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INTRODUCERE LA NIVELUL 1 

Bine ai venit la Nivelul 1 din Studiul Complet al Evanghelizării 
prin Ucenicie format din 3 părţi. Acest program superb este o 
combinaţie de învăţături ale lui Andrew Wommack şi Don Krow 
şi a fost creat ca o unealtă de bază pentru ucenicie. Acest program 
poate fi folosit oriunde şi cu oricine. Începând de la persoane 
individuale, grupuri mici, biserici locale, şcoli şi conferinţe, acest 
program îi va transforma pe cititorii săi.

Conţinutul programului de 48 de lecţii este împărţit în 3 nivele 
sau volume şi cuprinde tot ce este necesar pentru studiu incluzând: 
textul lecţiilor, scripturile relevante, întrebări şi răspunsuri. 
Domnul ne-a spus să facem ucenici, nu numai convertiţi (Matei 
28:19) şi acest program va conduce în mod sistematic o persoană 
de la convertit la ucenic, şi de la ucenic la mentor.

Primul nivel, sau volum de 16 lecţii, te va introduce în 
adevăruri biblice de bază şi te va ajuta să obţii o înţelegere clară 
a harului şi dragostei necondiţionate ale lui Dumnezeu pentru 
tine. Pe lângă acestea, sunt adăugate două ghiduri ajutătoare, unul 
pentru „Cum să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor al tău” şi al doilea 
pentru „Cum să primeşti botezul cu Duhul Sfânt”. În final, am 
adăugat un program de 12 luni de citire a Bibliei care să te ajute să 
citeşti Cuvântul lui Dumnezeu în totalitate într-un an.

Această unealtă este folosită în jurul lumii ca să transforme 
persoane şi comunităţi şi este disponibilă în mai multe limbi, se poate 
descărca gratis în format PDF de pe awmi.net/about-us/demo şi 
ca aplicaţie pe telefoane Apple şi Android.

Dumnezeu să te binecuvânteze din abundență acum, în 
timp ce te îmbarci în această călătorie spre descoperire.
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LECȚIA 1

VIAȚA VEȘNICĂ

De Andrew Wommack

Unul dintre cele mai familiare pasaje din scriptură este Ioan 
3:16. Se pare că toată lumea ştie acest vers din copilărie, însă cred 
că în realitate a fost înțeles şi interpretat greşit. Ioan 3:16 spune: 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică.

Tradițional, acest verset a fost folosit să învețe că Isus a venit şi 
a murit pentru păcatele noastre, ca noi să nu pierim. Pe cât este de 
adevărată această afirmație, totuşi acest verset spune că adevăratul 
scop al venirii lui Isus pe pământ si a morții Lui pentru noi - a fost 
ca noi să putem avea viață veşnică. Păcatele noastre au fost doar o 
barieră care s-a întâmplat să stea între noi si această viață veşnică.

Este adevărat că Isus a murit pentru păcatele noastre şi este 
adevărat că dacă credem în Isus nu vom pieri, dar Evanghelia 
reprezintă mult mai mult decât atât. Adevăratul mesaj al Evangheliei 
este că Dumnezeu vrea să îți dea viață veşnică. Acum vreau să 
explic acest lucru.

În noaptea dinaintea crucificării Lui, Isus se ruga şi a zis: Și 
viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat si pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3).

Acest vers spune că viața veşnică este a-L cunoaşte pe Tatăl, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi a-L cunoaşte pe Isus Hristos, pe care 



8

LECȚIA 1

El L-a trimis. Asta înseamnă viață veşnică. Mulți oameni cred că viață 
veşnică înseamnă a trăi pentru totdeauna. Ei bine, orice persoană va 
trăi pentru totdeauna. Este o concepție greşită să crezi că odată ce 
o persoană moare, va înceta să existe. Duhul si sufletul merg înapoi 
la Dumnezeu, trupul putrezeşte in mormânt. Adevărul este că orice 
persoană care a existat vreodată pe fața pământului va continua să 
trăiască sub formă de duh. Deci să spui că viață veşnică înseamnă a 
trăi pentru totdeauna nu este tot adevărul – toată lumea va trăi pentru 
totdeauna. Iar acest vers face foarte clar faptul că viața veşnică cu 
Dumnezeu nu este dată automat tuturor.

Unii oameni ar spune: „Viața veşnică este a trăi pentru totdeauna 
in rai sau a trăi pentru totdeauna in iad.” Dar totuşi viața veşnică este 
exact ce a spus Isus în Ioan 17:3 – să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi pe 
Isus Hristos. Și această cunoaştere este mai mult decât o cunoaştere 
intelectuală. Acest cuvânt „a cunoaşte” este folosit în Scriptură să 
descrie cea mai intimă si personală relație pe care o putem avea.

Adevăratul scop al mântuirii nu este de a trăi pentru totdeauna in 
rai, oricât de superb va fi acest lucru. Adevăratul scop al mântuirii este 
acela de a avea intimitate – o relație personală cu Domnul Dumnezeu. 
Există mulțimi de oameni care au strigat la Dumnezeu pentru iertarea 
păcatelor, dar nu au avut niciodată o relație intimă cu Dumnezeu ca 
şi scop.

