut, nu toţi credincioşii au aceleaşi daruri. De ce este 
 important să înţelegi aceasta?   ____________________________________
 _____________________________________________________________

 Nu te izola niciodată de Trup. Biserica poate avansa doar dacă fiecare dintre 
noi folosim darurile noastre pentru a forma un trup complet şi sănătos.

14. Cum este afectată o adunare atunci când membrii ei eşuează în folosirea 
 darurilor lor? __________________________________________________
 _____________________________________________________________

CUM POT ŞTI CARE SUNT DARURILE MELE? 

 Cel mai bun mod de a-ţi descoperi darurile este prin a ajuta oriunde este 
nevoie. După ce te-ai implicat în diverse lucrări, vei fi în stare să discerni la 
ce eşti bun şi unde eşti slab. Ascultă sfatul credincioşilor maturi care îţi văd 
părţile tari şi pe cele slabe.

15. Care sunt darurile pe care gândeşti că le ai?  _________________________
 _____________________________________________________________

SUMAR

• Biblia învaţă că fiecare credincios trebuie să slujească, nu doar să 
 fie slujit.
• Dumnezeu ne-a dat daruri care să contribuie la creşterea bisericii, 
 iar noi avem nevoie să le folosim.



Pasul 4
Cine sunt în Hristos?

CEVA DE FĂCUT

În fiecare zi din această 
săptămână, citește unul sau 
mai multe din aceste versete 
și meditează la poziția ta în 
Hristos:
❏ 2 Corinteni 5:17
❏ Romani 6:1-11
❏ Romani 6:12-23
❏ Ioan 15:1-5
❏ Ioan 15:15
❏ Galateni 4:6-7
❏ Efeseni 2:4-7
❏ Filipeni 3:20
❏ 1 Petru 2:11

După ce ai 
reflectat la 
aceste verse-
te, ce gândești 
despre poziția 
ta în Hristos?

GÂNDEȘTE-TE LA

Înțelegerea poziției noastre în 
Hristos ne va ajuta în cel puțin 
trei domenii ale vieții noastre:

• Ne va permite o sănătoasă 
estimare de sine bazată pe 
ceea ce noi suntem în rea-
litate și pe ceea ce Dumne-
zeu gândește despre noi.

• Trăind în neprihănire în 
fiecare zi, vom înțelege cu 
claritate planul lui Dumne-
zeu pentru viețile noastre.

• Vom fi mai puternici în 
lupta noastră împotriva lui 
Satan, împotriva lumii și 
cărnii.
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Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Acum, că sunt credincios, sunt un membru într-o nouă familie.
____  Avem o poziţie specială în Hristos.
____  Am suport biblic pentru a-mi păstra o înaltă stimă de sine.

Este extrem de important să ne înţelegem poziţia în Hristos, deoarece duşmanul 
nostru, Satan, este foarte viclean şi va încerca să ne submineze, ducându-ne la o 
perspectivă eronată cu privire la noi și prin aceasta la eşec spiritual. Înțelegem 
oare că avem o poziţie specială în Hristos sau este doar o iluzie? Ce spune Biblia?

SUNT COPILUL LUI DUMNEZEU

1. Explică ce înseamnă fraza „tuturor celor ce L-au primit” din Ioan 1:12. 
 ____________________________________________________________

2. Ce se întâmplă atunci când cineva Îl primeşte pe Hristos?  _____________
 ____________________________________________________________
 Copiii ocupă locuri speciale în familie, mai ales când acea familie este 

familia lui Dumnezeu.

SUNT TEMPLUL LUI DUMNEZEU

3. 1 Corinteni 6:19 spune că fiecare credincios este templul sau locul în care lo-
cuieşte Dumnezeu. Potrivit acestui verset, cine locuieşte în fiecare credincios?

 ____________________________________________________________

4. În acest verset, ce se înţelege prin fraza „voi nu sunteţi ai voştri”?   
 ____________________________________________________________

5. Dacă Duhul Sfânt trăieşte în noi, poate Satan să facă ceea ce vrea cu noi?
 1 Ioan 4:4     Da ❏    Nu ❏    De ce? _____________________________
  
SUNT UN SFÂNT, CHEMAT SĂ FIU SFÂNT

6. Cine erau „sfinţii” la care se referea apostolul Pavel în Filipeni 4:21? 
 ____________________________________________________________

7. În 1 Corinteni 1:2 apostolul Pavel scria celor ________________________
 în Hristos, şi chemaţi să fie _______________. „Sfinţit” se referă la faptul 

că fiecare credincios a fost făcut sfânt, nu prin eforturile sale proprii, ci prin 
lucrarea lui Hristos. A fi sfinţit înseamnă a fi pus deoparte faţă de valorile 
acestei lumi, ca să trăieşti pentru Dumnezeu.

SUNT UN MEMBRU ÎN TRUPUL LUI HRISTOS

8. 1 Corinteni 12:27.  „Voi sunteţi _______________________________, şi 
fiecare, în parte, mădularele lui.” Când cineva Îl acceptă pe Hristos, el este 
botezat cu Duhul Sfânt, prin care este făcut parte a trupului Său (1 Corinteni 
12:13). „Trupul lui Hristos” se referă la biserica universală, fiind constituită 
de toţi credincioşii din întreaga lumii.  (Efeseni 1:22-23)
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DE REFLECTAT

Ce a fost pentru 
tine familia atunci 
când ai fost copil?

Ai avut parte de următoa-
rele?
Dragoste  Da ❏			Nu ❏
Susținere  Da ❏    Nu ❏
Înțelegere  Da ❏    Nu ❏
Încurajare  Da ❏    Nu ❏
Protecție  Da ❏    Nu ❏

Dacă nu ai primit dragoste 
și protecție copil fiind, toate 
celelalte nu mai contează. 
Astăzi însă tu ai o nouă fa-
milie în Hristos. Roagă-te lui 
Dumnezeu să-ți îndepărteze 
amărăciunea și mulțumește 
lui Dumnezeu pentru membrii 
noii tale familii.

SĂ CREȘTI

Citește Matei 1-7 
(câte un capitol pe zi).

Memorează Coloseni 3:1

Dacă deci ați înviat împreună 
cu Hristos, să umblați după 
lucrurile de sus, unde Hristos 
șade la dreapta lui Dumne-
zeu.

9. Potrivit Efeseni 2:19 , noi nu mai suntem străini…ci împreună cetăţeni cu
  sfinții, oameni din   _____________________________________________

10. Dacă suntem membri în casa lui Dumnezeu, atunci ceilalți credincioşii sunt 
 _____________________________________________________________

11. Gândeşte-te la felul în care funcţionează familia. Ce înseamnă pentru tine să
  ştii că ai o nouă familie?_________________________________________
 _____________________________________________________________
 Dacă te-ai născut într-o familie disfuncţională în care lipseau dragostea şi 

acceptarea, atunci ştii că acum ai o nouă familie care te va susţine.

AM MURIT FAŢĂ DE PĂCAT

12. Galateni 2:20 spune că noi ________________________________________
 Ce înseamnă să fii “răstignit împreună cu Hristos”? Priveşte la restul versetului
  ca să răspunzi  _________________________________________________
 _____________________________________________________________

13. Coloseni 3:1 Pe lângă faptul că am fost răstignit cu Hristos, noi de asemenea
   ____________________ cu Hristos. Prin urmare, cum ar trebui să trăim? v.1
 _____________________________________________________________

14. La ce se referă expresia „lucrurile de sus”? __________________________

 _____________________________________________________________

SUNT LIBER DE CONDAMNARE

15. Romani 8:1   Nu mai este __________________ pentru cei care sunt în Hristos. 

16. Romani 5:1  Deci fiindcă ____________________________ prin credinţă,
  avem _____________ cu Dumnezeu. „Justificaţi” (socotiţi neprihăniţi) înseam-

nă că Dumnezeu ne-a declarat îndreptăţiţi (curaţi) pentru că Hristos a murit în 
locul nostru.

 Mulţi credincioşi găsesc greu de crezut că Dumnezeu i-a iertat cu adevărat, 
crezând că păcatele lor sunt prea mari pentru a fi iertate. Din aceasta rezultă 
că ei continuă să experimenteze sentimente de vinovăţie care-i împiedică 
să găsească biruinţa în Hristos. Acesta este motivul pentru care aceste două 
versete sunt atât de importante: ele ne-au eliberat.

SUNT SPECIAL

17. Potrivit 1 Petru 2:9, cine suntem noi în Hristos?

 a. ____________________________ b. ____________________________ 

 c. ____________________________ d. ____________________________ 

18. Ce înseamnă pentru tine, știind că tu ai o poziție specială în Hristos? 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

19. Pentru că El a făcut așa de mult pentru mine, cum ar trebui să-mi trăiesc viața?
 2 Corinteni 5:15  _______________________________________________



Pasul 5
Lupta spirituală  
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1. Efeseni 6:12 vorbește despre o luptă. Potrivit acestui verset, lupta nu este 
 împotriva ___________________________, ci împotriva  ______________
 _____________________________________________________________

2. Ce crezi că sunt aceste „căpetenii” și „domnii”? 
 _____________________________________________________________

3. Ce încearcă Satan să ne facă?  1 Petru 5:8 ___________________________
 Ce atitudine ar trebui să aibă credinciosul? v.9  _______________________
 _____________________________________________________________

Cine este dușmanul nostru?
 Unii cred despre Satan că este un personaj din benzile desenate, îmbrăcat 

în roșu cu coarne și coadă. Satan însuși este probabil autorul acestor idei, 
pentru că Biblia îl prezintă într-o lumină foarte diferită. Satan, ca și urmașii 
săi, demonii, sunt îngeri căzuți. Satan a fost un heruvim, perfect și frumos, 
până când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu (Ezechiel 28:14-15). Din 
acel moment, el a fost declarat dușman al lui Dumnezeu și al poporului Său.

TACTICILE DUȘMANULUI

Satan folosește diverse tactici, funcție de persoană și de situație. Uneori el lu-
crează deschis prin practici oculte ca vrăjitoria sau magia. Totuși, deseori el este 
mai subtil, făcând greu de detectat influența lui nefastă. Cu cât știm mai mult 
despre tacticile sale, cu atât vom fi mai bine pregătiți să îi rezistăm.

4. Citește Deuteronom 18:10-12. Ce se spune despre prezicere, vrăjitorie, 
  chemarea duhurilor, etc.? ____________________________________v. 12 
 Prezicerea (divinația) este practica de a prezice viitorul sau cunoașterea ascunsă 

prin magie sau semne. Prezicătorii sau spiritiștii folosesc lucruri cum ar fi ho-
roscoapele, cărțile, etc.. Uneori ei afirmă că au capacitatea de a citi gândurile.

5. Potrivit 2 Tesaloniceni 2:9, unii slujitori ai lui Satan vor acționa cu 
 _______________, _________________ și  _________________________.
 Satan își folosește puterile speciale pentru a manipula, intimida sau înșela 

oamenii, crezându-l invincibil, sau că el le poate garanta favoruri speciale 
sau putere, etc.

6. Ioan 8:44b ne spune că „el este ___________________-________________
 și tatăl ____________________________. 

DE APROFUNDAT

Diavolul folosește minciunile 
ca să intimideze și să păcă-
lească copii lui Dumnezeu, 
încercând să-i abată de la calea 
adevărului.
Fă o listă cu unele minciuni 
pe care el a încercat să le folo-
sească în viața ta.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

SĂ CREȘTI

Citește Matei 8 – 14  
(câte un capitol pe zi)

Memorează Iacov 4:7

Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. 
Împotriviți-vă diavolului și el 
va fugi de la voi.

Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
___  Diavolul atacă credincioșii arătându-le toate păcatele lor.
___  Satan folosește minciuni pentru a ne manipula și intimida.
___  Toți creștinii sunt protejați automat împotriva lui Satan.

