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GHIDUL
ÎNVĂȚĂTORULUI

8.

Încearcă să-i determini pe studenți să se gândească
la implicații practice pentru viața lor. Ajută-i să
înțeleagă aplicații practice, specifice.
Fiecare lecție are secțiuni marcate cu semnul STOP.
Acestea sunt destinate studenților ca să se
STOP oprească și să se gândească la implicațiile
lecției pentru viața lor. Fă-ți timp să meditezi la aceste secțiuni.

1.

2.

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

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

9.

Biblia să fie întotdeauna autoritatea ta în răspunsurile 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.

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. Studenții au nevoie de un ajutor continuu în căutarea
schimbării caracterului lor, a modurilor de a gândi,
obiceiurilor, etc.

Unii noi-credincioși au nevoie de o succintă prezentare 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 săptămână, încurajând ucenicul să facă toate temele
pentru fiecare lecție.

4.

Încearcă să nu faci sesiunea prea lungă. Ai grijă să
nu pierzi atenția audienței.

5.

Încurajează studenții să răspundă la întrebări folosind 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
descoperi ce înțeleg studenții și ca să stimulezi
participarea 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.

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

11. Este extrem de important ca ucenicii să deprindă
obiceiurile zilnice de citire a Bibliei, rugăciunii,
memorării Scripturii și părtășiei cu alți credincioși
în Hristos.
La începutul fiecărei lecții, ia un timp să recapitulezi
versetul memorat mai înainte și întreabă-i cum merge studiul lor zilnic al Bibliei. Nu-i certa pe ucenicii
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 ucenicilor. Fă-ți timp după fiecare sesiune să răspunzi la
orice întrebare pe care o au, sau să-i ajuți să facă
față problemelor cu care se confruntă în viața lor
personală.
Ține cont de faptul că uneori nu este posibil să răspunzi la fiecare întrebare în timpul lecției din cauza
lipsei de timp. În aceste cazuri, alege întrebările cele
mai importante pentru discuție.
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Căci scut și
pavăză este
credincioșia Lui...
Psalmul 91:4 (VDC)1

Această lucrare este dedicată studiului câtorva minciuni
uzuale pe care lumea și diavolul le folosesc pentru a ne deruta. Ne vom uita la subiecte de genul toleranță, ipocrizie,
șovinism masculin (machism), evanghelia prosperității și
altele... Fiecare lecție caută să dea răspunsuri biblice care
să te ajute să iei deciziile care să te conducă la libertate.

Adevărul Său este scutul și pavăza ta... Psalmul 91:4 (VDCL, 1931)
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Pasul 1

Nu judeca! Fii tolerant!

MINCIUNA

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Nu am dreptul să le spun altora ce să facă.
______ Cel mai important lucru în viață este să fii tolerant cu ceilalți.
______ Judecarea celorlalți este o problemă în lumea de azi.

Această minciună are câteva variante:
• „Isus a spus să nu judecăm, așa că cine sunt eu să critic sau să spun altora ce să facă?”
• „Eu nu vreau să jignesc pe nimeni.”
• „Toate regulile din biserică sunt doar legalism.”
• „Nu-mi place ca oricine să-mi spună ce să fac; știu cum să-mi trăiesc viața.”
Auzim deseori lucruri ca acestea. Sunt oare adevărate? Sau, asemenea multor minciuni, sunt jumătăți de adevăr?
JUDECARE
1. Care este problema cu judecarea altora? Matei 7:1-4 ______________________
_________________________________________________________________
Gândește-te la propriile tale greșeli, înainte de a privi la greșelile altora.

2. Asta înseamnă că nu ar trebui să fim critici cu privire la ce spun sau fac alții?

Explică: __________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Există o diferență între judecare, îndemnarea și admonestare?

______________

_________________________________________________________________

Judecarea caută să critice sau să-i condamne pe alții, în timp ce îndemnarea și admonestarea caută să corecteze și să restaureze (repare). În timp ce este adevărat că Isus
ne-a poruncit să nu judecăm, aceasta nu ne scutește în nici un fel de responsabilitatea
de a-i îndemna și admonesta pe ceilalți în credință. Volumul 3 din „Viață nouă în
Hristos” vorbește despre aceste subiecte.

Toleranță
„În lume se numește
Toleranță, însă în iad se
numește Disperare, păcatul care crede în nimic,
căruia nu-i pasă de nimic,
care caută să cunoască
nimic, să interfereze cu
nimic, să se bucure de
nimic, să urască nimic, să
găsească un scop în nimic,
să trăiască pentru nimic și
să rămână viu pentru că
nu are niciun motiv pentru
care să moară.” Dorothy Sayers
Ești de acord cu acest citat?
De ce? Sau de ce nu?

TOLERANȚĂ
4. Felul de toleranță promovată astăzi nu se limitează la a fi prietenos și respectos cu alții. Dimpotrivă, a fost convertită într-o doctrină, aproape o religie. Ea afirmă ideea că toate credințele sunt la fel de valabile (adevărate), așa că
nimeni nu are dreptul să examineze critic alte credințe.
Ironia acestei „toleranțe” moderne este un sistem dogmatic al credinței intolerant față de oricine îl pune sub semnul întrebării. Condamnă, în cei mai puternici termeni, orice proclamare a adevărului absolut sau biblic. În timp
ce promovează valabilitatea tuturor credințelor, respinge creștinismul biblic ca fiind învechit, extremist și chiar
fanatic.
5. Pe baza următoarelor pasaje, ce ai avea de spus celor care zic: „Să fii tolerant; niciodată să nu jignești pe cineva.”

Matei 23:25-27 _____________________________________________________________________________
Tit 1:5, 9-13

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
6. Ai vreodată dreptul de a spune cuiva ce să facă? 2 Timotei 4:2-4 ______________________________________

___________________________________________________________________________________________
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GÂNDEȘTE-TE LA
În generațiile trecute,
oamenii căutau adevărul
și credeau că îl pot găsi în
Biblie.
Astăzi mulți spun că fiecare
își are adevărul său. Ei nu
cred că există un adevăr
absolut.
Astăzi accentul nu se pune
pe adevăr, ci pe toleranță,
care a devenit pentru mulți
noua „religie”.
Ironia este că această nouă
religie nu tolerează pe cei
care nu sunt de acord cu
ea sau îi pun sub semnul
întrebării domnia gândirii
moderne.
Ce crezi despre afirmațiile de
mai sus?

7. Citește Galateni 6:1. Cum ai răspunde celor care zic: „Dacă ești prietenul meu,
trebuie să mă accepți așa cum sunt fără să mă judeci.”? __________________

________________________________________________________________

În mod cert, pentru că sunt prietenii tăi, trebuie să spui adevărul în dragoste pentru că îți pasă de ei și cauți restaurarea lor. Nu poți fi indiferent la păcatul unui
prieten. Doar cineva care nu este prieten ar putea spune: „Nu-mi pasă de asta.
Este problema ta.”

Efeseni 4:25  De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună
aproapelui său adevărul”, pentru că sunteți mădulare unii altora.

VERIFICĂ-ȚI ATITUDINEA
8. Care ar trebui să fie atitudinea ta când ai de a face cu cineva care este în păcat
sau cu care nu ești de acord?

Galateni 6:1 _____________________________________________________
Efeseni 4:2 ______________________________________________________

________________________________________________________________
Coloseni 3:12-13 _________________________________________________

________________________________________________________________

Toleranța care acceptă orice fel de comportament este greșită. Aceasta însă nu ne
permite să fim acuzatori sau insensibili. Dumnezeu ne-a chemat să ne susținem
unii pe alții, să fim buni, sensibili și smeriți pentru că și noi avem multe greșeli.
Să iertăm în dragoste în așa fel încât să nu devenim mândri sau plin de amărăciune. Urâm păcatul însă iubim păcătoșii.
LEGALISM
Există o idee falsă că orice biserică, care are reguli, este legalistă. Atunci, cum explicăm faptul că Noul Testament este plin de reguli și interdicții? Regulile pot ajuta sau
răni o biserică, însă adevăratul legalism este altceva.

SĂ CREȘTI
Citește
Judecători 1-7
(câte un capitol pe zi)
Memorează 2 Timotei 4:2
Propovăduiește Cuvântul,
stăruiește asupra lui la timp
și ne la timp, mustră, ceartă,
îndeamnă cu toată blândețea
și învățătura.

Legalistul gândește că este mai bun decât alții pentru că urmează un set de reguli, pe
care el le consideră necesare ca să fii spiritual. Asemenea Fariseilor, el are această
atitudine: „Mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca ceilalți.” El își măsoară spiritualitatea nu printr-o neprihănire lăuntrică, ci mai degrabă prin abilitatea lui de a împlini
o listă de reguli exterioare. Prin efortul propriu, el realizează o aparență exterioară a
sfințeniei. Crede deseori că cea mai bună cale de a-i motiva pe alții este să-i facă de
rușine.
Problema nu sunt regulile ci inima legalistului, care se încrede în propria neprihănire,
în loc să depindă de Duhul Sfânt care produce o viață sfântă. Un creștin spiritual
(duhovnicesc) se abține de la multe lucruri pentru că ele nu zidesc, nu pentru că abstinența îl va duce în cer. El dorește să aibă viața lăuntrică conformă voii lui Dumnezeu. Modul lui de a-i motiva pe alții este prin a-i motiva la o viață sfântă, nu prin a-i
face de rușine.
DOUĂ EXTREME DE EVITAT

• Judecarea altora: Să privești spre ceilalți cu dispreț. Fără dragoste și har.

• Permisivitate, tolerând orice lucru: Teama de a ofensa pe ceilalți, „Cine sunt eu să judec?”.
Ambele extreme arată lipsă de dragoste și indiferență față de alții.

Notă: Uneori este necesar să iei poziție față de ceea ce este rău. O biserică tolerantă față de păcat nu
se poate aștepta la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că „...puțin aluat dospește toată plămădeala” (1 Corinteni 5:1-2, 6). Pentru a studia mai mult despre disciplina bisericii, vezi Matei 18:15-17;
Galateni 6:1-2; 2 Corinteni 2:5-11; 2 Tesaloniceni 3:14-15; 1 Timotei 5:20 și Fapte 5:1-11 în context.
7

Pasul 2

Nu mă simt un om nou
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Dacă nu te simți o făptură nouă în Hristos, probabil nu ești.
______ Adevărata libertate înseamnă a fi în stare să alegi să devii slujitorul lui Dumnezeu.
______ A fi mort față de păcat înseamnă că suntem liberi să urmărim neprihănirea în
locul păcatului.

MINCIUNA
Când își văd slăbiciunile, mulți creștini se simt frustrați sau descurajați. Se întreabă: „De ce nu mă simt
la fel ca atunci când L-am primit prima dată pe Hristos? Da, sunt mântuit, dar de ce continui să cad?
Nu mă simt ca o creație nouă (un om nou).” Sunt două răspunsuri posibile la aceste întrebări:

•
•

Este posibil să nu fi fost născuți din nou. Este important să-și examineze „convertirea” lor. Au înțeles
Evanghelia sau a fost doar o emoție de moment? Au fost presați (forțați) să-L accepte pe Hristos?

În această lecție vrem să examinăm o altă posibilitate. Este posibil ca atunci când un adevărat creștin se uită la
greșelile lui, emoțiile să-i producă îndoiala cu privire la mântuire. Sau, dacă știe că este mântuit, să se îndoiască de
posibilitatea de a avea biruința pe care o caută. Această lecție se referă la minciuna care spune că emoțiile noastre
sunt un bun etalon pentru starea noastră spirituală (duhovnicească). Este mai bine de văzut ce are Biblia de spus.

ADEVĂRUL: Romani 6:3-14
Problema dependenței de emoții este că ele nu sunt vrednice de încredere. Orice ți-ar putea spune emoțiile, Romani 6
te ajută să separi lucrurile și să înțelegi adevărul privitor la poziția ta în Hristos. Romani 6 conține trei concepte cheie
care aduce clarificare: Știți (v.3-10), Socotiți-vă (v.11), Dați-vă (v.12-14).
1. ȘTIM. Când cineva l-a întrebat pe Pavel dacă un creștin poate să continue să păcătuiască, care a fost răspunsul

lui? v.1-2 __________________________________________________________________________________
Ce înseamnă să fii mort față de păcat? Citește în continuare în Romani 6.

2. Citește versetele 2-10. Ce cuvinte sau concepte sunt repetate? ________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Unii spun că botezul menționat în v.3-4 se referă la botezul în apă; însă aceasta ar însemna că cineva nu este mântuit până nu
se botează. Biblia învață că mântuirea este prin credință fără fapte, incluzând botezul. Alții cred că aceste versete se referă la
botezul Duhului care ne identifică cu mădularele trupului lui Hristos atunci când ne convertim (1 Corinteni 12:13). Atunci când
credem, ne identificăm cu Hristos în moartea, îngroparea și învierea Lui. Apa botezului simbolizează această moarte și înviere la
o nouă viață.

3. Ce ar trebui să ȘTIM? v.5-6 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

		STOP Meditează la semnificația cuvântului „dacă” din v.5. Este important? De ce?
4. Care este diferența dintre A ȘTI și A NE CONSIDERA (SOCOTI) că suntem morți față de păcat însă vii pentru

Dumnezeu? v.11 _____________________________________________________________________________

Cuvântul „considera” sau „socoti” este cheia. Dacă credem că nimic nu s-a schimbat, atunci nimic nu se va
schimba. Când ne considerăm morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, atunci noi trecem de la teorie la realitate. Noi spunem: „Eu cred că este adevărat pentru că Dumnezeu spune așa!”. Aceasta reflectă o schimbare a minții,
să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vede Dumnezeu. Cunoașterea fără credință este de mică valoare. Îmi accept
poziția în Hristos prin credință, chiar atunci când nu o simt. Accept lucrarea completă a lui Hristos care face posibil să fiu persoana nouă despre care Dumnezeu spune că sunt.
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ESTE O ÎNTREBARE PE
CARE O AI ÎN MINTEA
TA
Cineva
poate să
știe totul
despre o
nouă viață, însă până când el
nu se consideră o făptură nouă
nu va fi nicio schimbare.
Sunt mulți care spun că ei
cred adevărul dar trăiesc ca și
când ar fi o minciună.
Acest om a căzut de acord
cu ceea ce Dumnezeu spune
despre el... el se consideră
mort față
de păcat și
viu pentru
Dumnezeu,
chiar și
atunci când
emoțiile
îi spun
cu totul
altceva. El decide să-I ofere
lui Dumnezeu fiecare parte a
trupului său, clipă de clipă.

STOP

• Când cineva spune: „Nu mă simt o persoană nouă”, întreabă: „Ce este mai
demn de încredere, cum mă simt eu sau ce spune Dumnezeu?”

•

Te consideri cu adevărat că ești mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu?

•

Imaginează-ți cum s-ar schimba viața ta dacă în fiecare dimineață și seară ți-ai
spune: „Mă consider mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu, chiar în acele
momente în care nu simt aceasta.”

5. DĂ-TE PE TINE ÎNSUȚI Versetele 12-14 vorbesc despre o bătălie pentru
sufletul tău. Vei permite dorințelor rele ale păcatului să-ți stăpânească viața, sau
este o alternativă? Care sunt cele două alternative menționate în v.13?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Dă exemple despre felul în care am putea da lui Dumnezeu părți ale trupului

nostru. v.13 _____________________________________________________
STOP

• Gândește-te la momentele în care ți-ai dat păcatului unele mădulare ale trupului tău.

• Scrie pe o coală de hârtie separată căile specifice în care dorești să-ți oferi aceleași
mădulare lui Dumnezeu ca instrumente ale neprihănirii.

7. Care sunt cele două alternative menționate în v.16? ______________________

________________________________________________________________
Deci, suntem robi sau suntem liberi? _________________________________

Contrar credinței populare, libertate absolută nu există. Suntem întotdeauna sub
autoritatea altcuiva. Este imposibil să fim liberi din sclavia păcatului fără ca
mai înainte să ne supunem ca sclavi unei autorități mai înalte. Ca să fim liberi,
trebuie să ne supunem ca sclavi ai neprihănirii. Singura libertate pe care o avem
este de a decide cui vrem să ne supunem. De sigur, atunci când ne supunem lui
Dumnezeu și Îl ascultăm, vom fi liberi de sub puterea păcatului (v.17).
8. Care sunt cele două rezultate finale menționate în următoarele versete?

v. 21, 23 ________________________________________________________
v. 22 ___________________________________________________________

RECAPITULARE
•

Știm că atunci când Îl primim pe Hristos, omul cel vechi moare și un om nou se
naște.

•

Ne considerăm (socotim) morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Dacă nu,
atunci păcatul va continua să ne domine viața. Avem nevoie să înțelegem cine
suntem. Considerarea (socotirea) înseamnă să credem ceea ce Dumnezeu spune
că este adevărat, chiar și atunci când noi nu o simțim.

•

Ne dedicăm sau oferim mădularele trupurilor noastre lui Dumnezeu și nu păcatului. Trebuie să decidem pe cine vom sluji, păcatului sau neprihănirii. Vom sluji lui
Dumnezeu sau nouă înșine?

SĂ CREȘTI
Citește
Judecători 8-14
(câte un capitol pe zi)
Memorează Romani 6:11
Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și
vii pentru Dumnezeu, în Isus
Hristos, Domnul nostru.

Rugăciune: Doamne, Tu știi că încă mă lupt cu păcatul și că am momente în care mă
îndoiesc că este posibil să-l biruiesc. Deși nu înțeleg totul, prin credință declar
că sunt mort față de păcat și că nu mai vreau să ascult de el. Mă consider a fi o
făptură nouă, chiar și atunci când nu simt acest lucru. Accept aceasta prin credință
pentru că Tu mi-ai spus că este adevărat. Doamne, mă dedic cu totul Ție. Îți dau
mâinile mele, gura mea, picioarele mele, urechile mele și, mai presus de toate,
mintea mea. Aleg să mă supun Ție în fiecare clipă.
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Pasul 3

Ipocriți în biserică
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (S)
______ Toți creștinii sunt ipocriți.
______ Nu există un asemenea lucru ca o biserică perfectă.
______ Sunt oameni în biserică care nu sunt credincioși adevărați.

NEMULȚUMIREA
Unii spun: „Toți creștinii sunt ipocriți: îi judecă pe alții în timp ce ei fac la fel. Predicatorii își folosesc poziția ca să-i
controleze și să-i folosească pe alții, luând bani de la săraci în timp ce ei își duc viața în lux.” Este tragic că în unele
cazuri, aceste acuzații sunt adevărate. Acest tip de ipocrizie este o imensă piatră de poticnire, care dă unora o scuză
pentru a-L respinge pe Dumnezeu.
ISUS ȘI IPOCRIȚII
1. Isus i-a confruntat pe Farisei și pe învățătorii Legii în Matei 23. Care era rezultatul ipocriziei lor? v.13

__________________________________________________________________________ Care este problema
principală a ipocritului? v.23, 28 _______________________________________________________________
Erau foarte atenți să păstreze aparențele, în timp ce inimile lor erau pline de răutate. În consecință, duceau oamenii spre rău și condamnare. Același lucru se întâmplă astăzi atunci când creștinii nu trăiesc credința adevărată.
•
•

Mulți pleacă din biserică din cauza ipocriziei. Ei Îl resping pe Hristos pentru că ei îi resping pe „creștinii” pe
care îi cunosc.
Alții, care sunt creștini, cad în aceeași capcană a ipocriziei, datorită exemplului pe care-l văd în credincioșii
din jur.

2. Sunt oameni care afirmă că-L slujesc pe Dumnezeu, dar încă nu s-au convertit? Matei 7:21-23 Da ❏ Nu ❏

Cum am putea deosebi un creștin adevărat? v.21 ___________________________________________________

TOȚI CREȘTINII SUNT IPOCRIȚI?
3. Cum am putea răspunde celor care afirmă despre noi toți că suntem ipocriți? _____________________________

___________________________________________________________________________________________
Acesta este un adevăr pe jumătate. În parte au dreptate, pentru că toți am acționat ipocrit în anumite momente,
chiar dacă nu acesta este modul nostru normal de a trăi. Dacă înțelegem că biserica este ca un spital pentru păcătoși, nu este surprinzător să găsim greșeli în cei care sunt în procesul de vindecare, așa cum suntem noi toți.

4. Este necesar să distingem între ipocriți și creștini care păcătuiesc ocazional.
Ipocritul: Care este stilul de viață al ipocritului? ___________________________________________________
În public pretinde că este creștin, dar în viața privată (și uneori în public) este plin de contradicții. Se poate să nu
fie încă născut din nou. Alții sunt credincioși, însă trebuie disciplinați pentru stilul lor de viață.

Creștinul sincer: Bifează ce se potrivește. ❏ Nu păcătuiește. ❏ Recunoaște și-și mărturisește păcatul.
❏ Crede că este mai bun decât alții. ❏ Încă se luptă cu natura lui păcătoasă. Nu este încă desăvârșit.
❏ Este un păcătos mântuit prin harul lui Dumnezeu care, ocazional, păcătuiește.
Creștinul sincer Îl imită pe Hristos în public și în privat. Chiar și așa, el este încă un păcătos salvat prin har.
Atunci când cade, își recunoaște păcatul, își cere iertare și continuă mai departe. Este transparent, neacoperindu-și
defectele, ne acuzând pe alții sau fabricând scuze. Chiar apostolul Petru a căzut în ipocrizie și a trebuit mustrat de
Pavel (Galateni 2:11-14).
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GÂNDURI PENTRU CREȘTINII SINCERI
MĂRTURIA HARULUI LUI
DUMNEZEU
John Newton a fost un om rău,
căpitan pe un vas de sclavi în
timpul sec. al XVIII-lea. În
ciuda păcătoșeniei lui copleșitoare, el a fost răscumpărat
prin harul lui Dumnezeu și,
mai târziu, a scris faimosul
imn „Mărețul har”. Meditează
la cuvintele lui:
Nu sunt ceea ce ar trebui să fiu,
Nu sunt ceea ce vreau să fiu,
Nu sunt ceea ce sper

să fiu în altă lume;
Dar totuși nu sunt ce am fost și,
Prin harul lui Dumnezeu,
sunt ceea ce sunt.

5. Citește citatul din John Newton din coloana alăturată. Ce încerca el să spună?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Care este invitația lui Hristos din Matei 11:28? __________________________

________________________________________________________________

Biserica nu este pentru cel perfect, ci pentru cel slab, este asemenea unui centru
de reabilitare care îi ajută pe cei suferinzi de boli spirituale. Nu ar trebui să fim
surprinși să găsim slăbiciune în biserică, mai degrabă ar trebui să fim motivați de
har și compasiune, pentru că noi înșine știm că avem nevoie de harul lui Dumnezeu.
7. Care este scopul întâlnirii împreună cu ceilalți credincioși? Evrei 10:24-25

________________________________________________________________

8. Ce obișnuiau primii creștini să facă? Fapte 2:42, 46-47 ___________________

________________________________________________________________

9. Cum poate cineva să identifice un adevărat copil al lui Dumnezeu? Ioan 13:34-35
________________________________________________________________

SĂ CREȘTI
Citește Judecători 15-21
(câte un capitol pe zi)
Memorează Matei 6:1
Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră
înaintea oamenilor, ca să fiți
văzuți de ei; altminteri, nu
veți avea răsplată de la Tatăl
vostru care este în ceruri.