RĂZBOIUL 
INVIZIBIL
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GÂNDEȘTE-TE LA

Deseori, din igno-
ranță sau curio-
zitate, ne punem 
singuri în situații 
periculoase.

Dacă ai fost vre-
odată implicat în 
una din practicile interzise 
listate mai jos, bifează 
căsuța corespunzătoare:

❏ Consultarea unui vrăji-
tor sau vindecător

❏ Căutarea contactului 
cu morți

❏ Consultarea unui horo-
scop

❏ Consultarea unui spiri-
tist

❏ Semnarea unui pact cu 
Satan

❏ Folosirea farmecelor 
pentru acces la puteri 
ascunse

❏ Vizionarea filmelor de 
groază, satanice

❏ Practicarea magiei 
albe sau negre

❏ Participarea la ritualuri 
satanice

❏ Consultarea unui ghid 
spiritual

❏ Alte practici oculte

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

Dacă ai 
bifat una din 
căsuțele de 
mai sus, tu 
ai nevoie să 
te rogi, să 

renunți să mai participi la 
aceste practici oculte. Cere 
ajutor păstorului tău sau 
unui credincios matur.

7. Noi suntem într-o luptă între adevăr și minciună, o luptă care este câștigată în 
 mințile noastre.  De aceea Isus spunea: „Veți cunoaște  ___________________
 și adevărul_________________________________________.”  Ioan 8:32

8. Este posibil să cunoști adevărul? Cum? ___________________________________
 _______________________________________________________________

9. Satan se preface în _________________________________ iar slujitorii lui se
 prefac ca _____________________________________ (2 Corinteni 11:14-15).
 Religiile false și filosofiile sunt exemple ale acestei tactici. Slujitorii diavolului 

cei mai eficienți sunt deseori oameni „buni”.

10. Apocalipsa 12:10b, menționează o altă tactică a lui Satan. Care este aceasta?
  _______________________________________________________________
 De ce sunt atât de mulți creștini care, după mărturisirea păcatelor lor, simt încă 

vinovăție? Poate fi din cauza faptului că dau mai multă atenție acuzațiilor dia-
volului decât promisiunii de iertare din 1 Ioan 1:9?

11. Care este promisiunea din 1 Ioan 1:9? ________________________________

 Oare 1 Ioan 1:9 spune că sunt unele păcate atât de mari că Dumnezeu nu le 
 poate ierta?  Da ❏   Nu ❏

 Este nevoie să faci o „penitență” (pedeapsă) pentru a fi iertat?   Da ❏   Nu ❏

 Problema multor credincioși este că ei refuză să accepte iertarea pe care le-o 
oferă Dumnezeu. Ei se flagelează singuri ca o formă de pedeapsă pentru că se 
simt nevrednici. Ei uită că iertarea este un dar, chiar dacă este nemeritat. Atât 
timp cât ei gândesc în felul acesta, diavolul câștigă.

.
12. Efeseni 2:2 vorbește despre oameni care urmează ______________________
  și  _____________________ puterii văzduhului.

 Domnul puterii văzduhului este diavolul care ne ispitește, folosind tot ceea ce 
are lumea de oferit. Trebuie să ne amintim că păcatul este aproape întotdeauna 
foarte plăcut și atractiv, cel puțin la început.

ÎNCREDEREA CREDINCIOSULUI

13. Deși Satan încearcă să ne controleze, noi nu îi aparținem. Citește Coloseni 
2:15. Ce a făcut Hristos cu forțele demonice (domniile și stăpânirile)?

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

14. Cum poate 1 Ioan 4:4 să ne dea încredere în luptă? ______________________
 _______________________________________________________________

15. Iacov 4:7 promite că diavolul va fugi de la noi, însă trebuie mai întâi ca noi 
 _______________________ lui Dumnezeu și ___________________ diavolului.

16. Citește 2 Corinteni 10:3-5  Este victorie în Hristos prin surparea întăriturilor lui
  Satan? ______ De ce avem nevoie?  v.5b  _____________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 Discutați ce înseamnă să facem gândurile noastre roabe ascultării de Hristos.

Biruința 
este a 

voastră!



Pasul 6
Armura lui Dumnezeu

Răspunde ADEVĂRAT (A)  sau FALS (F)
____ Biblia este o parte importantă din armura mea.
____ Credința este simpla convingere că Dumnezeu va face 

ceea ce a promis.
____ Satan încearcă să ne deruteze în privința poziției noastre 

speciale în Hristos.

1. Care este scopul armurii menționate în Efeseni 6:11,13?  _______________
   ___________________________________________________

              „Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul…” (v.14)  
      „…și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (v.17)
 Am învățat în lecția anterioară că Satan folosește minciuni pentru a schimba 

adevărul suficient pentru a ne face să cădem în capcană.

2. Ce-l face pe cel credincios să fie liber?  Ioan 8:32 _____________________

3. Unde poate fi găsit adevărul? Ioan 17:17 ____________________________

 Pentru a depista o bancnotă falsificată, un casier bancar trebuie să știe cum 
arată una originală. Cum nu este posibil să studieze toate felurile de bani 
falsificați care există, cunoașterea bancnotei originale va permite depistarea 
falsului.

4. Pentru a avea „mijlocul încins” cu adevărul, este indispensabil (absolut ne-
cesar) ca cel credincios să aibă o bună cunoaștere a adevărului biblic. Cum 
poate un credincios să-și sporească cunoașterea biblică? 

 _____________________________________________________________

Bifează căsuțele care descriu cel mai bine situația ta:
Cât de des studiezi Biblia în timpul tău devoțional?
 ❏  Zilnic  ❏  Ocazional  ❏  Aproape niciodată
Memorezi sau meditezi la pasaje din Scriptură?
 ❏  Regulat  ❏  Ocazional  ❏  Aproape niciodată
Cât de des auzi Cuvântul predicat în biserică?
 ❏  Săptămânal  ❏  Ocazional   ❏  Aproape niciodată
Pe o scară de la 1 la 10, marchează-ți abilitatea de a recunoaște minciunile și 
înșelătoriile diavolului:          1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

5. Sabia Duhului este bună atât pentru atac cât și pentru apărare. Cum descrie 
 Biblia textul din Evrei 4:12?  _____________________________________
 _____________________________________________________________

 Când predicăm Evanghelia, noi invadăm teritoriul lui Satan. Noi învățăm Biblia, 
nu opiniile noastre personale, pentru că el este cuvântul care penetrează până 
în adâncul ființei păcătosului, convingându-l și eliberându-l de păcatele sale.

6. Pentru a fi protejat de adevăr, este importanta nu doar __________________
 ____________ ci și ___________________________________. Iacov 1:22

SĂ MEDITEZI LA

Efeseni 6:16 ne în-
deamnă să folosim 
scutul credinţei 
pentru a stinge să-
geţile arzătoare al 
celui rău. Fă o listă cu câteva 
din săgeţile Satanei care te-au 
atins în ultima vreme.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

		

Ce ai răspunde cuiva care 
spune: „Eu nu am suficientă 
credinţă. Credinţa mea este 
prea slabă.”

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Ce putem face să 
creştem în cre-
dinţă?

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Creștinul nu este lipsit de 
apărare în lupta lui spiritu-
ală. Sunt mai multe resurse, 
una dintre ele este armura 
lui Dumnezeu menționată 
în Efeseni 6:11-17.
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SĂ APROFUNDEZI

Potrivit Filipeni 4:6-7, creştinul 
este în pace atunci când face 
ceea ce-i spune versetul 6.

„Nu vă _________________

_______________________, 

ci, în orice lucru __________

___________________, 
prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri.”

Fiecare dintre noi trebuie să 
decidă să aleagă fie pacea, 
fie îngrijorarea. Tu pe care o 
alegi?

❏ Să fiu în pace, lăsând 
îngrijorările mele în 
mâinile lui Dumnezeu.

❏ Să fiu îngrijorat, purtân-
du-mi povara probleme-
lor mele.

SĂ CREȘTI

Citeşte Matei 15 – 21  
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
Efeseni 6:11

Îmbrăcați-vă cu toată 
armura lui Dumnezeu, 
ca să puteți ține piept 
împotriva uneltirilor 
diavolului.
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„Platoșa neprihănirii” (v.14) 

7. Potrivit Romani 3:24 noi am fost ______________________________ fără 
plată prin harul lui Dumnezeu. A fi „justificat” (socotit neprihănit) înseamnă 
că noi am fost declaraţi fără vină de către Dumnezeu; nu pentru că meritam 
să fim consideraţi fără vină, ci pentru că atunci când L-am primit pe Hristos, 
El a şters datoria păcatului care ne-a condamnat.

8. Romani 5:1 Un rezultat al justificării noastre este acela că ______________ 
cu Dumnezeu. Ştiind acest lucru suntem protejaţi de minciuna că Dumne-
zeu încă ţine păcatele noastre deasupra capetelor noastre pentru că suntem 
nevrednici de iertare.

9. Pentru că justificarea ne dă libertatea de a rezista păcatului, ce suntem noi 
 acum?  Romani 6:18 ____________________________________________ 

 A spune „nu” păcatului şi practicarea faptelor neprihănirii este cea mai bună 
apărare a noastră.

 A îmbrăca platoşa neprihănirii înseamnă să ne amintim în fiecare zi că noi 
nu mai suntem condamnaţi. Aceasta ne apără de acuzaţiile Satanei şi necesi-
tă să alegem neprihănirea în locul răului.

„Încălţaţi cu râvna evangheliei păcii”  (v.15)
Pentru că avem pace cu Dumnezeu (Romani 5:1), trebuie să fim 
gata întotdeauna să  ducem Evanghelia păcii şi altora.

10. Romani 10:15 spune: „Cât de frumoase sunt ___________________ celor 
 ce __________________________________.” Amintiţi-vă că arma pe care 

o folosim pentru a anunţa Evanghelia păcii este sabia Duhului, Cuvântul 
lui Dumnezeu. Încredeţi-vă în Cuvântul Lui, nu în cuvintele sau abilităţile 
noastre pentru a atinge inimile oamenilor.

 „Scutul credinţei”  (v.16)   
 Pentru a folosi scutul credinţei, crede că Dumnezeu acţionează potrivit 

caracterului şi promisiunilor Lui. Credinţa este încrederea în ceea ce spune 
Biblia şi înfăptuirea potrivit preceptelor ei.

11. Ce sunt săgeţile arzătoare ale celui rău?  Dă exemple   _________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 Folosirea scutului credinţei înseamnă a avea încredere în ceea ce spune 

Dumnezeu în loc de a asculta minciunile şi acuzaţiile vrăjmaşului.

„Coiful mântuirii”  (v.17) 
Coiful ne protejează capul fiindcă ţinta principală a lui Satan este mintea noas-
tră. Ca şi „acuzator” el ne fărâmă stima de sine, încercând să ne convingă de 
faptul că suntem slabi, neajutoraţi. Scopul lui este să ne convingă că nu vom 
fi niciodată victorioşi, că a rezista ispitei este o cauză pierdută. Amintiţi-vă, în 
Hristos noi suntem „biruitori”, nu „învinşi” (Romani 8:37-39).

12. Mântuirea aduce cu sine o listă întreagă de beneficii, cum ar fi:
Dreptul de a fi numiţi _____________________________________. Ioan 1:12
Nu voi pieri niciodată pentru că am __________________________. Ioan 3:16
Avem  __________________________ cu Dumnezeu. Romani 5:1
Păcatele mele au fost __________________________________. Coloseni 1:14



Pasul 7
Iartă ca să fii liber 

18

Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Este dreptul meu să nu-i iert pe cei care m-au rănit.
____  Iertarea înseamnă să ierți jignirea.
____  Doar prin iertare pot găsi eliberarea de amărăciune.

NEVOIA DE A IERTA PE CEILALȚI

Găsește răspunsurile la următoarele întrebări în Efeseni 4.