10. Pași pentru creștinii sinceri:
• Fii sigur că-L urmezi pe Hristos și nu pe oameni. Făcând aceasta, nu te vei
descuraja atunci când alții cad.
• Examinează-te și mărturisește-ți păcatul, ca să nu devii o pricină de poticnire pentru alții.
• Denunță ipocrizia. Combate-o prin învățătură, mustrare și disciplină.
• Nu te lăsa intimidat de acuzații de ipocrizie. Folosește-le ca pe un prilej să
te examinezi personal, să mărturisești și să mergi mai departe. Nu lăsa ca
vinovăția să te paralizeze. Atunci când vezi ipocrizie, privește la creștinii
credincioși, nu la ipocriți. Meditează la eroii credinței care au trăit într-o
lume plină de păcat.
• Depinde de Duhul Sfânt ca să produci roada lui și să elimini lucrările cărnii.
Galateni 5:16-22
• Cum te văd alții? Cere-le să-ți spună adevărul despre viața ta.
STOP Este nevoie să ne păzim mărturia. Ce fel de mesaj transmiți?

❏ Viața mea atrage oamenii la Hristos.   ❏ Uneori sunt o pricină de poticnire
Ți-a spus vreodată cineva că ești ipocrit? Explică.

Avertisment pentru cei care resping biserica pentru că „este plină de ipocriți”
Pentru creștini:

Pentru cei care nu cred:

• Concentrează-te pe Hristos, nu pe alți oameni.

• Fii atent, ai putea să sfârșești petrecându-ți eternitatea
împreună cu unii din acești ipocriți.

• Problemele tale vor dispare dacă părăsești biserica? Fii
cinstit. Dacă crezi că lumea oferă ceva mai bun, s-ar putea
să ai o surpriză amară.
• Nu respinge mesajul din cauza mesagerului. Adevărul este
încă adevăr, chiar dacă unii eșuează.

• Au fost și vor fi întotdeauna ipocriți în biserică, dar aceasta
nu este o scuză pentru necredincioşia ta. Dacă ești rece
față de Domnul, problema nu este în alții ci în tine însuți.
Atenție! Nu lăsa pe diavolul să te înșele să dai vina pe alții.
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• Privește la Hristos, nu la oameni. Da, sunt ipocriți în
biserică, dar Hristos nu este unul dintre ei.

• Care este motivul real al împotrivirii tale? Este cu
adevărat ipocrizia altora sau este doar faptul că nu vrei
să-ți supui viața cu totul lui Hristos? Ioan 3:19-20

• Hristos îți oferă iertare, viața veșnică și o viață mai bună.
Decizia este doar a ta, nu lăsa ca greșelile altora să te
ducă pe o cale greșită. Nu respinge mesajul din cauza
mesagerului.

Pasul 4

Machism2 (șovinism masculin)
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Rolul bărbatului este să domine femeia.
______ A fi bărbat nu este atât de mult un privilegiu, cât mai ales o responsabilitate.
______ Slujba principală a unui soț este să-și iubească soția.

CINE ESTE BĂRBATUL ADEVĂRAT?
Compară cele două coloane și marchează caracteristicile bărbatului adevărat. Compară caracteristica din coloana din stânga cu
opusul din coloana din dreapta. Un bărbat adevărat este...
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Dur și nu plânge niciodată.
Nu depinde de nimeni în afară de el însuși.
Privește femeile ca inferioare.
Gelos și are control total față de soție
Ajunge la orgasm repede, lăsându-și soția nesatisfăcută.
Băutor la greu.
Afemeiat.
Folosește femeile ca obiect al glumelor lui.
Manifestă resentimente și caută răzbunare.
Nu ia poziție față de nedreptate, păstrează tăcere.
Urmează mulțimea.
Ce fel
Ia toate deciziile familiei.
de bărbat
Este mândru și egoist.
sunt?
Își tratează rău soția, sau o bate.
Dă vina pe alții pentru problemele lui.
Minte ca să scape sau să câștige.
Autoritar, controlează totul.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Machistul (șovinistul) este egoist și arată o atitudine
de superioritate, în special în relația cu femeile. Din
păcate, mulți bărbați sunt eșecuri lamentabile, și-au
abandonat responsabilitățile, dezorientați, controlând
și abuzând. Sunt singuratici, neiubitori, vrednici mai
degrabă de milă decât de admirație.

Puternic dar tandru; știe cum să-și arate sentimentele.
Cere ajutor când are nevoie. Este smerit.
Respectă femeile, considerându-le egale.
Are încredere în soție pentru deciziile ei.
Își ia timp să-și satisfacă soția în timpul actului sexual.
Are autocontrol și știe când să se oprească.
Este capabil să iubească și să fie credincios unei singure femei.
Își controlează limba și ia apărarea femeilor.
Își iartă dușmanii.
Ia cuvântul ca să confrunte răul.
Înoată contra curentului când este necesar.
Este înțelept și caută sfatul și părerea soției.
Este smerit și știe să-i slujească pe alții.
Este atent și urăște abuzul și violența.
Își acceptă responsabilitatea și cere iertare.
Întotdeauna spune adevărul, chiar atunci când acesta rănește sau costă.
Încurajează pe alții să se dezvolte și să ia inițiativa.

Bărbaților, s-ar putea să simțiți că nu sunteți așa de răi ca aceia.
Probabil nu, însă este important să realizați că atitudinea șovinistă
a penetrat subtil în cultura noastră, fără să ne dăm seama. Opriți-vă
din a fi defensivi (a vă apăra) și ascultați Cuvântul lui Dumnezeu.
Poate această lecție vă va ajuta să vedeți dacă atitudinile voastre sunt
vrednice de un bărbat creștin.

UN BĂRBAT ADEVĂRAT ESTE PUTERNIC, DAR ȘI BLÂND
Isus a fost puternic: alungarea schimbătorilor de bani din Templu, confruntarea Fariseilor, suferințele suportate și
durerea crucificării fără lamentare. Însă a plâns când Lazăr a murit, a petrecut timp cu copiii, a vindecat bolnavii, a
respectat femeile, a simțit compasiune pentru mulțimi și pe cruce a cerul Tatălui iertare pentru cei care L-au torturat.
1. Cum este revelat curajul și statornicia lui Pavel în 2 Corinteni 11:23-27? __________________________________

________________________________ Cu toate acestea, preocuparea lui a fost pentru alții, nu pentru sine (v.28-29).
El a fost puternic, însă ce fel de stil de viață a recomandat el credincioșilor? Coloseni 3:12-13 _______________

___________________________________________________________________________________________

		Cum i-a tratat pe ceilalți? 1 Tesaloniceni 2:7-8 _____________________________________________________
CONDUCERE RESPONSABILĂ ÎN DRAGOSTE
2. Când un bărbat citește Efeseni 5:22-28, 33, înțelege textul într-un mod diferit de o femeie? Explică.

___________________________________________________________________________________________

Machism – ideologie bazată pe ideea că bărbatul domină din punct de vedere social femeia și că, în această calitate de stăpân, are dreptul la
privilegii (DEX)

2.
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3. Ce spune Efeseni 5:21 atât bărbaților cât și femeilor? ___________________
______________________________________________________________

4. Care este porunca pentru bărbați în v.25 și 28? ________________________

Cum ar trebui să-și iubească soția? v.25 _____________________________

5. Ce înseamnă să fii capul femeii? Efeseni 5:23-24 Vezi mai jos..

Ajutarea soției cu
treburile din casă îl
face mai puțin bărbat?

GÂNDEȘTE-TE LA
Ce crezi despre următoarele
afirmații?
• Fii protectiv, nu însă posesiv.
• A nu te încrede în soția ta (gelozie) este cea mai bună cale
de a otrăvi o relație. Bărbatul
care încearcă să o controleze
ca să nu o piardă, este destinat
s-o piardă.
• Femeile au nevoie să audă
permanent că soții lor le iubesc. Sunt multe căi de a face
asta, dar cel mai simplu este
să spui: „Te iubesc”. O altă
cale este să o asculți cu adevărat atunci când ea se exprimă
(spune ce simte).
• Machismul este, desigur,
o problemă în societatea
noastră. Există ea și în comunitatea creștină? Puteți da
exemple?

Ce este: A fi cap este nu atât de mult un privilegiu, cât mai ales o responsabilitate. Implică conducere responsabilă și iubitoare. Înseamnă s-o iubești așa
cum Hristos și-a iubit biserica și S-a dat pe Sine pentru ea (v.25-26). Soțul se
sacrifică pe sine pentru soția lui. Dragostea lui o ridică, o onorează și-i împlinește preferințele. (Filipeni 2:3-4). El este un slujitor care-și conduce familia
spre neprihănire. Dacă el este înțelept, își ascultă soția și îi deleagă responsabilități. Ei lucrează împreună, în loc să concureze unul cu celălalt.
Ce nu este: Nu este competiție sau un pretext să o domine, să o zdrobească
sau să o manipuleze, ci să o ghideze. El nu este dictator (Eu sunt șeful aici),
nici egoist (Toți trebuie să mă slujească). El nu o consideră incapabilă,
inferioară sau mai puțin vrednică (vezi Proverbe 31:10-31). Nu-i anulează
opiniile sau emoțiile; și nici nu ia el toate deciziile sau să controleze totul.
6. După opinia ta, ce procentaj dintre bărbați sunt lideri adevărați în căminele
lor? ______ % Mulți bărbați se limitează la a plăti facturile. Șovinistul nu
este un lider în disciplinarea sau creșterea copiilor, nici în protejarea
simțămintelor soției lui sau în apărarea casei de influențele rele. El are totul
pe linia de fund, dorind privilegii fără responsabilități. Puțini bărbați sunt
adevărați lideri pentru binele căminelor lor. Adevărata conducere solicită o
moarte a sinelui.
7. Dacă un soț este un conducător responsabil, care-și tratează soția așa cum
Hristos își iubește biserica, îi va fi greu soției să i se supună sau să-i accepte

conducerea? ___________________________________________________

STOP

•
•
•

Soților:

Uitați-vă din nou la cele două coloane de pe pagina anterioară ca să vă identificați
domeniile în care sunteți neclari în privința înțelegerii adevăratei masculinități.
Întrebați-vă soțiile în privința întrebării 5 și ascultați-le opinia. Ascultați cu
umilință ceea ce au de spus. Aveți grijă să nu le controlați răspunsurile.
Sunt schimbări pe care trebuie să le faceți? Scrieți-le pe o foaie separată.

Soțiilor:
•

SĂ CREȘTI

Citește 1 Timotei 1-6, Filimon
(câte un capitol pe zi)
Memorează Efeseni 5:25
Bărbaților, iubiți-vă nevestele
cum a iubit și Hristos Biserica și
S-a dat pe Sine pentru ea.

•
•

Machismul nu este o problemă doar pentru bărbați, ci și pentru femei. Prin
tradiție, multe femei acceptă acest stil de viață ca fiind normal pentru bărbați în
viața lor și chiar își învață copiii să urmeze acest model anti-biblic. Meditați
asupra perspectivei voastre cu privire la acest subiect.
Împărtășiți-vă simțămintele cu soții voștri despre lista de la începutul lecției.
Împărtășiți cum vă simțiți ca soție, bine sau rău?
Cicăleala este contraproductivă. Produce mai degrabă antagonism decât
cooperare.

Pentru amândoi: Aveți grijă. Motivația acestui studiu nu este să genereze conflict
sau competiție în casa voastră, scopul este ca fiecare să admită, să mărturisească
și să se pocăiască de erorile sale, căutând să-și iubească soțul după poruncile lui
Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, porunca din Efeseni 5:21 este ca ambii soți să se
supună unul altuia.
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Pasul 5

Bărbați adevărați
Răspundeți cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Femeile sunt mai fragile și au nevoie să fie tratate cu respect și
considerație.
______ Cel mai important lucru pentru femei este să aibă parte de haine
frumoase și sex.
______ Un bărbat înțelept își ascultă soția și ține cont de ideile ei.

CUM SĂ TRATEZI O FEMEIE
1. Bărbaților _________________ cu soțiile voastre și nu ____________________________ pe ele. Coloseni 3:19
2. Faceți o listă cu șase modalități concrete prin care un soț poate să-și arate dragostea față de soția lui. Dacă ești femeie,
scrie șase modalități prin care ți-ar plăcea ca soțul tău să-și arate dragostea față de tine.
• ___________________________________________

• __________________________________________

• ___________________________________________

• __________________________________________

• ___________________________________________

• __________________________________________

3. De ce este necesar avertismentul din Coloseni 3:19? ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. În ce fel 1 Petru 3:7 contrazice punctul de vedere machist? ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. Scrieți mai jos trei modalități de a vă trata soția cu înțelegere și considerație. _____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.		Ce înseamnă că soția este moștenitoare, împreună cu soțul, a harului vieții?

1 Petru 3:7 ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Ce lucruri sunt necesare pentru a avea o relație sănătoasă între un bărbat și o

femeie? 1 Petru 3:8 _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Dacă atât soții cât și soțiile pun în practică ceea ce spune 1 Petru 3:9, cum ar afecta
aceasta relația dintre ei? ___________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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SĂ CREȘTI
Citește 2 Timotei 1-4, 1
Samuel 1-3
(câte un capitol pe zi)
Memorează 1 Petru 3:7
Bărbaților, purtați-vă și voi,
la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre,
dând cinste femeii ca unui
vas mai slab, ca unele care
vor moșteni împreună cu voi
harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

9. Mulți bărbați ar spune că ceea ce este cel mai important pentru soțiile lor este o casă, mâncare, haine și sex. Ce
ar spune femeile că este cel mai important? ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

•
•
•
•
•

Dragoste, sensibilitate și respect.
Să-i vorbești de la inimă la inimă.
Onestitate și transparență. Nu păstra secrete.
Siguranță: fizică, emoțională, economică și spirituală.
Angajament - ea are nevoie să știe că el o prețuiește și
este dedicat menținerii unei relații sănătoase.

STOP

LUCRURI DE CARE ARE
NEVOIE O INIMĂ DE
FEMEIE
TE

Verificare pentru bărbați – Pași de urmat

Ă

RANȚ

ITA

T
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E

OST

G
DRA

SIGU

AN

A
IN VO
IM RB
Ă ID
LA E
IN LA
IM
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În realitate, o femeie are nevoie de mult mai mult.
Sunt cel puțin cinci lucruri de care are nevoie:

GA

JA

ME

NT

Împlinești față de soția ta cele 5 nevoi de bază? ❏ Da ❏ Nu
Stai jos împreună cu ea și întreab-o care sunt nevoile ei. Ascult-o fără să o întrerupi. Nu te grăbi să te aperi dacă auzi
ceva ce nu-ți place. Ai nevoie să faci schimbări? ❏ Da

❏ Nu

Ce schimbări ai nevoie să faci? __________________

__________________________________________________________________________________________

		Pe o foaie separată fă un plan concret al schimbărilor pe care ai nevoie să le faci și cum anume le vei face.

PREȚUL DE A FI UN MACHO3
Machistul este obsedat de mândrie, care aduce o gândire
greșită și suferință altora, în special femeilor. Însă el ajunge
să-și fie propria victimă datorită felului său dublu de a gândi.
Un bărbat se poate gândi la sine ca fiind „bărbatul”, dar suferă
mari pierderi, de exemplu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CÂND O FEMEIE
ESTE EMOȚIONALĂ
•

Ea are nevoie de înțelegerea
și simpatia ta, în loc să-i oferi
soluții.

•

Știe că nu este așa de puternic cum vrea să arate. Spune că nu plânge, dar în sine,
dincolo de mască, da, plânge.

Are nevoie să știe că bărbatul
ei o ascultă.

•

Cei mai mulți bărbați vor să
ofere soluții prea repede.

Pentru că admite că nu are nevoie de alții sau de afecțiune, se distanțează emoțional
de familia lui și de alte relații semnificative. Este singur.

Ce ar trebui să facă bărbatul?

Găsește că este greu să-și exprime emoțiile. Emoțiile lui sunt înghețate.

Caută dragoste și acceptare în locuri greșite.

Nu vrea să admită că are nevoie de Dumnezeu și de aceea trăiește separat de El.

Când este confruntat cu probleme personale, el fuge, găsindu-și refugiul în „prietenii” lui, televizor, sporturi, muncă, lectură, alcool, curvie, etc.

Refuză să-și accepte responsabilitatea pentru problemele lui, alegând să-i blameze pe
alții sau să acuze lipsa de noroc. De aceea nu va găsi niciodată o soluție adevărată.
Trăiește în confuzie cu privire la cine este și de ce este aici.

Gelozia sau mânia sunt căi de a-și acoperi nesiguranța. Gelozia îi limitează posibilitatea de a avea o relație normală, bazată pe dragoste și încredere.
Lipsa lui de succes în viață îl face depresiv, mânios și amărât.

•

Ascultă.
Nu vorbi.

•

Ascultă.
Nu oferi
sfaturi.

•

Ascultă și ia-o în
brațele tale.

•

Ascultă. Va fi timp să
vorbești mai târziu.

10. Bărbați, gândindu-vă la prețul plătit de machist, care sunt consecințele menționate mai sus pe care le-ați văzut în
viața voastră? ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Caută sfat de la păstorul tău sau de la un prieten matur. Poate fi de ajutor să cauți o consiliere creștină profesională.

3.

macho (citește macio) – bărbat care dă dovadă de machism (DEX)
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Pasul 6

Femeia modernă

PARTENERI SAU CONCURENȚI?

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ O femeie, care se supune bărbatului, își pierde identitatea.
______ Supunerea înseamnă să asculți fără a-ți exprima propriile simțăminte
sau opinii.
______ Femeile moderne trebuie să-și revendice drepturile pentru că bărbații
sunt foarte machiști.

CONTROVERSA
Sunt multe puncte de vedere diferite în privința rolului femeilor. În mod tradițional, femeia ideală s-a considerat a fi
pură, îndelung răbdătoare, pasivă și o martiră care s-a sacrificat pentru familia ei. Femeia tradițională a fost definită
mai mult de rolul ei ca mamă decât ca soție. Identitatea ei s-a învârtit în jurul familiei. În contrast, conceptul femeii
moderne este unul eliberat și independent. Ea își apără drepturile, își controlează destinul și își are propria viață
independentă de cea a soțului si căminului ei. Care dintre aceste concepte reprezintă rolul descris de Biblie pentru
femei? Sau este un altul?
FEMEILE DESCRISE ÎN BIBLIE
1. Citește Proverbe 31:11-31 și subliniază în Biblia ta frazele cheie care descriu o femeie virtuoasă. Apoi, pe o foaie
de hârtie separată, scrie caracteristicile care ți-au atras cel mai mult atenția.
2. Ce poată să facă o femeie, dacă dorește să fie lăudată? v.30 __________________________________________
3. Femeia descrisă în Proverbe 31 este pasivă sau slabă? De ce? ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Cum poate o soție să-și câștige soțul pentru Hristos? 1 Petru 3:1-2 _____________________________________
5. Ce spune 1 Petru 3:4-6 despre felul în care se îmbracă o femeie evlavioasă? ____________________________

__________________________________________________________________________________________

Ce face ca o femeie să fie frumoasă? ____________________________________________________________
6. Când v.7 descrie femeia ca fiind „slabă”, înseamnă că ea este inferioară? Ce înseamnă? ___________________
__________________________________________________________________________________________

7. Care este porunca în Efeseni 5:22-24? __________________________ v.33 _____________________________
Ce nu este supunerea:

Cum funcționează supunerea:

• Supunerea nu trebuie să fie forțată. Ea
însăși decide să se supună, nu de frică,
ci ca să asculte de Dumnezeu și să aducă
armonie în cămin. Forța nu aduce supunere, ci sclavie; iar viața, atât a bărbatului
cât și a femeii, va fi plină de frustrare și
amărăciune.

• Potrivit Efeseni 5:21, supunerea este mutuală. Bărbatul se
supune și el femeii. (1 Petru 3:7 și Filipeni 2:3-4)
• Supunerea le permite ambilor soți să lucreze împreună ca
egali, nu ca niște concurenți, căutând binele întregii familii.
Ambii câștigă, pentru că aceasta permite familiei să trăiască
în pace atât timp cât ei caută să rezolve conflictul, în loc să-l
provoace.

• Nu înseamnă că ea este inferioară sau de mai puțină valoare.

• Dacă soțul își iubește soția, așa cum Hristos și-a iubit Biserica,
va fi ușor pentru ea să se supună: ambii vor fi parteneri egali.
Dacă el o tratează rău, va fi mult mai greu pentru ea să se
supună.

• Nu o împiedică să gândească pentru sine sau să-și exprime
propriile idei, nevoi și simțăminte.
• Nu este o licență (un motiv) pentru ca soțul să fie abuziv.
Biblia poruncește soțului să-și iubească soția așa cum Hristos ne iubește. Maltratarea va genera un ciclu de conflict și
nemulțumire care va afecta negativ întreaga familie.

• Bărbații trebuie să-și asume conducerea căminelor lor și să
delege responsabilități. În timp ce mulți bărbați cred că ei
sunt șefii, deseori femeia este aceea care este forțată să ducă
greul casei.

• Nu înseamnă că ea trebuie să fie pasivă, ca un covor pe care
să calce toți (inclusiv copiii ei). Și nici nu înseamnă că este
obligată să păcătuiască pentru ca să-și mulțumească sau
asculte soțul.

• Supunerea îl încurajează să o trateze cu respect. Regula de
Aur se bazează pe respectul reciproc (Matei 7:12)
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UN CERC VICIOS

8. Ce se întâmplă atunci când bărbatul nu-și respectă soția, nu-și asumă
conducerea în cămin sau este iresponsabil? Ea ajunge să fie frustrată și
recurge la nemulțumire și critică pentru a primi ceea ce are nevoie. Își
asumă sarcini, în timp ce bărbatul, mânios, se retrage în pasivitate. Cu
cât ea este mai nemulțumită, cu atât el este mai retras, așa că ea este tot
mai nemulțumită. Se creează un cerc vicios.
Deși nu vor să admită, puțini bărbați își conduc cu adevărat căminele.
Ei lasă multe din cele mai importante lucruri în grija soției, cum sunt
creșterea copiilor, planificarea, etc. Mulți bărbați vor privilegii fără
să-și asume responsabilitățile conducerii. Doresc soții supuse, însă pasivitatea lor forțează soțiile să preia conducerea. Apoi, bărbații se plâng
că soțiile lor sunt prea dominante.

UN
CERC
VICIOS

Când el nu conduce, ea se plânge și el
răspunde cu mânie sau se retrage.
Ea este mai nemulțumită, făcându-l să se
retragă mai mult. Nimeni nu câștigă.