1. Apostolul Pavel îndeamnă credincioșii să trăiască în umilință, îngăduin-
du-se unii pe alții în dragoste. Ce ar trebui să caracterizeze relațiile mele

 cu ceilalți? Ef. 4:2 ___________________________________________
 __________________________________________________________ 

2. Ce înseamnă să îngădui pe celălalt în dragoste? v.2  

 __________________________________________________________

3. A pleca la culcare mânios înseamnă să dai un prilej __________ v. 26-27

4. De ce nu este sănătos să mergi la culcare mânios?  _________________

 __________________________________________________________

 Într-un alt pasaj, apostolul Pavel a vorbit despre necesitatea de a ierta în 
așa fel încât Satana să nu aibă un câștig de la noi.  (2 Corinteni 2:10-11)

5. Gândește-te puțin. În ce moduri ar putea câștiga Satan un prilej dacă noi 
 lăsăm să ne controleze amărăciunea?   ___________________________
 __________________________________________________________
 
 Pot să fiu încă liber, chiar dacă nu i-am iertat pe ceilalți? Da ❏   Nu ❏
 Este posibil ca după aceea să fiu cuprins de amărăciune? Da ❏   Nu ❏
 Pot să fiu în pace cu Dumnezeu și să urăsc un frate? Da ❏   Nu ❏
 Cine suferă cel mai mult când nu vreau să iert?      Eu ❏   Cel care a rănit ❏

ÎNROBIT DE AMĂRĂCIUNE

 Mulți creștini resping porunca biblică de a ierta, preferând să țină pică 
împotriva celui care i-a rănit sau jignit. Ei preferă răzbunarea în locul 
iertării. Ei își justifică pica spunând:

 „Nu-i voi ierta niciodată pentru ceea ce mi-au făcut. Cum s-ar putea 
aștepta să-i iert după ceea ce au făcut? Vreau să-i văd că suferă.”

 Ceea ce ei nu înțeleg este faptul că ei înșiși sunt cei care vor suferi cel 
mai mult. Când ei refuză să ierte, ei devin prizonieri într-o plasă de amă-
răciune, sclavi să urască și să lupte pentru răzbunare. Este imposibil ca ei să 
aibă pace, iar resentimentele lor afectează atât relațiile lor cu ceilalți cât și cu 
Dumnezeu. Nu contează dacă ceilalți nu merită să fie iertați. Singura cale ca 
ei să fie liberi este să asculte de porunca lui Dumnezeu să-i ierte pe cei care 
i-au rănit.

Iertarea 
Ce este și ce nu este ea

Ce înseamnă să iertăm pe cineva? 
După citirea următoarelor adevă-
ruri notează pe o foaie separată 
ideile greșite pe care le aveai 
înainte.

• Nu înseamnă să uităm ofen-
sa. N-ar fi grozav dacă am putea 
șterge instantaneu amintirile din 
trecut? Este nevoie de timp ca 
amintirile să pălească.

• Nu înseamnă să lăsăm pe 
alții să ne mai abuzeze sau să 
ne mai manipuleze. Trebuie să-i 
confruntăm în dragoste; trăgând o 
linie, spunându-le că, deși îi vom 
ierta, noi nu vom mai continua să 
acceptăm abuzul.

• Înseamnă să nu-i mai con-
siderăm vinovați. Înseamnă să 
oprim derularea imaginii ofensei 
care tot revine în mințile noastre. 
Iertarea este refuzul de a căuta 
răzbunare, lăsându-i în mâinile 
lui Dumnezeu, lăsându-L să se 
ocupe El de ei.

• Înseamnă să trăim cu conse-
cințele păcatului altuia. Fie că ne 
place sau nu, trebuie să recunoaș-
tem că am fost răniți rău de tot. 
Negându-ne rănirea sau blamând 
pe alții nu vom rezolva problema. 
Singura soluție este să privim în 
față faptul că suntem răniți, așa că 
putem învăța să trăim cu durerea 
și să căutăm vindecarea. Ce va fi, 
resentiment sau iertare?

• Să ne punem întrebarea dacă 
ne place să fim oameni amărâți? 
Dacă nu, iertarea este singurul 
drum spre libertate.
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6. Suntem îndemnați în v.31 să scăpăm de amărăciune, mânie, clevetire și răutate.
 Care este alternativa la mânie?  v.32 ________________________________

CUM SĂ-I IERȚI PE CEILALȚI

7. Cine este modelul pentru iertare? v.32 _______________________________

8. Cum este iertarea lui Dumnezeu? Ce fel de oameni iartă El?   Romani  5:8
  _____________________________________________________________

Citește Romani 12:18-21 și răspunde la următoarele întrebări:
9. Este posibil ca întotdeauna să fii în pace cu ceilalți?  v.18    Da ❏   Nu ❏

 De ce? _______________________________________________________
 Deși nu pot forța pe ceilalți să fie în pace cu mine, eu pot totuși să aleg să 

fiu în pace cu ei. Eu pot să-mi fac partea, iertând și cerând iertare dacă i-am 
ofensat. Dacă fac aceasta, sunt liber, nu contează ce decid ei.

SĂ CREȘTI

Citește Matei 22-28
 în această săptămână 
(câte un capitol pe zi).

Memorează Coloseni 3:13

Îngăduiți-vă unii pe alții și 
dacă unul are pricină să se 
plângă de altul, iertați-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat 
Hristos, așa iertați-vă și voi.

10. Potrivit v.19, de ce n-ar trebui să căutăm răzbunare? _______________________________________________
 Cei care îi rănesc pe alții vor scăpa de pedeapsă? Da ❏   Nu ❏
 Dumnezeu va avea de a face cu ei într-o zi?   Da ❏   Nu ❏

11. Cum să abordez răul?  v.21 ___________________________________________________________________

12. Cum pot birui răul prin bine? v.20  _____________________________________________________________

 Fraza „vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui” se referă la faptul că dușmanii noștri sunt jenați când îi tratăm 
bine în loc să-i tratăm rău. Pentru ei este surprinzător și ei nu știu cum să reacționeze.

13. Există limite pentru iertare? Potrivit Matei 12:21-22, cât de des ar trebui să-l iert pe fratele meu? 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Ce înseamnă aceasta? Sunt momente când este imposibil sau nu este necesar să-l iert? 

 ________________________________________________________________________________________

1. Ce simți față de cei care te-au rănit? Recunoaște-ți mânia și amărăciunea. Dacă refuzi 
să-ți recunoști emoțiile puternice va fi imposibil să le rezolvi prin iertare.

2. Adu-ți aminte că Hristos a murit pentru ei așa cum a făcut-o și pentru tine. Posibil ca 
ei să nu merite să fie iertați, însă atunci nici tu nu ai meritat ca Hristos să moară pentru 
păcatele tale.

3. Decide-te să-i ierți chiar dacă nu simți lucrul aceste. Deși inima ta spune „Nu ierta”, 
decide-te s-o faci oricum, renunțând la mânia ta. Decizia îți aparține dacă vrei să fii 
liber de trecutul tău.

4. Roagă-te lui Dumnezeu: „Doamne, îl iert pe __________________________ (numele) pentru _____________
 __________________________________  (ofensa).
5. Decide-te să nu mai cauți satisfacție împotriva lor în viitor. Oprește-te să mai acuzi. Renunță!
6. Adu-ți aminte că iertarea nu este uitare. Nu ne putem șterge memoria instantaneu, însă putem să alegem să medi-

tăm la altceva (d.ex. Scriptura) atunci când amintirile revin. Putem să ne reamintim că am iertat deja acea ofensă 
(jignire).

7. Nu te aștepta ca decizia ta de a ierta să determine o mare schimbare în cealaltă persoană. Nu contează cum răs-
pund oameni, tu ai făcut lucrul corect și ești liber să mergi înainte.

Chiar acum! Ce decizie iau?       Voi ierta  ❏     Nu încă, vreau să aștept  ❏

PAȘI  SPRE 
IERTARE



Pasul 8

Iartă-mă
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Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
___ Poți să-L iubești pe Dumnezeu și să urăști un dușman în același timp.
___ Este important să ceri iertare pentru o jignire, chiar și atunci când 

cealaltă persoană nu vrea să te ierte.
___ Este cel mai bine să cauți împăcarea vorbind față în față cu celălalt.

Când apar conflicte în familia ta și tu jignești pe cineva, tu ce faci?
❏ Mă simt prost dar nu le spun nimic.
❏ Nu mai vorbim unii cu alții pentru o vreme. Când în sfârșit începem să 

vorbim din nou unii cu alții, presupunem că lucrurile sunt OK.
❏ Mă duc la ei, îmi recunosc greșeala și le cer iertare.

DE CE SĂ CER ALTORA IERTARE?

1. Când iubești pe cineva, îl insulți și îl jignești? _______________________
 Cum îl tratezi?  _______________________________________________
 
2. Citește 1 Ioan 4:20. Este posibil să iubești pe Dumnezeu și să urăști pe 

cineva în același timp?       Da ❏   Nu ❏

Citește Matei 5:23-26 și răspunde la următoarele întrebări
3. Dacă ai jignit pe cineva și nu cauți reconcilierea (împăcarea), este posi-

bil să ai părtășie cu Dumnezeu?            Da ❏   Nu ❏

4. Au rost dărnicia, închinarea sau slujirea lui Dumnezeu dacă nu te-ai împă-
cat cu cealaltă persoană?    v.23-24     Da ❏   Nu ❏   

 De ce? ______________________________________________________

5. Potrivit v.25, de ce este o urgență împăcarea ta cu adversarul tău?

 ____________________________________________________________

6. Deși cele mai multe dispute nu ajung la o acțiune în justiție, crezi că este 
important să rezolvi fiecare dispută cât mai curând posibil?     Da ❏   Nu ❏    

 De ce? ______________________________________________________
 ____________________________________________________________

 Potrivit v.22, când provocăm oamenii la mânie, noi îi punem în pericolul 
judecății. Eșecul nostru în căutarea iertării ne afectează atât adversarii cât și 
pe noi înșine. 

 „Fratele tău are ceva împotriva ta” din v.23 înseamnă că tu ai făcut ceva 
care l-a ofensat. O cheie pentru căutarea împăcării este să te duci la el, să-ți 
recunoști greșeala și să-i ceri iertare.

7. De ce crezi că este așa de greu să te duci și să ceri iertare celui de lângă tine? 
 ____________________________________________________________

CE CREZI?

Cum răspunzi celor care spun 
cele ce urmează?

• Vreau să-i cer iertare dacă 
și el recunoaște că a greșit 
și face la fel.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

• Este mai bine să nu 
recunosc că am greșit și 
să-i cer iertare pentru că 
ar putea folosi aceasta mai 
târziu împotriva mea.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

• Dacă am să-i cer iertare, 
va râde de mine.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

• Am cerut iertare, dar nu 
m-a iertat. Ce s-a rezolvat? 
Suntem tot acolo de unde 
am plecat.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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CUM SĂ CERI ALTORA IERTARE

8. Sunt momente când cuvintele nu sunt suficiente. Uneori este necesar să 
restitui ceva pentru a repara stricăciunea făcută altuia. Zacheu a fost un 
colector de taxe (vameș), un oficial corupt care furase mult. Ce promisiune 
a făcut el atunci când s-a convertit? Luca 19:8

 ____________________________________________________________

 În vremurile Vechiului Testament trebuia să plătești paguba plus 20% pe-
nalizare (Numeri 5:7). Deși noi nu mai trăim sub lege, principiul restituirii 
este valabil și azi.

    

 A cere iertare este un proces 
 care presupune câțiva pași.

    

Pregătirea pentru împăcare:

• Recunoaște că ai greșit. Fii cinstit. Recunoaște ceea ce ai făcut celui-
lalt.

• Odată ce ai recunoscut unde ai greșit, cere iertare lui Dumnezeu.
• Dacă celălalt este de asemenea vinovat că te-a jignit, îl vei ierta?
• Caută un moment și un loc potrivit ca să vorbești cu persoana ofensată.