Ai văzut așa ceva în căminul tău? _______________________________________________________________

9. Ce spun Proverbe 21:9 și Proverbe 27:15-16 despre efectele nemulțumirii permanente? ____________________

___________________________________________________________________________________________
Nemulțumirea este contraproductivă și produce doar mai mult conflict, mai multă respingere sau mai mult abuz
emoțional și/sau fizic. Chiar și așa, abuzul din partea soțului nu este nicidecum justificat. Fiecare este responsabil
pentru acțiunile lui sau ale ei.

10. Ce poate să facă soția pentru a ieși din acest cerc vicios, atunci când se simte nerespectată? Efeseni 4:25 ne spune
să ne lăsăm de _____________________ și să spunem ________________ aproapelui nostru, pentru că suntem

__________________________ .
Este necesar ca femeile să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:24-32). Multe soții cred că supunerea le cere
să tacă, pretinzând că totul este bine. Dar a păstra tăcere în fața unei situații neacceptabile nu este supunere, este
minciună. Ele au nevoie să înțeleagă că au dreptul să-și exprime simțămintele și nevoile. Dacă nu se exprimă, vor
deveni din ce în ce mai frustrate până când vor exploda și va începe din nou cercul vicios.
11. Efeseni 4:29 ne avertizează să evităm vorbirea nesănătoasă, care poate genera certuri în familie. Ce fel de
cuvinte ar trebui să folosim? _______________________________________________

12. Ce spune Efeseni 4:31-32 că ar ajuta ca pacea să revină în casele noastre?

v. 31 __________________________________________________________________
v. 32 __________________________________________________________________
13. Pe care dintre cele trei lucruri menționate în v.32 este nevoie să-ți

concentrezi atenția _____________________________________

SĂ CREȘTI
Citește
1 Samuel 4-10
(câte un capitol
pe zi)
Memorează
Proverbe 31:30
Dezmierdările
sunt înșelătoare,
și frumusețea este
deșartă, dar femeia care se teme
de Domnul va fi
lăudată.

„Femeia a fost făcută
dintr-o coastă luată din
trupul lui Adam; nu din
capul lui, ca să-l conducă, nici din piciorul
lui, ca să fie călcată de
el, ci din coasta lui, ca
să fie egală cu el, sub
brațul lui, să fie protejată și aproape de inima
lui, ca să fie iubită.”
Matthew Henry

Găsirea unui echilibru (citește și discută punctele următoare).
• Chiar atunci când se supune, ea trebuie să învețe să vorbească și să-și stabilească limitele. Cu respect, ea va putea să-i spună soțului și copiilor de ce are nevoie și ce ajutor așteaptă de la ei în casă.
Folosind cuvinte potrivite, ea va putea să-i motiveze să-și asume mai multă responsabilitate în cămin.
• O femeie înțeleaptă are grijă de ea însăși. Altfel, va deveni mai frustrată și întristată și
va fi ceartă în familie. Ea are nevoie de prieteni cu care să poată împărtăși, în special
femei înțelepte și mature. Ea are nevoie să-și pună timp deoparte pentru lucrurile care-i
plac, să se îngrijească de sănătatea ei, etc.
• Un bărbat înțelept își va asculta soția; dacă nu, va fi mai multă ceartă.
• Un soț trebuie să-și apere soția și să-și învețe copiii să o respecte. În același timp, ea nu
ar trebui să permită lipsa de respect. Dacă ea o face, va semăna sămânța machismului
în fiii și fiicele ei.
14. Citește Proverbe 14:1. Listează lucrurile care îți vor zidi căminul.

__________________________________________________________________________

STOP

Răspunde pe o foaie separat: Cum ai vrea să-și amintească familia de tine?
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Pasul 7

Evanghelia și Prosperitatea
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este să fie prosper și sănătos.
______ Sărăcia este un semn al lipsei de credință.
______ Dumnezeu ne avertizează să ne ferim de lăcomie, pentru că sunt multe
alte lucruri mai importante decât banii.

DEZBATEREA... adevăr sau ficțiune
Astăzi mulți proclamă a nouă interpretare a Evangheliei care
spune că voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este prosperitatea. Ei cred că sănătatea și bogăția sunt drepturile fiecărui
credincios și evidența binecuvântării lui Dumnezeu. Ei consideră boala și sărăcia blesteme de care credinciosul nu trebuie
să sufere. Acest mesaj se adresează multora pentru că noi toți
dorim să trăim bine.

Marcu 10:30 este o afacere foarte bună.” (Gloria Copeland,
Voia lui Dumnezeu este prosperitatea, p.171)

Ei spun că prosperitatea vine prin credință și dărnicie față de
slujirile celor care învață această nouă Evanghelie. Cu cât cineva dă mai mult, cu atât va fi mai prosper. Ei vorbesc în continuu
despre bani și leagă binecuvântările lui Dumnezeu de dărnicia
celui ce dă, ca și când ar fi o investiție cu rezultate garantate.
Unul dintre ei a spus:

Ei au propria lor definiție a credinței, numită uneori „Cere, Primește” sau „Cuvântul Credinței”. Ei spun că credința este o forță care este activată prin cuvântul rostit. Atunci când o persoană
declară cu gura ei și crede în rezultatul dorit, orice lucru pe
care-l revendică se va împlini. Pentru ei, credința nu se bazează
atât de mult pe promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu cât pe
dorințele cuiva și credința că le va primi de la Dumnezeu. Dacă
rugăciunile cuiva nu au răspuns, ei spun că se datorează lipsei
de credință sau din cauza păcatului din viața lui. Ei nu folosesc
fraza „dacă este voia Ta” pentru că ei afirmă că știu deja care
este voia lui Dumnezeu. Mulți pun accent pe rostiri profetice.

„Dă 10$ și primești 1.000$; dă 1.000$ și primești 100.000$...
Dă o casă și primești înapoi o sută de case, sau una care valorează de o sută de ori mai mult... Pe scurt,

Este această Evanghelie a prosperității aceeași cu cea predicată
de Hristos și de apostoli? Cu adevărat Dumnezeu promite sănătate și bogăție fiecărui credincios? Ce are Biblia de spus?

PUNCTUL CENTRAL AL EVANGHELIEI PREDICATE ÎN BIBLIE
1.
		
		
		
		
		
		
		

Care a fost punctul central al Evangheliei pe care au predicat-o apostolii? Au pus accentul pe viața interioară a credinciosului (sfințenie) sau pe sănătatea și prosperitatea lor materială? Versetele care urmează sunt tipice învățăturii apostolice.
Sumarizează ideile principale din fiecare pasaj.

Coloseni 1:21-22 ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Coloseni 3:1-3 _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Coloseni 3:5 _______________________________________________________________________________________

Coloseni 3:12-13 ____________________________________________________________________________________
Accentul se pune aici pe părăsirea păcatului pentru a căuta sfințenia, pe viața spirituală lăuntrică care domină peste viața exterioară. Deși cei care învață prosperitatea nu neagă aceasta,
predicarea și practicile lor comunică cu totul altceva. Accentul lor pe material este așa de mare
încât chiar necredincioșii își bat joc de această abordare dezechilibrată și ne-biblică.

CE SPUNE BIBLIA DESPRE LUCRURILE MATERIALE?
Pentru că sunt atât de mulți predicatori și slujitori care vorbesc despre prosperitate, haideți să
vedem dacă acesta este accentul biblic. Ce spune Biblia despre bogății și prosperitate?
2.

Ce spune Matei 6:19-21 despre posesiunile materiale? ______________________________

		

v. 24 _____________________________________________________________________

		
		

__________________________________________________________________________
Isus nu și-a încurajat ucenicii să caute bogății. I-a avertizat împotriva căutării lor. Celor care
au căutat mai întâi împărăția Sa, El le-a promis să le asigure necesitățile lor de bază, cum ar fi
mâncarea și îmbrăcămintea, însă niciodată nu le-a promis bogăție. Matei 6:25-34
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SĂ CREȘTI
Citește 1 Samuel 11-17
(câte un capitol pe zi)
Memorează Luca 12:15
Vedeți și păziți-vă de orice
fel de lăcomie de bani;
căci viața cuiva nu stă în
belșugul avuției lui.

3.

De ce trebuie să ne păzim de lăcomie? Luca 12:15 __________________________________________________________

4.

Isus ne-a avertizat: „Îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă Cuvântul...” Matei 13:22. El a spus, de
asemenea, că „este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu”.

		

_______________________________________________________________ (vezi pilda care urmează în versetele 16-21).

Matei 19:24 Ce a spus Isus atunci când cineva a dorit să-L urmeze? Matei 8:19-20 ________________________________

____________________________________________________________________________________________________

5.

Unii cred că „Evlavia este un izvor de câștig” (1 Timotei 6:5). Sumarizează atitudinea lui Pavel față de posesiunile materiale

		

____________________________________________________________________________________________________

		
		
		
		
		

6.

și suferință. 1 Timotei 6:6-8 ____________________________________________________________________________

v. 9-10 _____________________________________________________________________________________________
Filipeni 4:11-13 ______________________________________________________________________________________

4:19 ________________________________________________________________________________________________

Pavel nu a căutat niciodată prosperitatea, dimpotrivă, a învățat să fie mulțumit în orice circumstanțe, fie că avea din belșug sau
dacă era în nevoie. Era mulțumit să aibă cu ce se îmbrăca și ce mânca. El a avertizat că dragostea de bani înrobește, numind-o
rădăcina tuturor relelor (1 Timotei 6:10).
Dacă sărăcia indică o lipsă de credință, cum putem atunci explica faptul că Lazăr cerșetorul, în comparație cu omul bogat, este
prezentat ca un exemplu de om binecuvântat de Dumnezeu? Sărăcia nu este neapărat un semn al deficienței vieții spirituale.

CONCLUZII FINALE:
7. După ce te-ai gândit la aceste pasaje, meditează la următoarele:
• Dacă prosperitatea este atât de importantă, de ce oare Isus și apostolii nu au pus accentul pe ea?
• Noul Testament nu a prezentat niciodată prosperitatea ca pe o prioritate, sau ca pe
ceva ce trebuie urmărit; epistolele însă sunt pline de sfaturi despre cum să atingi
sfințenia în viața ta lăuntrică.
• Noul Testament avertizează împotriva pericolelor materialismului, este imposibil
să slujești și pe Dumnezeu și bogățiile. Bogățiile sunt trecătoare și chiar au înrobit
și ruinat pe mulți.
• Accentul pus pe prosperitate poate să devină ușor o Evanghelie egoistă, care apelează
la lăcomie. Ea pune accentul pe material mai mult decât pe spiritual, pe exterior mai
mult decât pe interior.
• Viața creștină este un amestec de momente bune și rele; suferința este o parte a ei. Dumnezeu
nu este împotriva prosperității. Câteodată El binecuvântează din abundență, însă bogăția nu a
fost niciodată pentru Isus, și nici pentru apostoli, accentul principal.

Ceva este
greșit atunci când
începi să-L vezi
pe Dumnezeu ca
pe bancomatul
personal.

8. Galateni 1:9 spune „Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!”

		

		

Gândindu-ne la ceea ce am învățat în această lecție, este Evanghelia prosperității o altă Evanghelie? __________________

____________________________________________________________________________________________________

CUM AR TREBUI SĂ TRĂIM? Învățăm să fim mulțumiți.
9.
		

Pe ce ar trebui să ne concentrăm atenția? 2 Corinteni 4:17-18 _________________________________________________
Coloseni 3:2 adaugă: „Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” Materialul este secundar.

10. În Iacov 1:9, care este sfatul dat săracului? ________________________________________________________________
		
		

În v. 9-10, care este sfatul dat bogatului? __________________________________________________________________
Bogățiile nu rezistă. În plus, materialismul îl poate face pe bogat să uite că, asemenea săracului, singurul lucru cu care se
poate mândri este poziția lor glorioasă în Hristos.

11. Ce spune Evrei 13:5-6 despre mulțumire? __________________________________________________________________
		

____________________________________________________________________________________________________

			 STOP

Verifică-ți atitudinea: Poți să fii mulțumit asemenea lui Pavel, indiferent dacă că ai mult sau puțin?
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Pasul 8

Sună bine, însă este
chiar adevărat?

Prosperitate... Partea 2
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Credința mea este o forță care îmi poate schimba realitatea.
______ Sunt programe la televiziunea creștină care ar trebui să se preocupe ca
orice creștin să cunoască Biblia și să gândească pentru el însuși.
______ Dumnezeu a spus că puterea Lui este desăvârșită în slăbiciune.

CREDINȚĂ
Biblia prezintă multe exemple de bărbați ai credinței, însă unul dintre cela mai cunoscute este Avraam. Prin credință el a crezut
că Dumnezeu îi va da un fiu atunci când era de 100 de ani, și prin credință a fost gata să-l sacrifice pe fiul său Isaac, în ascultare
de porunca lui Dumnezeu.
1. În Romani 4:20-22, care este caracteristica principală a credinței lui Avraam? ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________
El a fost plăcut lui Dumnezeu pentru că el era convins că Dumnezeu va face ceea ce i-a promis.

2. De unde vine credința? Romani 10:17 __________________________________________
__________________________________________________________________________
Credința biblică se bazează întotdeauna pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe promisiunile Lui.
Cel care afirmă „Eu cred pentru că Biblia spune...” își pune încrederea în Biblie, nu în propriile dorințe și convingeri. Cel care spune „Cred, de aceea știu că Dumnezeu va face”, se
bazează pe credința lui în ceea ce simte el însuși, sau crede în ciuda a ceea ce Dumnezeu a
promis. Primul se bazează pe Biblie, celălalt se bazează pe om.

ROLUL CREDINȚEI ÎN EVANGHELIA PROSPERITĂȚII
Evanghelia prosperității prezintă un concept al credinței foarte diferit, pe care unii o numesc
„Cuvântul credinței” sau „Cere și Primește”. Susținătorii acesteia definesc credința ca pe o forță
care are puterea de a schimba lucrurile. Ei spun că atunci când cineva declară cu gura lui ceea ce
crede el, cuvintele lui au putere. Unul dintre predicatorii lor explica aceasta în felul următor:
„Spui rezultatul dorit și nu te îndoiești în inima ta. Crezi că cuvintele tale au putere și că lucrurile
pe care le spui se vor împlini. Rezultatul este că poți avea orice spui atunci când crezi.” (Kenneth
Copeland, Forța credinței, p.21)
„Ar trebui să spui numai cuvinte care dorești să se împlinească și să crezi că acestea vor avea
rezultate. Adâncindu-te în Cuvântul lui Dumnezeu și hrănindu-te continuu, credința ajunge să
controleze vocabularul, putând ajunge la nivelul la care toate cuvintele tale se vor împlini. Când
cuvintele tale sunt cuvintele credinței, Dumnezeu va fi gata să-Ți încredințeze puterea Lui în
cuvintele gurii tale. Ceea ce spui, bine sau rău, este ceea ce vei primi.” (Forța credinței, p.22)

După cum vezi, accentul nu este pe o promisiune concretă din Biblie, ci mai degrabă pe convingerea cuiva în privința unui rezultat dorit. Este obișnuit să auzi fraze de genul: „Declar...în
numele lui Isus.” Acum gândește-te: nu este puțin cam îndrăzneț (obraznic) să afirmăm că se va
întâmpla ceva, dacă nu avem o promisiune specifică de la Dumnezeu?
Cu toate că ei afirmă că își bazează credința pe Cuvânt, ce se întâmplă dacă interpretarea lor a
Cuvântului este eronată? Visurile și profețiile nu sunt la același nivel cu o promisiune directă din
Biblie. Ar fi ușor să înțelegem greșit un vis sau să avem încredere într-o falsă profeție, de aceea
este important să verificăm aceste descoperiri înainte de a ne pune încrederea în ele.
Bazați pe 1 Petru 2:24, „prin rănile Lui ați fost vindecați”, mulți au tras concluzia că moartea lui
Hristos garantează vindecarea de toate infirmitățile fizice. Totuși, dacă examinăm acest pasaj în
contextul său, vedem că nu se vorbește despre vindecarea fizică, ci mai degrabă despre iertarea
de păcat, pentru a trăi în neprihănire. Declarația că voia lui Dumnezeu este vindecarea de toate
bolile se bazează pe o interpretare îndoielnică a versetului 1 Petru 2:24.
20

SĂ CREȘTI
Citește 1 Samuel 18-24
(câte un capitol pe zi)
Memorează
Romani 4:20-21
El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin
necredință, ci, întărit prin
credința lui, a dat slavă lui
Dumnezeu, deplin încredințat că El ce făgăduiește
poate să și împlinească.

Prin credință declar
victorie peste boala
mea... De ce atunci sunt
încă în
scaunul
meu cu
rotile?
Acum
am
învățat
să fiu
mulțumit în
orice situație, pentru
că Dumnezeu îmi spune:
„Harul Meu îți este de
ajuns, căci puterea Mea
este desăvârșită în slăbiciune.” 2 Corinteni 12:9

CU CE AR TREBUI
SĂ SE ASEMENE UN
LIDER?
Citește următoarele pasaje și notează pe o coală
separată de hârtie ce spun
despre conducerea biblică:

CONDUCERE ABUZIVĂ ÎN MIȘCAREA PROSPERITĂȚII
În privința unor lucruri care se văd în biserici, televiziunea creștină și programele de radio creștine
ar trebui să se preocupe ca orice credincios să cunoască Biblia și să gândească pentru el însuși.
Citește și discută următoarea listă să vezi dacă crezi că unele din aceste abuzuri au apărut astăzi:
•

Multe biserici mici suferă economic pentru că membrii lor dau mult din donațiile lor unor mega-biserici sau unor lucrări populare de radio și televiziune.

1 Petru 5:2-3

•

Mulți predicatori ai prosperității trăiesc în lux pe cheltuiala credincioșilor sinceri, dar mult mai
săraci.

Tit 1:7-9

•

Preocuparea lor nu este în acord cu învățătura biblică despre bogății. În timp ce ei pun accentul pe
bogății, Luca 12:15 spune „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu
stă în belșugul avuției lui.”

•

Deși ei afirmă suportul biblic pentru stilul lor luxos de viață, felul lor de a interpreta Scriptura
este confuz, versete scoase din context, descoperiri profetice, etc., totul pentru a justifica ceea ce
este de fapt materialism. Ei ignoră pasajele clare despre pericolul bogățiilor și avertizările despre
folosirea religiei ca un mod de a se îmbogăți. Ar trebui ca orice profeție să fie testată și niciodată
să nu contrazică Scriptura.

•

„Evanghelia” lor nu funcționează. În ciuda faptului că sunt oameni de mare credință și sinceritate,
mulți din adepții lor continuă să fie săraci sau bolnavi. Pentru a justifica lipsa de rezultate, mulți
lideri blamează săracul și bolnavul, spunând că problema lor rezultă dintr-o lipsă de credință sau
din cauza păcatului din viețile lor.

•

Pare ca și când mulți lideri și-au hipnotizat adepții cu magnetismul lor personal. Declarând trăirea
prin credință, ei se bazează mai mult pe carisma lor pentru a convinge și motiva oamenii. Mulți
folosesc intimidarea și frica, ca și apelul la dorința oamenilor pentru o viață mai bună.

•

Puțini adepți ai acestei mișcări își cunosc bine Biblia. Ei tind să se încreadă în ceea ce spun
predicatorii, fără să gândească pentru ei înșiși sau să se întrebe dacă învățătura este biblică sau nu.
Cei care au îndoieli se tem să pună sub semnul întrebării învățătura, pentru că acest tip de lider nu
agreează să-i fie pusă la îndoială autoritatea. Se consideră pe sine „unsul lui Dumnezeu”.

•

Dumnezeu poruncește credinciosului să lucreze „cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea
celui lipsit” (Efeseni 4:28). În multe lucrări (ca acestea) accentul se pune pe a cere săracului bani,
în loc să dea săracului.

•

În multe cazuri există o lipsă de smerenie și blândețe în felul în care liderii își tratează adepții.
Este greu de spus că cei mai mulți urmează îndemnurile din 1 Petru 5:2-3: „Păstoriți turma lui
Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu
pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și când ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la
împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei.”

•

Mulți dau impresia că acordare de donații lucrărilor lor este singura cale de a primi răspunsul la
rugăciuni sau eliberarea de o anume problemă. Oare Dumnezeu lucrează doar ca răspuns la darul
oferit (cu cât e mai mare, cu atât e mai bine)? Asta aduce aminte de vechea practică a vânzării
indulgențelor.

•

Ei critică pe cei care se roagă „Doamne, dacă este voia Ta...”. Ei spun că aceasta este o scuză
pentru a nu te ruga cu credință. Probabil acest lucru este adevărat în unele cazuri, însă nimeni
nu poate declara că știe întreaga voie a lui Dumnezeu pentru o anume persoană. Aceasta ar fi o
presupunere. 1 Ioan 5:14-15.

1 Timotei 3:1-7
Ioan 13:13-15

VINDECARE
PENTRU TOȚI?
Dumnezeu sigur vindecă,
însă există vreo bază biblică care să ne asigure că
voia Lui pentru toți credincioșii, în orice situație, este
să fie vindecați? Dacă este
așa, cum putem explica
următoarele pasaje?
1 Timotei 5:23 Pavel i-a
spus lui Timotei: „Să nu
mai bei numai apă, ci să
iei și câte puțin vin, din
pricina stomacului tău și
din pricina deselor tale
îmbolnăviri.”
2 Corinteni 12:7-9 „Și ca
să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii
acestor descoperiri, mi-a
fost pus un țepuș în carne,
un sol al Satanei, ca să mă
pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. De
trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și El mi-a
zis: „Harul Meu îți este de
ajuns; căci puterea Mea
în slăbiciune este făcută
desăvârșită.” Deci mă voi
lăuda mult mai bucuros cu
slăbiciunile mele, pentru
ca puterea lui Hristos să
rămână în mine.”
În 2 Timotei 4:20 Pavel
spune „...iar pe Trofim
l-am lăsat bolnav în Milet.”

PAVEL: EXEMPLU DE SLUJITOR SĂNĂTOS
•

1 Tesaloniceni 2:5-7 În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici
haina lăcomiei: martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la
alții, deși, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi
în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii.

•

2 Corinteni 6:4, 10 În toate privințele arătăm că suntem vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin
multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări...ca niște întristați și totuși suntem veseli; ca
niște săraci, și totuși îmbogățim pe mulți; ca neavând nimic, și totuși stăpânind toate lucrurile.

•

2 Corinteni 2:17 Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți; ci vorbim
cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

•

Este posibil ca Matei 7:22-23 să vorbească despre unii dintre acești predicatori ai prosperității
atunci când spune: Mulți Îmi vor spune în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi
în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele
Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți
care lucrați fărădelege.”