Când vorbești cu persoana pe care ai ofensat-o:

• Vorbește cu ea personal, față în față și singuri, cu excepția situațiilor de 
imoralitate sau abuz. În aceste cazuri, cel mai bine este să fie prezent 
un consilier sau păstorul tău.

• Gândește prin cuvintele pe care le vei folosi pentru a-ți cere iertare. 
Recunoaște unde ai greșit. Folosește expresii ca „a fost greșit”, „este 
greșeala mea/am greșit”. Nu încerca să diluezi lucrurile.

• Fii smerit. Nu încerca să-ți scuzi faptele sau să-i blamezi pe alții pentru 
a te apăra. Recunoaște-ți responsabilitatea, chiar și atunci când celălalt 
este și el vinovat.

• Nu este necesar să intri în toate detaliile, dar trebuie să fii clar cu privi-
re la ce greșeală mărturisești.

• Încheie mărturisirea cu o întrebare directă: Mă vei ierta?
• Nu scrie o scrisoare, cu excepția situației în care nu este o altă cale 

de comunicare cu cel jignit. O scrisoare poate fi ușor răstălmăcită sau 
citită de alții care nu au nimic de a face cu situația.

• Atunci când este necesar, plătește pentru pagubele produse.

Dar dacă nu mă iartă?

• Întoarce-te spre Dumnezeu și lasă lucrurile în mâna Lui. Tu ți-ai făcut 
partea și acum poți fi liber, chiar dacă cealaltă persoană are încă resen-
timente. Uneori celeilalte persoane îi va lua timp ca să ierte. Meditează 
la Romani 12:18.

9. Care este decizia ta? Vrei să te duci și să ceri iertare celui pe care l-ai jignit? 
    Da ❏   Nu ❏   
 Începe astăzi să treci prin procesul descris în caseta de mai sus.

GÂNDEȘTE LA

Ce crezi că înseamnă să fii 
„împăcat” cu cineva?

________________________

________________________

________________________

Ai nevoie să te împaci cu cine-
va? Cu cine?

❏    Soțul / Soția 
❏    Copii
❏    Părinți
❏    Vecini
❏    Prieteni
❏    Alții

 ______________________

 ______________________

 ______________________

Ce vei face astăzi pentru a re-
zolva conflictul și să te apropii 
de această persoană?

________________________

________________________

________________________

________________________

SĂ CREȘTI

Citește 1 Corinteni 1-7  
(câte un capitol pe zi).

Memorează Matei 5:23-24

Așa că, dacă îți aduci darul la 
altar și acolo îți aduci aminte 
că fratele tău are ceva împo-
triva ta, lasă-ți darul acolo 
înaintea altarului și du-te întâi 
de împacă-te cu fratele tău; 
apoi vino de adu-ți darul.



Pasul 9  
Chemat să fiu sfânt
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Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Pot să trăiesc o viață sfântă și în păcat în același timp.
____  Dumnezeu mă cheamă să fiu sfânt pentru că El este sfânt.
____  Ca să fiu o persoană sfântă trebuie să fac lucruri sfinte.

Apostolul Pavel întotdeauna i-a numit pe credincios „sfinți” (Efeseni 1:1, Filipeni 
1:1). De ce? El îi numește așa pentru că exprima cine erau ei în Hristos. Pentru că 
prin sângele lui Hristos ei au fost declarați sfinți și drepți (neprihăniți).

1. Potrivit 1 Corinteni 1:2, Hristos ne-a sfințit. Aceasta înseamnă că El ne-a pus 
deoparte pentru sfințenie. Deși am fost deja sfințiți, la ce suntem chemați? 

 v.2 _______________________   Asta înseamnă că Dumnezeu dorește ca noi 
să renunțăm la păcat și să trăim vieți dedicate Lui.

2. Ce este sfințenia? Am putea explica aceasta în felul următor:
• Înseamnă să părăsim păcatul și să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu.
• Este una dintre caracteristicile lui Dumnezeu: ceea ce este El. (1 Petru 

1:15-16)
• Este ceva ce putem atinge în El (2 Corinteni 7:1; 1 Tesaloniceni 4:3).

3. Citește 1 Petru 1:15-16 și răspunde. Cine este sfânt? ____________________
 Eu pot fi sfânt?    Da ❏   Nu ❏

 Unii cred că oameni ca noi nu ar putea fi sfinți cu adevărat niciodată; însă 
Dumnezeu ne-a porunci să facem ceva ce este de neatins? Aceasta nu în-
seamnă că vom deveni perfecți, însă ne vom îndrepta spre aceasta, căutând 
să trăim separați de păcat.

4. De ce mulți creștini nu trăiesc în sfințenie? Biblia spune că pentru a fi sfânt 
trebuie să ne abținem de la anumite lucruri. De exemplu, 1 Tesaloniceni 4:3,7 

 spune că este necesar să ne ferim de ____________________________ (v.3)
 și ______________________________________________ (v.7)
 Notează alte câteva lucruri pe care Duhul Sfânt vrea ca tu să le eviți:
 ______________________________________________________________

5. Așa dar, cât de importantă este sfințenia în viața creștină? Este doar o altă 
opțiune sau este cu adevărat necesară? _______________________________

 ______________________________________________________________

CUM PUTEM TRĂI ÎN SFINȚENIE?

6. Pentru a cultiva sfințenia, noi trebuie ________________________________
  _________________________  2 Cor. 7:1 Poți să te gândești la câteva exemple?

7. Ce a făcut Dumnezeu ca să ne ajute să trăim vieți curate? 1 Ioan 1:9 
 ______________________________________________________________

GÂNDEȘTE-TE LA

Alergați, dar, în așa fel, 
ca să căpătați premiul!   
1 Corinteni 9:24

Modul tău de viață te 
va ajuta să primești 
acest premiu?
❏   Da
❏   Nu
❏   Nu sunt sigur

Dacă nu ești sigur, următorul 
exercițiu te va putea ajuta să 
descoperi de ce.

MOMENT DE 
VERIFICARE

Sunt multe lucruri care pot 
bloca creșterea ta.
Verifică subiectele din lista de 
mai jos care simți că te împie-
dică să duci o viață sfântă:

❏ Prieteni
❏ Familia
❏ Munca
❏ Muzica
❏ TV, video, internet, etc.
❏ Proprietățile
❏ Lipsa unei vieți devoționa-

le
❏ Frământările de fiecare zi
❏ Lipsa părtășiei cu alți cre-

dincioși (biserică, grupe 
mici, etc.)

❏ Obiceiuri. Care anume?

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

❏ Alte obstacole

_____________________ 

_____________________ 

Ai vrea să faci schimbările ne-
cesare, mărturisind și părăsind 
păcatele tale?

CHEMAT SĂ 
FIU SFÂNT
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8. Citește Proverbe 4:23.  Ce ar trebui să ne păzim?  _____________________

9. Ce sugestii practice dă Biblia pentru a-ți păzi inima? 
 Psalmul 119:11 ________________________________________________
 Coloseni 3:2  __________________________________________________

10. Ce spune Romani 6:19 despre trăirea unei vieți neprihănite?  ____________

 _____________________________________________________________

 Dacă obișnuiam să ne dăm pe noi înșine faptelor necurate, acum trebuie să 
ne dedicăm trupurile noastre lui Dumnezeu pentru a face binele, devenind 
robii neprihănirii în locul păcatului.

UN ANGAJAMENT ZILNIC

11. Citește Romani 12:1-2. Ce îmi cere Dumnezeu în v.1? _________________

 _____________________________________________________________

12. Ce este o jertfă vie?  ____________________________________________

 _____________________________________________________________

 Rugăciunea de mai jos este un model a ce înseamnă să fii o jertfă vie:

  

„Doamne, mă supun pe mine însumi Ție.
Ia mintea mea și ceea ce gândesc.

Ia ochii mei și ceea ce privesc.
Ia urechile mele și ceea ce aud.

Ia buzele mele și ceea ce vorbesc.
Ia-mi inima și ceea ce simt, ca și atitudinile mele.

Ia mâinile mele și ceea ce fac.
Ia-mi picioarele și unde mă duc.
Ia-mi trupul, este templul Tău.

Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt.
Vreau să Te ascult.

Vreau să fac voia Ta.

13. Dă exemple de gânduri nesănătoase și fapte obișnuite în lumea noastră de azi.
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

14. Pentru a evita să ne modelăm după chipul lumii, avem nevoie să ne reînnoim
  __________________ (v.2), în felul acest vom ști ce vrea Dumnezeu ca noi 

să facem.
 Care sunt câteva căi prin care ne putem reînnoi mintea? ________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

15. Acest pasaj ne cheamă la un angajament zilnic pentru a-L cunoaște și a fi 
plăcuți lui Dumnezeu, primind binecuvântarea Sa. Ești gata să faci acest 
angajament astăzi și pentru tot restul zilelor vieții tale:      Da ❏   Nu ❏

  _____________________________________ Date___________________
 Semnează deasupra liniei pentru înregistrarea angajamentului tău.

SĂ APROFUNDEZI 

1. Sfințenia începe cu ceea ce 
gândim și apoi se extinde 
cu acțiunile pe care gândi-
rea le produce. Filipeni 5:8

2. Sfințenia include controlul 
asupra dorințelor trupului 
ca și al emoțiilor. 1 Corin-
teni 9:27

CUM STAI?

Dumnezeu mi-a dat toate lu-
crurile de care am nevoie ca să 
trăiesc o viață sfântă.

1. El m-a salvat.

2. M-a eliberat de robia păca-
tului

3. Sunt liber de condamnare.

4. Duhul Sfânt locuiește în 
mine ca să producă roada 
Sa.

5. El mi-a dat Biblia ca să mă 
învețe calea de a trăi.

6. El îmi dă oportunitatea 
de a-I oferi viața mea în 
fiecare zi.

SĂ CREȘTI 

Citește 1 Corinteni 8-14 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 1 Petru 1:14-15

Ca niște copii ascultători, nu vă 
lăsați târâți de poftele pe care 
le aveați altădată, când erați în 
neștiință. Ci, după cum Cel ce 
v-a chemat este sfânt, fiți și voi 
sfinți în toată purtarea voastră.
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Creștinul și banii
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Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Sunt lucruri mai importante decât un salariu bun sau o viață 

confortabilă.
____  Numai cei care își permit sunt responsabili să dea bisericii lor.
____  Tot ce avem vine de la Dumnezeu.

GÂNDEȘTE-TE LA

Citește istoria lui Ilie din 1 
Împărați 17:8-16. Ce înveți 
din această istorie?

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Crezi că merită cu adevărat 
să faci sacrificii pentru a 
susține lucrarea lui Dumne-
zeu? De ce?

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Ce avertisment a dat Isus 
acelora care s-ar încrede 
în bogăția lor să le asigure 
siguranță și fericire?  Luca 
12:16-21

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

ATITUDINEA MEA FAȚĂ DE LUCRURILE MATERIALE

1. Potrivit Luca 12:15, de ce ar trebui să mă feresc de lăcomie?
 _____________________________________________________________

 Dacă viața cuiva nu constă în a avea lucruri, atunci ce este cu adevărat 
 important? Luca 12:31  __________________________________________

2. Citește 1 Timotei 6:17-19. De ce să nu te încrezi în bogăție pentru a te bucura
  și a fi în siguranță?   v. 17 ________________________________________
 _____________________________________________________________

3. De unde să iau ceea ce am nevoie ca să mă bucur de viață cu adevărat? v.17 
 _____________________________________________________________
 Cât de des îmi exprim recunoștința față de Dumnezeu?  _______________________

4. Unde ar trebui un credincios să caute bogății? v.18-19  _________________
 _____________________________________________________________
 Cât timp vor rezista acestea?  _____________________________________
   
5. Biblia spune că eu sunt un administrator, sau ispravnic, al lucrurilor bune ale 

lui Dumnezeu. Care este principala cerință ca să fii un bun administrator?   
 1 Corinteni 4:2 ________________________________________________

6. Care sunt câteva din lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat să le administrez? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

ADMINISTRAREA BANILOR

 Banii sunt unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat să le ad-
ministrez. Biblia învață că este important să dau înapoi lui Dumnezeu o 
parte din ceea ce El mi-a dat. Acestea se numesc jertfe, darurile de bună 
voie sau zeciuieli.

 
7. Când să-I dau lui Dumnezeu? 1 Corinteni 16:2 _______________________
 ______________   Aceasta înseamnă să susțin lucrarea lui Dumnezeu în mod 

regulat, nu sporadic sau doar atunci când aud despre o nevoie specială. Prima 
zi a săptămânii se referă la ziua de duminică.
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8. Este corect să dau doar dacă am ceva bani în plus?    Da ❏   Nu ❏ 

 De ce?   _____________________________________________________

 ____________________________________________________________

9. De ce ar trebui să țin cont atunci când decid cât de mult să dau?  1 Cor. 16:2

 ____________________________________________________________

 Dărnicia noastră trebuie să fie proporțională cu venitul nostru. Cei care primesc 
mai mult vor da mai mult. Cei care primesc mai puțin vor da mai puțin.

10. În vremurile Vechiului Testament zeciuiala era o cerință. (Levitic 27:30-32) 

 Ce este o zeciuială?  ___________________________________________

 ____________________________________________________________
 O zeciuială este a zecea parte din orice, cu alte cuvinte 10%.

11. Dacă în vremea Vechiului Testament se dădea 10% din venit lui Dumnezeu, 
acum când suntem în Hristos, ar trebui să dăm cel puțin la fel de mult?  
 Da ❏   Nu ❏

CARE AR TREBUI SĂ FIE ATITUDINEA MEA FAȚĂ DE DĂRNICIE?

12. Potrivit cu 2 Corinteni 9:6, ofranda noastră este o investiție în lucrarea lui 
 Dumnezeu.  De aceea ar trebui să dăm  ____________________________ 

 Deși credincioșii din Macedonia au dat ofrande generoase apostolului Pavel, 
ei au sacrificat (2 Cor. 8:1-3). Responsabilitatea și privilegiul de a susține 
lucrarea lui Dumnezeu nu este doar pentru cei bogați.

13. Potrivit cu 2 Cor. 9:7 noi ar trebui să dăm __________________________
  în inima noastră. Aceasta înseamnă că este important să planificăm mai 

dinainte cum vom da pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu doar să o facem 
dintr-un impuls.

14. Potrivit 2 Cor. 9:7 ar trebui să dăm „nu _________________________ sau
   ________________________________,  pentru că Dumnezeu iubește 
 _________________________”

15. La ce ar trebui să fim atenți?  Matei 6:1-2   _________________________
 ____________________________________________________________

 Cum ar trebui să dăm?  Matei 6:3-4 _______________________________
 ____________________________________________________________

SOCOTEȘTE ȘI DECIDE

Care este venitul meu lunar 
sau săptămânal?

________________________

Cât este 10% (zeciuiala)?

________________________

Biserica mea ar trebui să fie 
prima pe listă pentru a primi 
susținerea (suportul) meu 
pentru că aici eu primesc în-
vățătură și purtare de grijă. În 
plus sunt alte proiecte pe care 
le pot susține ca misiuni. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu am 
de gând să susțin lucrarea lui 
Dumnezeu cu:

________ în fiecare lună.
_______ în fiecare săptămână.

SĂ CREȘTI 

Citește 
1 Corinteni 8-14 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 2 Corinteni 9:6

Să știți: cine seamănă puțin, 
puțin va secera; iar cine sea-
mănă mult, mult va secera.

BINECUVÂNTĂRILE DĂRUIRII

16. Ce ne spun următoarele pasaje despre binecuvântarea de a da lui Dumnezeu cu o 
generozitate jertfitoare?

 2 Cor. 9:6 __________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 Fapte  20:35  _______________________________________________________

 De ce ești mai binecuvântat să dai decât să primești?  _______________________

 __________________________________________________________________
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Eu pot, dar ar trebui?
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Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ Biblia nu interzice unele lucruri, chiar dacă ele nu sunt bune 

pentru mine.
____ Faptele mele pot fi o piatră de poticnire pentru alții.
____ Libertatea mea în Hristos îmi permite să fac ceea ce doresc.

Credincioșii au păreri 
diferite despre anumite 
lucruri din societatea noastră. 
De exemplu, sunt multe păreri despre ce este potrivit pentru creștini în privința 
îmbrăcămintei, muzicii sau divertismentului.

Aceste practici „îndoielnice” generează o mulțime de tensiuni între creștini pentru 
că unii spun că sunt îngăduite, iar ceilalți spun că nu sunt îngăduite. Pentru că întot-
deauna vor fi controverse cu privire la practici pe care Biblia nu le interzice explicit, 
noi n-ar trebui să sărim la gâtul celorlalți atunci când nu suntem de acord cu aceștia.

În vremea sa, apostolul Pavel s-a confruntat cu controversa dacă creștinii pot sau nu 
să mănânce carnea sacrificată idolilor. Următoarele principii din scrierile sale ne vor 
fi de ajutor să luăm decizii mai bune în privința domeniilor „îndoielnice”.

ESTE BENEFIC?  ESTE ZIDITOR?

1. În 1 Corinteni 10:23 Pavel prezintă un principiu important care se aplică oricărui 
domeniu din viața noastră. Ce înțelege el prin fraza „Toate lucrurile sunt

  îngăduite, dar nu toate sunt de folos”?  _______________________________
 ______________________________________________________________

2. Poți să dai un exemplu de ceva care nu este bun pentru tine, chiar dacă nu este
 interzis expres în Biblie? __________________________________________
  ______________________________________________________________

3. De ce evităm anumite lucruri? Privește la ultima parte din 1 Corinteni 10:23 
și completează ceea ce urmează:  Deși am libertatea să fac multe lucruri, nu 
toate acestea  ___________________________________________________

 Este cel mai bine să evit lucrurile care nu zidesc, chiar dacă Biblia nu le in-
terzice în mod specific. O cale bună de a judeca dacă ceva este recomandabil 
este că pui întrebările următoare:

     •   Lucrul acesta mă va ajuta să cresc ca și creștin?
     •   Lucrul acesta va împiedica creșterea mea în vreun fel?

4. Citește 1 Corinteni 6:12. Ce înseamnă ultima parte a versetului?
 ______________________________________________________________
 Viețile multor creștini sunt controlate de ultima modă, muzică, ceea ce văd la 

televizor, etc. Deseori ei nu realizează sau nu vor să admită cât de mare influ-
ență au unele lucruri în viața lor.

5. Dacă un anumit lucru controlează viața ta, este el ziditor?  _______________
 Sunt lucruri care au devenit obstacole, dominând domenii ale vieții tale? 
 __________________   Dacă da, care sunt acestea?  ____________________ 
 ______________________________________________________________

GÂNDEȘTE-TE LA

Fă-ți timp să te gândești la 
viața ta. Faptele tale zidesc 
pe ceilalți credincioși?

Listează lucrurile pe care le 
faci și care i-ar putea face 
pe alții să se împiedice. 
Cere ajutorul lui Dumnezeu 
să biruiești în această pri-
vință spre beneficiul altora.

______________________

______________________

______________________

______________________

Acum gândește-te la mo-
durile în care îi poți zidi pe 
ceilalți credincioși. Listează 
mai jos exemple concrete.

______________________

______________________

______________________

______________________

PENTRU 
STUDIU 
SUPLI-
MENTAR

Citește Coloseni 3:23-24 și 
listează principiile pe care 
le găsești acolo.

______________________

______________________

______________________

______________________
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CUM ÎI AFECTEAZĂ PE ALȚII? PRINCIPIUL DRAGOSTEI

6. Ce avertisment găsim în 1 Corinteni 8:9?  ____________________________
 ______________________________________________________________

7. 1 Corinteni 8:13 ne dă poziția apostolului Pavel privind posibilitatea de a 
deveni o piatră de poticnire pentru alții. Ce ne arată decizia lui? 

 ______________________________________________________________

8. Care sunt două lucruri pe care un creștin ar trebui să le evite? Romani 14:13   
______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

9. Ce lucruri din viața ta pot fi obstacole în viețile altor creștini? ____________
 ______________________________________________________________

10. Ce să urmărești? ______________ și ____________________ Romani 14:19
 „Nimeni să nu-și caute folosul său, ci fiecare să caute folosul altuia.” 1 Cor.10:24

 Considerația pentru alții ar trebui să fie principiul care să controleze viața 
noastră. Astăzi sunt multe obiceiuri sau activități care sunt acceptabile pentru 
unii, dar nu și pentru alții. Pot fi lucruri ca îmbrăcămintea, felul nostru de a 
vorbi, mâncarea, petrecerile și chiar lucruri din biserică. De aceea, dragostea 
îmi limitează libertatea până la punctul în care începe libertatea altui credin-
cios. Din respect pentru ceilalți, mă voi limita în anumite domenii.

ÎL GLORIFICĂ PE DUMNEZEU?

11. Care ar trebui să fie scopul meu în tot ceea ce fac?  1 Corinteni 10:31
 ______________________________________________________________
 Întreabă-te: Pot să fac lucrul acesta și să-L glorific pe 
 Dumnezeu în același timp?

SUMAR 

În domeniile (lucrurile) îndoielnice ar trebui să țin cont de următoarele:
• Chiar dacă nu este interzis, lucrul acesta zidește? Este de folos?
• Cum îi afectează pe ceilalți? Ajută la zidirea lor sau îi face să se împiedice?
• Aduce glorie lui Dumnezeu?

EVITĂ EXTREMELE

Libertinaj:   Unii credincioși trăiesc libertatea în Hristos într-un mod neînțelept. 
Ei nu examinează cum le afectează creșterea ceea ce fac. Nici nu iau în considerare 
cum îi afectează pe alți credincioși comportamentul lor. Pur și simplu nu le pasă.

Legalism: Sunt alți credincioși a căror vieți sunt stăpânite de interdicții. Ei cred că 
spiritualitatea constă în a urma o listă de reguli. Conceptul lor despre creștinism 
se bazează mai mult pe ceea ce ei nu fac decât pe ceea ce fac. În același timp, ei îi 
judecă pe alții care simt libertatea să facă anumite lucruri. Deseori ei arată o atitudine 
de superioritate, criticism și negativism.

O viață echilibrată:  Această persoană examinează lucrurile îndoielnice, evită ceea 
ce poate răni sau nu zidește. Din dragoste pentru ceilalți credincioși, își limitează 
libertatea, ca să nu fie piatră de poticnire pentru alții. Caută să glorifice pe Dumne-
zeu în tot ceea ce fac.

 
    

CEVA DE FĂCUT

Citește și meditează la 1 
Corinteni 10:23-33, notând 
aplicațiile practice pentru 
viața ta.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

SĂ CREȘTI
Citește 
2 Corinteni 1-7  
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
1 Corinteni 10:23

Toate lucrurile sunt îngă-
duite, dar nu toate de folos. 
Toate lucrurile sunt îngădu-
ite, dar nu toate zidesc.
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Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Biblia este singurul ghid vrednic de încredere pentru viața mea.
____  Toți predicatorii se bazează în ceea ce spun pe Biblie.
____  Este important nu doar să studiezi Biblia ci s-o asculți.

Ne punem aceste întrebări pentru lumea în care trăim este deseori un loc plin de 
confuzie. Cine ne spune adevărul? Cum pot lua decizii înțelepte?