STOP

Ești suficient de atent pentru a detecta aceste abuzuri? Studiază Biblia. Gândește pentru
tine însuți.
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Pasul 9

Sunt încă mântuit?
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____
Siguranța vieții mele veșnice depinde de credincioșia mea față de
Dumnezeu.
____
Credința că nu-mi pot pierde mântuirea îmi dă libertatea de a
păcătui.
____
Sunt mulți „creștini” care trăiesc în păcat, însă ei nu au înțeles niciodată cu adevărat Evanghelia. Ei nu au fost niciodată mântuiți.

DEZBATEREA
Cunoști pe cineva care a mărturisit credința, a umblat cu Domnul însă apoi s-a rătăcit? Este el încă mântuit sau și-a
pierdut mântuirea? Sau, pe o notă mai personală, ești un credincios sincer care trăiește în frică și frustrare pentru că
încă nu ai ajuns să ai ceea ce consideri a fi o viață sfântă? Te temi că ți-ai putea pierde mântuirea sau că deja ai pierdut-o? Biserica evanghelică este divizată în privința aceasta. Unii cred că este posibil să-ți pierzi mântuirea, în timp
ce alții spun că nu. Este acesta un lucru important de discutat, sau este doar un subiect doctrinal minor? Sunt două
erori care au generat confuzie și controversă:
O Evanghelia ieftină

Trăire în teamă și nesiguranță

Unii, crezând că nu-și pot pierde mântuirea, cad într-o viață
de păcat. Atitudinea lor este: „Mi-am luat biletul pentru
cer. Pot să fac ce îmi place.” Aceasta arată una din două
variante. Fie acești „credincioși” nu au înțeles niciodată
Evanghelia și de aceea n-au avut niciodată viața veșnică,
fie sunt ignoranți cu privire la ce este cu adevărat harul
lui Dumnezeu. Au confundat libertatea în Hristos cu libertatea de a păcătui. Apostolul Pavel a avertizat în privința
aceasta în Romani 6:1-6, „Să păcătuim mereu, ca să se
înmulțească harul? Nicidecum! Noi, care am murit față
de păcat, cum să mai trăim în păcat?”

Deși unii folosesc ideea că ei pot să-și piardă mântuirea ca
un motiv pentru o viață sfântă, alții merg dincolo de aceasta. Unele biserici își manipulează credincioșii folosind
frica. Credincioșii din aceste biserici încearcă permanent
să fie pe placul bisericii și a lui Dumnezeu urmând o listă
de „asta da, asta nu”. Acest sistem calcă în picioare harul,
înlocuindu-l cu efortul uman. Cu alte cuvinte, în timp ce
suntem mântuiți prin har, nu prin fapte, ei cred că pentru
a rămâne mântuiți trebuie să îndeplinim anumite cerințe
(fapte). Viața creștină se transformă într-un efort continuu
de a merita mântuirea.

Nu contează care este opinia autorului „Viață nouă în Hristos” sau a oricărui alt credincios binevoitor,
sau chiar a unui păstor renumit; singurul lucru care contează este ce spune Dumnezeu.
CE SPUNE BIBLIA?
1. Toți cei care spun să sunt creștini sunt mântuiți? Matei 7:21-23 ______________________________________
Care din următoarele lucruri ne asigură că cineva este cu adevărat creștin?

❏ Frecventează biserica
❏ Ridică mâna la un serviciu evanghelistic ❏ Este biruitor în fața drogurilor și alcoolului.
❏ Citește Biblia ❏ Îi pare rău de păcatul lui 		❏ A fost botezat		
❏ Conduce o clasă de Școală duminicală.
❏ Dă zeciuiala consecvent ❏ Vorbește în limbi ❏ Ajută săracii		
❏ Este o persoană sinceră
❏ S-a pocăit de păcat și a crezut în Hristos, acceptându-L ca pe singurul lui Mântuitor

2. O întrebare cheie este aceasta: Mântuirea mea depinde de faptele mele sau de lucrarea împlinită de Hristos pe
cruce?

__________________________________________________________________________________

3. Care este singura condiție pentru mântuire? Ioan 1:12; Ioan 3:16, Efeseni 2:8-9

________________________

Mulți cred cu mințile lor și nu cu inimile lor. Cum ai putea explica cuiva ce înseamnă „a primi” sau „a crede” în

Hristos? __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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CE CREZI DESPRE
CE URMEAZĂ?
Cineva a spus: „Am fost în biserici
care cred că nu poți să-ți pierzi
mântuirea și în altele care cred că
poți. M-am simțit binecuvântat de
două ori. Dacă nu mă pot rătăci,
atunci am siguranța cerului. Dacă
mă pot rătăci, aceasta mă motivează să trăiesc în sfințenie.”
Ești de acord cu aceasta? De ce?
Pentru că ceea ce ne-ar motiva la
sfințenie este: ❏ Teama
❏ Recunoștința

CE ROL JOACĂ FAPTELE
ÎN MÂNTUIRE?
Citește Efeseni 2:8-9. Deși Biblia
învață clar că mântuirea este prin
har, prin credință fără fapte, ea de
asemenea învață în v.10 că am fost
mântuiți pentru fapte bune. Aceastanu este o contradicție. Singura
cale de a fi mântuit este doar prin
credință. Rezultatul mântuirii este
o viață schimbată caracterizată de
fapte bune.
Să spunem stop indiferenței față de
păcat. Suntem mântuiți ca să trăim
în sfințenie. În același timp, suntem
mântuiți ca să trăim în siguranță,
pentru că destinul nostru veșnic a
fost deja decis. Trăim în libertatea
harului. Nu este nimic din ce putem
face ca să merităm mântuirea, nici
să continuăm a o merita. Singura
noastră speranță este lucrarea desăvârșită a lui Hristos.

4. Mântuirea este numită „viață veșnică”. Începe acum sau atunci când vom

merge în cer? Ioan 5:24 _________________________________________

Deși pare a fi evident, veșnic înseamnă fără sfârșit. Este posibil să o avem acum
sau să o pierdem la un moment viitor? _______________________________
5. Potrivit Efeseni 1:13-14, fiecare credincios a fost sigilat cu Duhul Sfânt.
Aceasta ne garantează că am fost marcați (însemnați) ca proprietate eternă a
lui Dumnezeu
Când am fost pecetluiți? v.13

Până când am fost sigilați? v.14

____________________________________
__________________________________

_____________________________________________________________

Duhul Sfânt este un avans care să ne garanteze moștenirea până la răscumpărarea finală. Notează, te rog: Duhul Sfânt este cel care garantează mântuirea,
nu credinciosul cu faptele lui bune.
6. Când citești Ioan 10:27-30, cuvintele aceste îți dau încredere sau teamă în

privința siguranței sufletului tău? __________________________________
Notă: Ai grijă să nu vaccinezi oamenii împotriva Evangheliei cu o prezentare
superficială a Evangheliei, făcându-i să creadă că sunt mântuiți, când de fapt
nu sunt. Mulți așa numiți „credincioși” nu au înțeles niciodată harul. Când
evanghelizăm, trebuie să fim foarte clari în așa fel încât să evităm erorile
menționate în întrebările 1 și 2. Suntem mântuiți prin har și păstrați prin har.

AI GRIJĂ
7. Așa cum am notat, a avea viață veșnică nu este o licență (libertate, permisie)
pentru păcat. Ce putem spune despre cei care spun că sunt creștini dar continuă să trăiască în păcat?

• Probabil ei nu au fost niciodată creștini, însă cu toate acestea s-au înșelat pe ei
înșiși și pe alții. Este posibil ca ei să nu fi înțeles Evanghelia și nu au crezut-o cu
adevărat.
• Dacă s-au convertit cu adevărat, atunci ei sunt creștini firești. Ei continuă să fie
copii ai lui Dumnezeu, dar fără să experimenteze părtășia zilnică cu Dumnezeu.
• Ei vor fi obiectul disciplinei lui Dumnezeu pentru a-i aduce înapoi în părtășia cu
El. Evrei 12:5-11.
• Ei își vor pierde răsplata la scaunul de domnie al lui Hristos. 1 Corinteni 3:11-15

8. Citește cu atenție 1 Corinteni 3:11-15. Ce se spune despre faptele bune? Faptele fiecărui credincios vor fi judecate la scaunul de judecată al lui Hristos.
Această judecată nu stabilește dacă ei vor fi mântuiți sau nu, ci mai degrabă
oferă răsplătiri. Ei vor fi răsplătiți pentru faptele făcute în puterea Duhului Sfânt
(aur, argint și pietre scumpe). Faptele făcute în fire (efortul uman) vor fi arse
asemenea lemnului, fânului și trestiei, chiar dacă au fost lucruri „bune”.
SĂ CREȘTI
Citește 1 Samuel 25-31
(câte un capitol pe zi)
Memorează Ioan 5:24
Adevărat, adevărat vă spun că cine
ascultă cuvintele Mele și crede în
Cel ce M-a trimis, are viața veșnică
și nu vine la judecată, ci a trecut din
moarte la viață.

9. Este posibil să slujești lui Dumnezeu și să nu primești răsplată? ❏ Da ❏ Nu
Ce răsplată va primi un învățător de Școală duminicală care a predat cu o

atitudine rea sau plin de mândrie? v.15 ______________________________
10. Ce spune v.15 despre credincioșii care își clădesc viețile creștine pe propriile lor eforturi? _______________________________________________________________
Vor fi mântuiți? _________

Ce vor pierde? _______________________________

Ești sigur că vei avea parte de veșnicie? De ce sau de ce nu?
De cine depinde destinul tău veșnic?
Te încrezi doar în Hristos sau în capacitatea ta de a fi credincios?

STOP
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Pasul 10

Am întrebări înainte
de a-L primi pe Hristos
Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Este mai bine să aștept până îmi pun viața în ordine înainte de a veni la
Hristos.
______ Dacă îl accept pe Hristos, voi trăi o viață bună dar plictisitoare.
______ Nu este nicio grabă. Este suficient timp ca să-L primesc pe Hristos.

ÎNDOIELI ȘI OBSTACOLE OBIȘNUITE
Întotdeauna apar întrebări atunci când prezentăm Evanghelia. Unii spun că aceste întrebări rămase fără răspuns
i-au împiedicat să ia o decizie. În unele cazuri, acestea sunt simple îndoieli. În alte cazuri, sunt doar scuze pe care
oamenii le folosesc atunci când sunt confruntați cu nevoia de a se decide pentru Hristos. Prezentăm mai jos câteva
din aceste întrebări și răspunsurile lor biblice.
„Mi-e teamă de ce vor spune prietenii sau familia mea.”
1. Sunt situații în care noul credincios este respins de prietenii lui sau chiar de familia sa din cauza credinței lui.

Dă exemple. _____________________________________________________________________________

2. Cum i-ar fi de folos versetele care urmează cuiva care se teme de ceea ce i-ar putea spune prietenii despre
noua lui credință?

Marcu 8:3 _______________________________________________________________________________
Am putea parafraza în felul următor: Ce rost are aprobarea prietenului meu, dacă eu îmi pierd sufletul?
Psalmul 27:10 ___________________________________________________________________________

Evrei 13:5-6 ____________________________________________________________________________
3. Unii se tem că-și vor pierde prietenii; dar oare nu cumva sunt unii prieteni pe care ar fi mai bine să-i pierdem?
De ce? ________________________________________________________________________________
4. Dacă un prieten nu te respectă atunci când spui „nu” lucrurilor pe care obișnuiai să le faci, este el un prieten

adevărat? De ce? _________________________________________________________________________

5. Ce spun următoarele pasaje despre posibilitatea de a găsi noi prieteni în Hristos?

Efeseni 2:19 __________________________________________________________________________

1 Ioan 1:3, 7 __________________________________________________________________________
„Mi-e teamă că nu voi putea să urmez calea credinței și să fiu credincios. Nu vreau să mă joc cu Dumnezeu.”
Este necesar să-ți corectezi viața înainte de a veni la Dumnezeu? Sau ar trebui mai întâi să vii la El, să-I ceri ajutorul să schimbe ceea ce tu nu poți să schimbi? Dacă vei aștepta până se vor „rezolva” toate, vei veni vreodată la
Hristos? Nu.
6. Cum pot ajuta următoarele versete pe cei care se tem să nu vor fi în stare să fie credincioși?