BIBLIA NE ARATĂ CALEA CEA DREAPTĂ

1. Într-o lume în care mulți afirmă că au adevărul, unde putem găsi adevărul?
  ___________________________________________________ Ioan 17:17

2. Ce este mai corect să spui?     ❏  Biblia conține adevărul.
         ❏  Biblia este adevărul

3. Ce va face studiul Bibliei pentru viețile noastre?
 Psalmul  119:98 ________________________________________________
 Psalmul  119:130 _______________________________________________

4. Studiul Bibliei este măreț, însă trebuie să înțelegem ce spune Matei 7:24-27
 Cei care ____________ cuvintele lui Hristos și _______________________ 
 __________ sunt ca oamenii înțelepți care-și zidesc casa pe o stâncă.  v.24

 Cei care _____________ cuvintele lui Hristos și _______________________ 
 __________ sunt ca oamenii nechibzuiți care-și zidesc casa pe nisip.   v.26
 
5. Care este diferența majoră între cei care zidesc pe stâncă și cei care zidesc pe
 nisip?  ________________________________________________________
 ______________________________________________________________

6. Potrivit cu Ioan 7:17, persoana care poate distinge adevărul de eroare este 
 persoana care  __________________________________________________
 Potrivit acestui pasaj, nu este suficient doar să știi ce vrea Dumnezeu; noi 

trebuie să alegem să facem ceea ce El ne spune în Biblie. Vezi de asemenea 
Iacov 1:22-24.

FEREȘTE-TE DE ÎNVĂȚĂTORII MINCINOȘI

7. Dacă un predicator este popular, aceasta înseamnă 
 că mesajul lui este biblic?     Da ❏   Nu ❏

8. Mulți predicatori și învățători sună bine atunci când vorbesc despre Dumne-
zeu, însă ei nu vorbesc neapărat adevărul. Ce ne învață Matei 7:15??  

 ______________________________________________________________

TIMPUL DECIZIEI

După ce ai studiat această 
lecție, poate realizezi că ți-a 
lipsit discernământul spiritu-
al în trecut.

Probabil ai ascultat un sfat 
neînțelept sau ai aderat la o 
biserică care își manipulează 
membrii, căutând să-i contro-
leze în loc să-i antreneze să 
studieze Biblia pentru ei în-
șiși. Sau poate ai fost călăuzit 
de predicatori emoționali fără 
a le evalua mesajul.

Oricare ar fi motivul, dacă 
realizezi acum nevoia de mai 
mult discernământ, ce poți 
face în această privință?

Amintește-ți ce ai învățat 
în Pasul 6. Pentru a detecta 
o bancnotă falsă, un casier 
bancar trebuie să știe cum 
arată una adevărată. Nu este 
posibil să studieze toate tipu-
rile de bani falși care există, 
însă dacă știe cum arată un 
ban original, va fi mult mai 
ușor să detecteze un fals. 

Pentru ca să discerni între 
adevăr și eroare, este necesar 
să știi bine Biblia.

o Astăzi aleg să pun mai 
mult timp pentru stu-
dierea Cuvântului lui 
Dumnezeu.

o Voi avea timpul meu 
devoțional în fiecare zi 
la ora _____

Semnătura  ______________

Data ___________________

Ce să fac?
În cine să cred?
În ce Biserică să merg?
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9. Cum putem recunoaște un adevărat om al lui Dumnezeu? Matei 7:16-17 
 ____________________________________________________________

10. Cum ne spune 2 Timotei 2:15 să folosim Cuvântul lui Dumnezeu?
 ____________________________________________________________ 
 Întotdeauna apare ispita să răsucim cuvântul pentru a-l face să spună ceea 

ce dorim să se audă sau ceea ce este popular. Vezi 1 Tesaloniceni 2:3-6

11. Sunt predicatori care distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu?  Da ❏  Nu ❏  
 Cum putem să-i recunoaștem? ___________________________________

 ____________________________________________________________

CUM SĂ ALEGI O BISERICĂ ÎN CARE SE PREDICĂ ADEVĂRUL
Următoarele întrebări ne pot ajuta să evaluăm o biserică.

Da  ❏    Nu  ❏ Predicile învață Biblia într-o manieră clară și sistematică?
Da  ❏    Nu  ❏ Liderii sunt oameni ai credinței? Arată că au roada Duhului?
Da  ❏    Nu  ❏ Ți se permite să gândești pentru tine însuți fără să accepți 

orbește ceea ce spune predicatorul?
Da  ❏    Nu  ❏ Este liberă de orice fel de manipulare spirituală sau presiune?
Da  ❏    Nu  ❏ Membrii ei arată grijă și compasiune unii față de alții?
Da  ❏    Nu  ❏ Învățătura Bibliei este preferată emoționalității
Da  ❏    Nu  ❏ Credincioșii sunt încurajați să studieze singuri Biblia?
Da  ❏    Nu  ❏ Este Hristos înălțat mai mult decât cei care slujesc?
Da  ❏    Nu  ❏ Mesajele mai mult zidesc decât să mustre?
Da  ❏    Nu  ❏ Harul este subliniat mai mult decât regulile? 

INTERPRETAREA BIBLIEI

De ce este așa de multă confuzie în privința interpretării unor pasaje?  
Următoarele principii te vor ajuta să interpretezi corect Cuvântul lui Dumnezeu.

• Scripturile trebuie citite cu o minte deschisă, sensibilă la ceea ce Duhul 
Sfânt vrea să învețe. Ideile preconcepute și prejudecățile trebuie lăsate 
deoparte.

• Interpretează Biblia literal. Cuvintele ei ar trebui înțelese în sensul lor 
normal, fără a încerca să le „spiritualizezi” sau să găsești sensuri ascunse.

• Păstrează în minte contextul versetului atunci când încerci să-l interpre-
tezi. „Contextul” se referă la acele versete care sunt mai înainte și vin 
după, la fel ca și stabilirea unde și când a fost scris. Ignorarea contextului 
va distorsiona adevărul.

• Lasă Biblia să se interpreteze pe ea însăși comparând un pasaj cu altul. 
Un pasaj dificil sau neclar ar putea fi interpretat întotdeauna în lumina 
unui pasaj mai clar al cărui înțeles este evident.

• Ține cont de limbajul figurativ cum ar fi metafore, similitudini, analogii, 
hiperbole, etc.    De exemplu, atunci când Isus a zis „Eu sunt calea”, El a 
vorbit în sens figurativ.

SĂ PROFUNDEZI

Cum pot să știu voia lui 
Dumnezeu pentru marile 
decizii din viața mea?

Vezi Anexa intitulată: Cu-
noașterea voii lui Dumnezeu 

GÂNDEȘTE-TE LA

Unele biserici își bazează 
credințele mai degrabă pe 
tradiții religioase decât pe 
Biblie. Uneori aceste tradiții 
distorsionează adevărul 
biblic.

Poți să te gândești la câteva 
tradiții religioase care sunt 
lipsite de suport biblic?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

SĂ CREȘTI

Citește 
2 Corinteni 8-13 
și Psalmul 17 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 2 Timotei 2:15

Caută să te înfățișezi înain-
tea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care 
n-are de ce să-i fie rușine și 
care împarte drept Cuvântul 
adevărului.
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Pasul 13  
Să-L mărturisești pe Hristos

Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ Este OK pentru mine să decid dacă vreau sau nu să evanghelizez.
____   Majoritatea oamenilor de pe pământ vor merge în cer.
____ Un evanghelist adevărat are compasiune pentru cel pierdut.

DE CE SĂ EVANGHELIZEZI?

1. Ce spune Romani 3:10-12,23 despre condiția lumii? ____________________
 ______________________________________________________________

 Nimeni nu este suficient de bun ca să ajungă în cer prin sine. Cu toții avem 
nevoie de Hristos.

2. Matei 7:13-14 vorbește despre două căi și două destine diferite. Cea largă duce 
 la __________________; cea îngustă duce la _________________________
 Care va fi destinul celor mai mulți oameni?  __________________________

3. Matei 7:15. Unul dintre motivele pentru care mulți sunt pierduți este acela că 
 sunt mulți ____________________________. Isus numește acești învățători 

falși lupi îmbrăcați în haine de oi, arătând că învățătura falsă este prezentată ca 
ceva atractiv sau bun.

4. 1 Ioan 2:28 ne spune să _________________ în Hristos, pentru ca, atunci când 
 va veni El, ____________________ și să nu _________________________. 

 Cei care rămân în Hristos vor asculta porunca Lui de a duce Evanghelia lumii 
întregi. Noi nu știm ziua sau ora, dar fiecare zi ne aduce mai aproape de veni-
rea Lui. Romani 13:11

5. Evanghelizarea nu este o opțiune pentru credincios. Nu este ceva de 
făcut dacă ne place să-l facem. Scrie mai jos porunca pe care o găsești 
în pasajele următoare.

 Matei 28:19 ___________________________________________________
 Fapte 1:8 _____________________________________________________
 2 Timotei 4:2 __________________________________________________

 După cum vedem, evanghelizarea este poruncită, nu sugerată; însă pentru a 
comunica mesajul într-un mod eficient, sunt câteva cerințe pe care creștinii 
trebuie să le îndeplinească.

CERINȚELE PENTRU O EVANGHELIZARE EFICIENTĂ

6. Ioan 3:3  Un evanghelist trebuie să fie _______________________________

7. Potrivit cu Ioan 15:4-5, noi ar trebui ______________________________ în 
Hristos.  Aceasta înseamnă să trăim în părtășie și dependență de El.

GÂNDEȘTE-TE LA

Citește Apocalipsa 20:11-15 
și alege una din următoarele 
opțiuni:

❏    Vrei ca familia ta sau 
prietenii tăi să fie arun-
cați în lacul de foc?

❏    Ai vrea mai degrabă ca 
ei să împărtășească viața 
veșnică în cer împreună 
cu tine?  Apocalipsa 
21:1-7

CEVA DE FĂCUT

De acum încolo, mă 
angajez să mă rog pentru 
următoarele persoane, ce-
rând lui Dumnezeu să-mi 
dea ocazia să le împărtă-
șesc pe Hristos.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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8. Matei 9:36; 14:14   Avem nevoie de _____________________ pentru oa-
meni, așa cum a avut Hristos.

9. Potrivit Matei 7:29 avem nevoie să vorbim cu __________________. 
Aceasta nu înseamnă că va trebui să mergem să vindecăm sau să facem mi-
nuni, ci mai degrabă să avem temelia biblică pentru mesajul nostru. Biblia 
este unealta puternică care este vrednică de încrede ca să convingă oamenii 
de nevoia lor. Mai mult ca orice, viețile noastre trebuie să demonstreze că 
Dumnezeu a lucrat în viețile noastre. (Matei 5:16)

10. 2 Timotei 1:8  Trebuie să nu ______________________________________

DATORIILE UNUI EVANGHELIST 

 Rugăciune: Cere călăuzirea Duhului Sfânt să prezinți efectiv Evanghelia 
la momentul potrivit.

 Cercetează Scripturile:  Ca mesager al lui Dumnezeu, este important să 
studiezi Biblia regulat, mai ales că ea mărturisește despre Hristos. (Ioan 5:39)

 Memorează planul de mântuire:  Uită-te la planul de mântuire simplifi-
cat din Anexa 2 și învață-l pe de rost. Aceasta îți va permite să fii pregătit 
să împărtășești pe Hristos atunci când apare o ocazie. Memorarea lui îți va 
da mai multă libertate și încredere atunci când împărtășești.

CUM SĂ ÎNCEPI O CONVERSAȚIE EVANGHELISTICĂ

 Duhul lui Dumnezeu este cel care deschide ușile pentru 
 a mărturisi. Următoarele întrebări te pot ajuta să începi 
 conversația.

• Presupune că ai murit astăzi și Dumnezeu te-a întrebat:  
 „De ce să te las să intri în Cer?” Ce ai răspunde?

 Răspunsul lor va arăta dacă persona a înțeles Evanghelia 
 sau dacă se încred în faptele lor ca să fie salvați.

• În opinia ta, ce trebuie să facă cineva ca să meargă în Cer?
 Ai vrea să știi ce spune Biblia despre acest subiect?

• Când cineva îți spune despre o problemă personală, întreabă: Pot să mă rog pentru 
tine chiar acum? Marea majoritate a oamenilor va fi mulțumitoare pentru intere-
sul tău și pentru rugăciune. Aceasta, de asemenea, va lăsa ușa deschisă pentru o 
conversație viitoare.

• Poți să mă ajuți să-mi spui opinia ta despre această broșură? Dacă persoana răs-
punde „Da”, prezintă-i un tractat evanghelistic sau o broșură.

• Când conversația se îndreaptă spre subiecte cum ar fi problemele din lume sau 
comunitate (destrămarea familiei, crimă, droguri, etc.) întreabă: Care crezi că este 
soluția pentru toate aceste probleme? Știi că Biblia ne dă răspunsuri?

• Ai ajuns în punctul în care ești sigur că vei merge în cer atunci când vei muri? Ai 
vrea să știi cum poți avea acea siguranță?

• Unde te vezi în călătoria ta spirituală?

• Ți-a spus vreodată cineva cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu?
 Ai vrea să auzi ce spune Biblia despre acest subiect?

1. Fii sincer. Ceilalți vor ști 
dacă tu ești convins de ceea 
ce spui.

2. Atenție la felul în care arăți 
(igiena personală, haine 
potrivite, etc.).

3. Fii amabil. Felul în care 
spui ceva este deseori mai 
important decât ceea ce 
spui.

4. Fii blând. Scopul nu este 
doar să câștigi o discuție.

5. Ascultă. Aceasta te va ajuta 
să prezinți Evanghelia mai 
eficient.

6. Memorează pasajele din 
Scriptură care să însoțească 
prezentarea Evangheliei.

ÎNCĂ CEVA LA CARE 
SĂ TE GÂNDEȘTI

Scrie mai jos cererile din 
1 Petru 3:15 și reflectă 
asupra lor.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

SĂ CREȘTI

Citește 1 Timotei 1-6 
și Psalmul 18  
(câte un capitol pe zi)

Memorează Romani 10:15

Și cum vor propovădui dacă 
nu sunt trimiși? După cum 
este scris: „Cât de frumoase 
sunt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc 
Evanghelia!”

SFATURI PENTRU 
CEI CARE ÎȘI 

 ÎMPĂRTĂȘESC 
CREDINȚA
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Pasul 14  
Viitorul

Răspundeți ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ Răpirea este aceeași cu Necazul.
____ Un timp grozav al judecății îi așteaptă pe necredincioși.
____ Hristos poate veni în orice moment ca să-Și cheme 
 credincioșii în prezența Sa.

RĂPIREA

Biblia învață că la un moment neașteptat din viitor, Hristos va veni să-Și ia biserica 
în prezența Sa. Aceasta se numește Răpire. Hristos poate veni în orice moment în 
nori să-Și răpească biserica. Răpirea nu este același lucru cu a doua venire, pe care 
o vom studia în lecția următoare.  1 Tesaloniceni 4:13-18;  1 Corinteni 15:51-53

Citește 1 Tesaloniceni 4:13-18. Aici apostolul Pavel răspunde la întrebarea: ce 
se întâmplă cu credincioșii care au murit? Haideți să vedem cum răspunde el la 
această întrebare:

1. Ce se întâmplă când trâmbița sună și Domnul coboară din cer?

 v. 16b ________________________________________________________

 v. 17 _________________________________________________________

2. Cine va veni să ne ia? v.16  _______________________________________
 
3. Unde ne vom întâlni cu Domnul?  v.17 ______________________________

4. Unde vom fi după răpire? v.17   ____________________________________

 ______________________________________________________________

GÂNDEȘTE-TE LA

Ai pe cineva iubit care a mu-
rit? Dacă a fost credincios, 
ce simți după ce meditezi la 
1 Tesaloniceni 4:13-16?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Biblia învață că toți oamenii 
religioși vor fi răpiți? 

 Da  ❏     Nu  ❏  

Este posibil să existe oameni 
care afirmă că sunt creștini, 
dar care în realitate nu sunt?

 Da  ❏     Nu  ❏  

Este posibil să fie oameni 
în biserica ta care afirmă că 
sunt creștini, dar în realitate 
nu sunt?

 Da  ❏     Nu  ❏

Ce se va întâmpla cu ei când 
va veni Răpirea?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Uneori vedem confuzia care este în lume și ne întrebăm: Ce va aduce viito-
rul? Dumnezeu încă are controlul lumii de pe pământ? Biblia ne arată planul 
suveran al lui Dumnezeu pentru viitor. Această lecție se va concentra pe 
detaliile acelui/acestui plan.
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Citește 1 Corinteni 15:51-53 și răspunde la următoarele întrebări:

5. „Nu vom _______________ toți dar toți vom _______________________” 
v.51   Cuvântul „adormi” se referă la moarte. Nu toți credincioșii vor muri 
pentru că unii vor fi răpiți înaintea morții.

 Toți credincioșii în viață vor fi răpiți sau doar unii? ___________________
 ____________________________________________________________

6. La Răpire, ceea ce este trecător se va transforma în  ___________________
  iar ce este muritor va fi transformat în _________________________  v.53
 Ce crezi că înseamnă? __________________________________________
 ____________________________________________________________

7. Cât timp va lua pentru apariția Răpirii? v.52  ________________________
 ____________________________________________________________

 În sumar: În orice moment Hristos se poate întoarce să-și răpească biserica. 
Într-o clipită, credincioșii care au murit vor fi înviați iar acei credincioși 
care vor fi încă în viață pe pământ vor fi luați să fie pentru totdeauna cu 
Hristos. Atât cei vii cât și cei morți vor fi transformați, primind trupuri noi 
care nu vor mai fi supuse slăbiciunii, bolii sau păcatului.

NECAZUL

Biblia ne învață de asemenea că după Răpire vor fi șapte ani de necaz teribil 
pentru întreaga lume.

8. Matei 24:21 spune că va fi _________________________________, așa 
cum lumea nu a mai văzut până acum sau va vedea vreodată. Versetul 22 
arată că va fi atât de rău încât nimeni nu ar mai supraviețui, dacă n-a fi 
faptul că Dumnezeu va opri distrugerea pentru a nu se distruge viața de pe 
pământ.

Cartea Apocalipsei (Revelației) descrie Necazul astfel:

• Va începe după Răpirea Bisericii lui Hristos.

• Dumnezeu își va vărsa mânia împotriva lumii păcătoase. (Apocalipsa 14:19-20)

•  Vor fi trei serii de judecăți (Apoc. 6, 8-9, 15-16) care vor include război, foa-
mete, plăgi și cutremure de pământ. Mai mult de jumătate din populația lumii 
va muri. O treime din vegetația pământului, apa de băut și creaturile mării vor 
fi distruse. Oamenii vor fi chinuiți timp de cinci luni cu dureri atât de intense 
încât ar prefera să moară.

• Întreaga lume va cădea sub controlul lui Antihrist, un dușman declarat al lui 
Dumnezeu și a poporului Său. (Apoc. 13:3,4,7)

• Cei care vor alege să rămână credincioși lui Dumnezeu vor fi persecutați, 
mulți până la moarte (Apoc. 6:9-11; 7:9-14; 20:4). Va fi de asemenea o 
persecuție puternică împotriva lui Israel. (Apoc.12; Matei 24)

• Vor fi mulți profeți mincinoși și religii false, culminând cu o închinare 
mondială totală înaintea lui Antihrist. (2 Tes. 2:3-4,9; Apoc. 13:8,11-18)

• Necazul se va sfârși cu întoarcerea lui Hristos pe pământ să judece răul și să 
stabilească Împărăția Sa.

SĂ CREȘTI 

Citește 
2 Timotei 1-4 
și Psalmii 19-21 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
1 Tesaloniceni 4:17

Apoi, noi cei vii, care vom 
fi rămas, vom fi răpiți toți 
împreună cu ei în nori, ca 
să întâmpinăm pe Domnul 
în văzduh; și astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul.

ÎNCĂ CEVA LA CARE 
SĂ TE GÂNDEȘTI

Unii au auzit Evanghelia, dar 
au refuzat să-L accepte pe 
Hristos. Ei spun: „Dacă toate 
acestea despre Răpire sunt 
adevărate și într-o zi credin-
cioșii vor dispare, atunci Îl voi 
accepta pe Hristos!”

În lumina a ceea ce Biblia 
spune despre Necaz, tu ce ai 
spune acestor oameni?
Înainte de a răspunde, citește 
Apocalipsa 20:4 ca să vezi ce 
se va întâmpla cu mulți care-L 
vor primi pe Hristos în timpul 
Necazului.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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Pasul 15  
Mai mult despre viitor

Răspunde ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ A doua venire va cauza mare fericire pentru majoritatea 
 locuitorilor pământului.
____ Într-o zi Hristos va reveni să judece și domnească peste lume.
____ Necredincioșii vor fi judecați și aruncați în lacul de foc.

A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS 

În contrast cu Răpirea, când Hristos vine fără să fie văzut de cei de pe pământ, 
Biblia vorbește de întoarcerea vizibilă a lui Hristos pe pământ. La sfârșitul Neca-
zului, când lumea este pe punctul de a se autodistruge, Hristos va veni să judece 
lumea și să stabilească Împărăția Sa de o mie de ani.

1. Cine va vedea a doua venire a lui Hristos pe pământ? Apocalipsa 1:7
 ____________________________________________________________

2. Cum vor reacționa oamenii la venirea Lui?  ________________________

Citește Apocalipsa 19:11-16 și răspunde la următoarele întrebări:
3. El va veni cu dreptate să ________________ și să _________________ v.11

4. Hristos va călca teascul  _____________________________________ v. 15

5. Cine ar trebui să se îngrozească de a doua venire?  ____________________ 
 În contrast, pentru cel neprihănit, a doua venire este un timp al bucuriei care 

anunță sfârșitul domniei lui Antihrist și începutul domniei dreptății.

6. Versetul 11 Îl numește pe Hristos _________________________________.
 Deși El va veni să judece, judecățile Lui sunt întotdeauna în acord cu adevă-

rul și dreptatea. Fiecare persoană va primi exact ceea ce merită..

7. Versetul 16 Îl numește pe Hristos  ________________________________ .
 Hristos va stabili o împărăție perfectă pe pământ; dar mai întâi va trebui să curețe 

lumea de rău, așa că domnia Lui peste oameni va fi una a păcii și dreptății.

 În sumar: La sfârșitul Necazului, Hristos se va întoarce pe pământ pentru a 
împlini două lucruri: să judece și să domnească. Judecățile Lui vor fi aprige 
împotriva a tot ce este rău, în timp ce domnia Lui va fi perfectă, dreaptă și 
plină de pace.

ÎMPĂRĂȚIA MILENARĂ

Domnia lui Hristos va fi numită Milenară pentru că va fi pentru 1000 de ani.

8. Unde va fi Satan în perioada împărăției Milenare? Apocalipsa 20:1-3
 ____________________________________________________________

9. Isaia 11:4 descrie Mileniul ca pe un timp  __________________________
 pentru săraci și ____________________________pentru cel rău.

10. Cum este descrisă pacea Mileniului în Isaia 11:6? ____________________
 ____________________________________________________________

GÂNDEȘTE-TE LA

În lumina condiției lumii 
de azi, s-ar putea să fie 
ușor pentru credincioși 
să devină descurajați, 
îndoielnici că Dumnezeu 
are cu adevărat totul în 
control.

În ciuda a ceea ce lucruri-
le par a fi, profeția biblică 
ne dă un punct de vedere 
diferit, permițându-ne să 
vedem lucrurile așa cum 
sunt.