Filipeni 4:13 ________________________________________________________________________

1 Ioan 1:9; 2:1-2 ______________________________________________________________________

1 Corinteni 10:13 _________________________________________________________________________
1 Ioan 4:4 ____________________________________________________________________________
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Biblia îmi dă
răspunsuri

Lucrul frumos despre viața creștină este că ea nu este pentru cei perfecți, ci
pentru cei păcătoși mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru
care Dumnezeu a pregătit resurse pentru iertarea păcatelor tale atunci când cazi.
El promite, de asemenea, o cale de a te scăpa din orice ispită.
„Va trebui să renunț la distracție și să trăiesc o viață plictisitoare.”
Cât de înțelept este diavolul ca să ne facă să credem că lumea ne oferă mai mult decât
Hristos! Nu doar că lumea oferă chefuri, prieteni, bani, influență, iubiți, ci chiar mai
mult...orice dorim. Însă această „cale largă”, atât de populară pentru mulți, duce la
distrugere și frustrare (Matei 7:13-14).

SĂ FACI
Crezi că unele din aceste
obstacole îi împiedică pe unii
dintre prietenii tăi să-l accepte
pe hristos?
_________________________
_________________________
Ce obstacole îi deranjează?
_________________________
_________________________
________________________
Roagă-te, cerând lui Dumnezeu
o ocazie ca să împărtășești cu
prietenii tăi aceste lucruri. Scrie
mai jos numele celor cu care
speri să vorbești.
_________________________
_________________________
_________________________

7. Trebuie să te întrebi dacă viața ta prezentă este cu adevărat „fericită” așa cum
crezi.

Care sunt lucrurile pe care te temi că le vei pierde? ______________________
_______________________________________________________________

Fii cinstit, lucrurile acestea te fac cu adevărat fericit? Ai pace în suflet? ______
_______________________________________________________________
8. A fi creștin este plictisitor sau trist?

Ioan 10:10b ____________________________________________________
1 Ioan 1:4 ______________________________________________________

9. Galateni 5:19-23 compară faptele cărnii cu cele ale Duhului.

Care stil de viață te face mai fericit? __________________________________

Pe care-l dorești tu? _______________________________________________
„Mă costă prea mult să devin creștin.” (similar afirmației anterioare).
10. Cum răspund următoarele versete la această îndoială?

Marcu 8:36 _____________________________________________________
Matei 6:19 _____________________________________________________
Matei 6:33 ______________________________________________________

„Este mai bine să aștept. Este încă suficient timp.”
11. Cât de sigur este viitorul? Este vreo garanție că mâine va fi o altă ocazie?

Proverbe 27:1 ___________________________________________________
_______________________________________________________________

12. De ce să nu aștepți? 2 Corinteni 6:2 _________________________________

_______________________________________________________________

SĂ CREȘTI
Citește Marcu 1-8
(câte un capitol pe zi)
Memorează Marcu 8:36
Și ce folosește unui om să
câștige toată lumea, dacă își
pierde sufletul?

13. Psalmul 95:7-8 avertizează împotriva ________________________________
_______________________________________________________________

14. Ce face Hristos? Apocalipsa 3:20 ___________________________________

_______________________________________________________________
Ce răspuns Îi vei da azi lui Hristos? _________________________________

_______________________________________________________________
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Pasul 11

ADEVĂR

Acum ce urmează?
Adevărul sau minciunile?

MINCIUNI

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______ Este dificil să aflu adevărul, dar, probabil, dacă am să studiez
și am să întreb mai mulți oameni aș putea să-l găsesc după
ceva vreme.
______ Adevărul este apărarea mea împotriva forțelor diavolului.
______ Este important să studiez Biblia, dar este cam obositor și
plictisitor.

ADEVĂRUL ȘI LUMEA
1. Le ce fel de reacție se poate aștepta cineva din partea lumii atunci când împlinește poruncile lui Dumnezeu? De ce?
1 Corinteni 1:18 ___________________________________________________________________________
Ce se va întâmpla cu înțelepciunea omenească? v.19 ___________________________________________
STOP

Ceea ce lumea numește „adevăr” este în realitate o stradă care nu poate duce decât la pierderi. În schimb, Evanghelia
îți schimbă atât viața de acum, cât și destinul tău veșnic. Așa că de ce să-ți faci griji pentru ceea ce spun alții?

2. Citește Romani 1:21-25. Ce spune textul despre cei care resping adevărul în favoarea minciunii? v. 21

_________________________________________________________________________________________

v. 22 S-au gândit că sunt ___________________ însă erau în realitate _______________________________.
Se întâmplă acest lucru astăzi? _______________________________________________________________

Dă un exemplu ___________________________________________________________________________
v. 25 Au schimbat _____________ lui Dumnezeu în _____________ și s-au închinat _______________ în locul
__________________. Explică în cuvintele tale semnificația acestui verset: ___________________________

_________________________________________________________________________________________
Minciuna duce la idolatrie. Avem astăzi un tip de idolatrie modernă despre care vom discuta la întrebarea 4.
3. Isaia 44:16-20 comentează despre înțelepciunea omenească. Descrie felul în care un om taie un copac.

El folosește o parte din lemn pentru ________________________________________________________ v. 16

Ce face cu partea care i-a rămas? __________________________________________________________ v. 17

Care este concluzia lui Isaia în v. 18? __________________________________________________________

În v. 20? _________________________________________________________________________________
Ar fi comic, dacă nu ar fi tragic. Fără adevărul biblic, omul este orb și pierdut.

4. Privind la ceea ce spune Isaia despre idolatrie, ar fi ușor de spus: Ce nebuni sunt să-și imagineze că o bucată de
lemn sculptat i-ar putea ajuta! În ziua de azi sunt mulți care încă se închină chipurilor, însă este o idolatrie modernă care se închină lucrurilor materiale cum sunt banii, sexul, educația, muzica și distracția, sporturile, puterea,
religia, dorința de a avea cele mai noi „dispozitive”, etc. Chiar lucruri bune, cum sunt munca și familia, pot să-L
scoată pe Dumnezeu din viețile noastre.
Care sunt câteva dintre lucrurile care au devenit „idoli” în viața ta: ____________________________________

__________________________________________________________________________________________
ADEVĂRUL ȘI ÎNVĂȚĂTORII FALȘI ÎN BISERICĂ
5. Ce se va întâmpla în vremurile din urmă? 1 Timotei 4:1-3 ___________________________________________
26

6. Cu ce se vor asemăna învățătorii falși atunci când vor veni?

Matei 7:15 _____________________________________________________
2 Corinteni 11:13-15 _____________________________________________

7. Ce spune Luca 6:26 despre popularitate? ______________________________
_______________________________________________________________

8. Ai întâlnit învățători falși în biserici? Explică.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

„Pâinea minciunii este
dulce omului, dar mai
pe urmă gura îi este
plină de pietriș.”  
Proverbe 20:17
„Ferice de omul care
își pune încrederea în
Domnul și care nu se
îndreaptă spre cei
trufași și mincinoși!”
Psalmul 40:4

9. Ce instrumente avem pentru a-i testa pe cei care astăzi ne învață? __________
_______________________________________________________________

10. În opinia ta, ce procentaj dintre credincioșii de azi cunosc suficient de bine Biblia
pentru a putea face deosebirea dintre adevăr și minciună în bisericile lor?
_________ %

SĂ AI ATITUDINEA CORECTĂ
11. Crezi că prin citirea Bibliei putem căpăta automat înțelegerea și înțelepciunea?
Da ❏ Nu ❏
De ce este nevoie pentru o înțelegere corectă a Cuvântului? Psalmul 119:18

_______________________________________________________________
Deoarece Dumnezeu este singurul care deschide ochii înțelegerii, atitudinea
noastră ar trebui să fie: „Doamne, iată-mă gata să Te ascult și aștept să-mi
vorbești.”

12. Ce atitudine vedem reflectată în Psalmul 119:28-30, atunci când autorul a trecut
prin momente dificile? ____________________________________________
_______________________________________________________________
STOP

O CONFRUNTARE LA FINALUL VOL. 4 & 5: Bătălia pentru mintea ta

În aceste două manuale (Volumele 4 și 5) am examinat minciuni uzuale și am oferit
răspunsuri biblice. Scopul nu este să memorăm un răspuns pentru fiecare minciună, ci să
învățăm să gândim biblic, examinând fiecare situație din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pentru a face acest lucru, trebuie să-ți faci timp pentru Sfânta Scriptură, permițându-i să-ți inunde gândirea. Aceasta este singura cale pentru a discerne între adevăr și
eroare. Bătălia este câștigată sau pierdută în mintea ta.
SĂ CREȘTI

• Cum te-a ajutat acest volum, ca și cel anterior (Vol. 4)?

Citește Marcu 9-16
(câte un capitol pe zi)

• Te simți intimidat atunci când oamenii își bat joc de credința ta?

Memorează
Proverbe 20:17

• Ai un timp pus deoparte, în fiecare zi, ca să fii cu Dumnezeu, rugându-te și umplându-te de Cuvântul Lui? Dacă nu, începe de azi. Vezi Vol. 1, Pasul 8 din „Viață normală în Hristos”. Semnează mai jos pentru a-ți arăta dorința:

Pâinea minciunii este
dulce omului, dar mai pe
urmă gura îi este plină de
pietriș.

• Ce faci ca să fii în stare să gândești biblic?

Îmi propun să pun deoparte cel puțin 30 de minute în fiecare zi ca să fiu cu Dumnezeu.
Voi face aceasta la ____________ (timpul) și în _______________________ (locul).
______________________ Semnătura
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Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și
ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea
și învăţătura.

2 Timotei 4:2

Tot așa și voi înșivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat și vii
pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 6:11

Pasul 2

1 Petru 3:7

Pasul 1

Pasul 5

Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca
unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună
cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile
voastre.

Efeseni 5:25

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin
necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui
Dumnezeu, 21deplin încredinţat că El ce făgăduiește
poate să și împlinească.

Romani 4:20-21

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit și Hristos
Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea

Pasul 4

Apoi le-a zis: „Vedeţi  și păziţi-vă de orice fel de lăcomie
de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belșugul avuţiei lui.”

Luca 12:15

Pasul 8

Proverbe 20:17

Pasul 7  

Pasul 11
Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă
gura îi este plină de pietriș.

Marcu 8:36

Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își
pierde sufletul?

Pasul 10

Ioan 5:24

Proverbe 31:30

Matei 6:1
Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră
înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu
veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri.

Pasul 3

Dezmierdările sunt înșelătoare și frumuseţea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Pasul 6

Adevărat, adevărat vă spun că cine  ascultă cuvintele
Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veșnică și
nu vine la judecată, ci  a trecut din moarte la viaţă.

Pasul 9  

Anexa 1 Decupează de-a lungul liniilor. Ia aceste carduri cu tine și memorează versetele.
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Data
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Pastor sau învățător

El te va acoperi cu penele Lui
și te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!
Psalmul 91:4

Trăind liber cunoscând adevărul...
Mai multe răspunsuri biblice la minciuni uzuale

Viață nouă în Hristos , Volumul 5

a completat toate lecțiile acestui curs

___________________________________________________________

Se certifică prin prezenta că

Certificat
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