…Dumnezeul cerurilor va 
ridica o împărăție care nu 
va fi nimicită niciodată… 
Ea va sfărâma și va ni-

mici toate acele împărății, 
și ea însăși va dăinui 
veșnic.   Daniel 2:44

Dar sfinții Celui Prea 
Înalt vor primi împărăția 
și vor stăpâni împărăția 
în veci, din veșnicie în 
veșnicie.  Daniel 7:18
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11. Nu i se va mai permite răului să rănească sau să distrugă pentru că pământul
 va fi plin de ____________________________________________. Isaia 11:9

JUDECATA LUCRĂRILOR FIECĂRUI CREDINCIOS

12. Citește 2 Corinteni 5:9-10. Apostolul Pavel întotdeauna a încercat să placă 
 Domnului. De ce? v.10 __________________________________________

13. Pentru ce vom da socoteală înaintea scaunului de judecată a lui Hristos? v.10
  _____________________________________________________________

14. 1 Corinteni 3:11-15 compară lucrările unor credincioși cu aurul, argintul 
și pietrele prețioase care vor supraviețui focului judecății lui Dumnezeu. 
Lucrările altor credincioși sunt asemenea lemnului, fânului și trestiei, care 
nu vor rezista testului judecății lui Dumnezeu.

 v.14 Credinciosul a cărui lucrare va rezista, va primi  __________________
 v.15 Dacă lucrarea altuia va fi arsă, el va ____________________________
 El va fi ________________________, dar ca unul care a scăpat prin foc. 

Asta înseamnă că unii din cei salvați (mântuiți) vor veni înaintea lui Dumne-
zeu cu mâinile lor goale, cu nimic să ofere în dar Domnului ca răsplătire.

JUDECATA NECREDINCIOȘILOR LA MARELE TRON ALB

Apocalipsa 20:11-15 descrie judecata lucrărilor necredincioșilor când vor sta 
înaintea Domnului.

15. Cine va fi judecat? Va scăpa cineva de judecata finală? v.11-13
  _____________________________________________________________

16. Ce se va întâmpla cu cei a căror nume nu vor fi scrise în cartea vieții?  v.15
 _____________________________________________________________

17. Cum este descris lacul de foc în Apocalipsa 14:10-11? _________________ 
 _____________________________________________________________

18. Cine altcineva va fi în lacul de foc? Apocalipsa 20:10  _________________

ETERNITATEA

19. Romani 8:21 Într-o zi creația va fi eliberată de  _______________________ 
 _________________ și va avea parte de ____________________________
 După împărăția milenială și judecata marelui tron alb, Dumnezeu va distru-

ge pământul și va crea un cer nou, un pământ nou și o cetate nouă, Ierusali-
mul ceresc (Apoc. 21:1-3) În această cetate cerească, Dumnezeu va locui cu 
aceia dintre noi care am fost răscumpărați.

20. Din următoarele verste din Apocalipsa, scrie mai jos câteva din condițiile 
care vor triumfa în noul Ierusalim și pe noul pământ.

 21:4 _________________________________________________________
 21:27 ________________________________________________________
 22:3 _________________________________________________________
 22:5 _________________________________________________________

VERIFICARE

1 Corinteni 3:11-13 vorbește 
de diferite materiale de con-
strucție pe care le folosim ca 
să ne construim viețile noas-
tre. Ce materiale predomină 
în viața ta?

❏    Aur, argint, pietre 
scumpe 

❏    Lemn, fân, trestie 

NOI TOȚI TREBUIE 
SĂ DĂM SOCOTEALĂ 

LUI DUMNEZEU

SĂ FACI
Scrie mai jos numele cunoș-
tințelor tale ale căror nume nu 
sunt scrise în cartea vieții:

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Poți să faci ceva să ajuți la 
schimbarea destinului etern 
al acestor oameni. Cere lui 
Dumnezeu ocazii să le vor-
bești despre Hristos.

SĂ CREȘTI

Citește Apocalipsa 19-22 
și Psalmii 22-24 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
2 Corinteni 5:10
Căci toți trebuie să ne înfă-
țișăm înaintea scaunului de 
judecată a lui Hristos, pentru 
ca fiecare să-și primească 
răsplata după binele sau răul 
pe care–l va fi făcut când 
trăia în trup.
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1. Crezi că este posibil să cunoști voia lui Dumnezeu? 
Vezi Psalmul 32:8

2. Dorești să asculți de voia lui Dumnezeu indiferent care 
este aceasta, sau vrei doar să știi care este voia Lui și 
așa să poți decide dacă aceasta este cale pe care vrei să 
mergi?  Ioan 7:17

3. Ai luat vreodată decizia de a-ți dedica viața cu totul lui 
Hristos? Dacă nu, meditează la Romani 12:1-2 și caută 
sfatul unui credincios matur.

4. Există vreun păcat nemărturisit în viața ta? Te prefaci 
că trăiești o viață normală în timp ce sunt lucruri pe 
care le ascunzi de Dumnezeu? Dacă este așa, fă-ți timp 
acum și mărturisește acel păcat. Dacă nu vrei să te 
confrunți cu păcatul tău, căutarea voii lui Dumnezeu 
pentru tine va fi zadarnică.  1 Ioan 1:9; Proverbe 28:13; 
Psalmul 66:18.

5. Asculți de ceea ce Dumnezeu vrea să faci zi de zi? 
Dacă nu, începe de azi. Cel mai important lucru este să 
asculți ceea ce deja știi că este voia Lui. De exemplu, 
fiecare poruncă pe care o găsim în Biblie este o indica-
ție clară a ceea ce El vrea ca noi să facem.

6. Ai deja mintea formată și nu mai ești interesat cu ade-
vărat să primești sfaturi? Îți pasă cu adevărat de ceea 
ce Biblia spune cu privire la decizia pe care trebuie să 
o iei? Roagă-te, cere lui Dumnezeu să-ți dea o inimă 
doritoare să faci voia Lui, indiferent care este aceasta. 
Filipeni 2:13.

7. Te rogi specific despre decizia pe care trebuie să o iei 
curând? Scrie-ți gândurile despre decizia pe care trebu-
ie să o iei, și începe să te rogi despre ele. Roagă-te cu 
credință, crezând în Dumnezeu care te va călăuzi. Iacov 
1:5-7, Marcu 10:51.

8. Cum este viața ta devoțională? Ești în părtășie cu Hris-
tos clipă de clipă de-a lungul zilei? Citești din Biblie și 
te rogi în fiecare zi? Dacă nu, angajează-te să începi de 
azi. În timp ce-ți umpli mintea cu Cuvântul lui Dumne-
zeu, vei învăța să gândești biblic și să iei decizii biblice.

9. Dumnezeu ți-a vorbit prin intermediul studiului tău în 
Cuvântul Lui? Simți că anumite pasaje te îndeamnă să 
faci schimbări în stilul tău de viață sau să faci modi-
ficări în cursul pe care l-ai ales? Scrie într-un caiet 
ce simți că încearcă Dumnezeu să-ți vorbească. Dacă 
citești Scriptura, însă nu simți nici o călăuzire, continuă 
să citești și să aștepți cu răbdare.

10. Ai toate informațiile necesare pentru a putea lua o 
decizie înțeleaptă? Dacă nu, găsește ceea ce ai nevoie 
să știi pentru a fi apt să iei o decizie informată.

11. Fă o listă cu elementele pro și contra referitoare la 
decizia pe vrei să o iei. Evaluează fiecare din avantaje 
și dezavantaje în lumina Scripturii. Lucrurile nu sunt 
întotdeauna ceea ce par a fi la prima vedere.

12. Ce-ți spune bunul simț să faci?

13. Ce vrei să faci? Ai o preferință anume? Psalmul 37:4

14. Înaintea luării deciziilor, întreabă-te cum îți vor afecta 
spiritualitatea, fizicul, emoționalul, socialul și intelec-
tul.  Meditează la adevărul din 1 Corinteni 6:12. Faptul 
că un lucru nu este interzis în mod specific în Scriptură, 
nu înseamnă în mod necesar că este corect sau ziditor.

15. Te-ai gândit la faptul că decizia pe care o iei în consi-
derație va afecta alte lucruri sănătoase din viața ta? Te 
va îndrepta spre un stil de viață materialist sau senzual? 
Îți va aduce mai multă sau mai puțină pace?  Marcu 4:9

16. Cum îi va afecta decizia ta pe ceilalți? Îi va face să se 
împiedice? 1 Corinteni 10:23; Proverbe 14:21. Îl va 
glorifica pe Dumnezeu? 1 Corinteni 10:31

17. Ai căutat sfatul unui credincios matur?  Proverbe 15:22

18. Decizia pe care ești aproape să o iei încalcă vreo po-
runcă specifică din Scriptură?

19. Dacă ești nesigur cu privire la cursul acțiunii pe care ar 
trebuie să o iei, ai vrea să aștepți în credință până când 
Dumnezeu îți dă pace și circumstanțe potrivite?  Evrei 
10:36

20. Dacă ai pace interioară și convingerea că aceasta este 
voia lui Dumnezeu, procedează cu încredere. Acționea-
ză pe baza credinței tale. Romani 14:23; Evrei 11:6

Anexa 1

Cunoașterea voii lui Dumnezeu
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Sunt multe feluri de a prezenta Evanghelia. Putem să folosim oricare dintre ele, însă este un 
mesaj de bază pe care toți trebuie să-l înțeleagă ca să fie mântuiți. Următorul plan de salvare 
(mântuire) este adaptat după Cele patru legi spirituale.

1. Dumnezeu ne iubește și are un plan pentru viața noastră.

 Ioan 3:16  Dumnezeu ne iubește.

 Ioan 10:10b Dumnezeu are un plan pentru viețile noastre.

 De ce sunt atât de puțini oameni care experimentează dragostea lui Dumnezeu și 
planul Lui pentru viețile lor?  Răspunsul se găsește mai jos.

2. Suntem păcătoși și despărțiți de Dumnezeu. 

 Romani 3:23 Noi toți am păcătuit

 Romani 6:23 Consecințele păcatului sunt moartea spirituală și despărțirea
     eternă de Dumnezeu.

 Efeseni 2:8-9 Salvarea este doar prin credință. Nu ne putem salva prin 
    fapte bune.

3. Hristos este singura soluție a lui Dumnezeu ca să ne salveze. El a murit în 
locul nostru.

 Romani 5:8 Hristos a murit pentru noi.

 2 Corinteni 5:21 El a purtat păcatele noastre ca noi să putem fi declarați 
    justificați (neprihăniți)

 Ioan 14:6  Isus este singura cale de salvare

 1 Corinteni 15:3-6 Hristos a înviat din morți

4. Trebuie să-L primim pe Hristos ca Mântuitorul nostru.

 Ioan 1:12  Trebuie să-L primim pe Hristos ca să devenim copiii lui 
    Dumnezeu.

 Apocalipsa 3:20 Trebuie să-L invităm pe Hristos să intre în viețile noastre.

Anexa 2

Care este mesajul nostru?
Un sumar al Evangheliei



B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

C
er

ti
fi

ca
t 

Se
 ce

rti
fic

ă p
rin

 p
re

ze
nt

a c
ă 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

A
 co

m
pl

et
a t

oa
te

 le
cț

iil
e c

ur
su

lu
i

Pa
sto

r /
 În

vă
ță

to
r

 D
at

a

Lu
aț

i j
ug

ul
 M

eu
 as

up
ra

 v
oa

str
ă ș

i î
nv

ăț
aț

i d
e l

a M
in

e,
că

ci 
Eu

 su
nt

 bl
ân

d ș
i s

m
er

it 
cu

 in
im

a ș
i v

eți
 gă

si 
od

ih
nă

 pe
nt

ru
 su

fle
tel

e v
oa

str
e. 

   M
at

ei 
11

:2
9

Vi
aț

ă 
no

uă
 în

 H
ris

to
s, 

Vo
lu

m
 2

Pa
și

 fu
nd

am
en

ta
li 

în
 v

ia
ța

 c
re

șt
in

ă