Prin neexplicarea adevăratului scop al mântuirii, facem un 
deserviciu Evangheliei. Când prezentăm mântuirea ca pe ceva care 
nu se leagă decât de lucruri spirituale care ne vor beneficia numai în 
viitor, în veşnicie, nu ajutăm oamenii. Există unii oameni care trăiesc 
un adevărat iad acum pe pământ. Mulți au depresii, trăiesc in sărăcie, 
trăiesc în certuri, respingere, durere şi căsnicii eşuate. Oameni care 
doar încearcă să supraviețuiască de la o zi la alta, încearcă să-şi țină 
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capul deasupra apei. Prin prezentarea mântuirii ca ceva care se leagă 
numai de viitor, mulți oameni amână această decizie pentru că sunt 
prea preocupați încercând să supraviețuiască astăzi.

Adevărul e că Isus nu a venit  să ne afecteze numai destinele 
veşnice ca noi să trăim pentru totdeauna in rai – în binecuvântare în 
loc de pedeapsă şi blestemul iadului – ci Isus a venit şi să ne smulgă 
din acest veac rău (Gal 1:4). Isus a venit să îți ofere intimitate si relație 
personală cu Dumnezeu Tatăl astăzi!

Isus a venit să te readucă în relație apropiată, personală cu 
El. Isus te iubeşte. Isus vrea să te cunoască personal. Isus vrea să-
ți  dea o calitate a vieții care este mai mare decât ai putea s-o obții 
prin orice altă sursă.

Isus a spus-o in felul următor in Ioan 10:10 Hoțul nu vine 
decât să fure, să înjunghie si să prăpădească, Eu am venit ca oile să 
aibă viață, și s-o aibă din belșug. Dumnezeu vrea să-ți ofere viață 
veşnică. Dumnezeu vrea să-ți ofere viață din belşug, şi cred că de 
aceasta ai nevoie astăzi – că îți doreşti asta. Hristos a murit nu 
numai să-ți ierte păcatele, ci să te şi aducă aproape de El. Dacă 
nu-L cunoşti pe Domnul, trebuie să-L  cunoşti pentru acest scop. 
Daca eşti deja născut din nou, trebuie să mergi mai departe de a-ți 
căpăta numai iertarea păcatelor, trebuie să intri in viață veşnică cu 
Tatăl.
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ADEVĂRURI DESPRE VIAȚA VEȘNICĂ

A. Scopul Evangheliei este viața veșnică (Ioan 3:16).
B. Viața veșnică este a-L cunoaște pe Dumnezeu 

(Ioan 17:3).
C. A-L cunoaște pe Dumnezeu este o relație intimă 

(1 Cor. 6:16-17).
D. Viața veșnică este accesibilă acum (1 Ioan 5:12).
E. Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine 

(Apocalipsa 3:20).
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Ioan 3:16. Care a fost scopul trimiterii lui Isus în lume de 
către Dumnezeu? ____________________________________
___________________________________________________

IOAN 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El să nu piară, ci să 
aibă viața veșnică.

2. Folosirea biblică a cuvântului „a cunoaşte” înseamnă a avea 
o legătură intimă, personală cu o persoană (Gen 4:1). Citeşte 
Ioan 17:3. Ce înseamnă viață veşnică in concordanță cu acest 
vers? ____________________________________________
_________________________________________________

GENEZA 4:1 Adam s-a împreunat cu (a cunoscut-o pe este 
cuvântul original n.t.) nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată și a 
născut pe Cain. Si a zis: Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!

IOAN 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis 
Tu.

3. Citeşte 1 Ioan 5:11-12. În concordanță cu aceste versete, când începe 
viața veşnică sau eternă? ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1 IOAN 5:11-12 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat 
viața veșnică și această viață este Fiul Său. [12] Cine are pe Fiul are 
viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața.
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4. Citeşte Ioan 10:10. Ce fel de viață a venit Isus să ne dea? ____
_________________________________________________

5. Explică în cuvintele tale atributele unei vieți din belşug. ____
________________________________________________

1 IOAN 5:11-12 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat 
viața veșnică și această viață este Fiul Său. [12] Cine are pe Fiul are 
viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața.

6. Crezi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus in lume să 
moară pentru păcatele lumii, în felul acesta dându-ne 
nouă, care credem, viața veşnică/eternă? _____________

7. Îți este clar că viața eternă nu este numai o lungime de timp 
(veşnicie) ci o calitate şi cantitate a vieții? ________________
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MÂNTUIRE PRIN HAR
De Don Krow

Isus de multe ori a folosit parabole, poveşti care ilustrau adevăruri 
spirituale. Luca 18:9-14 începe aşa, A mai spus și pilda aceasta pentru 
unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe 
ceilalți. Această pildă a fost pentru o audiență anume: pentru cei ce se 
credeau neprihăniți şi automat îi disprețuiau şi se uitau de sus la toți 
ceilalți. A spus această parabolă acelor oameni care se încredeau cu 
lucrurile pe care le făceau. Putem să-i numim auto-neprihăniți, lucru 
despre care Isus vorbea când a spus că se uitau de sus la toți ceilalți 
spunând, „Sunt mai bun decât tine!”

În versul 10, Isus spune: Doi oameni s-au suit la Templu să se 
roage; unul era fariseu și altul vameș. Putem spune în limbaj modern 
că au mers la biserică să se roage şi unul era fariseu. Un fariseu era 
o persoană foarte religioasă. Cuvântul fariseu înseamnă de fapt 
„separat”, cineva care era atât de religios încât, într-un fel, ar spune, 
„Nu mă spurca! Nu veni aşa aproape de mine! Nu sunt ca ceilalți 
oameni! Sunt mai bun decât toți ceilalți!” Cealaltă persoană pe care 
Isus a menționat-o era un vameş.  Vameşii adunau taxele şi erau 
cunoscuți ca fiind foarte răi, păcătoşi care înşelau şi furau. Colectau 
taxele în orice fel ar fi putut, băgau în buzunarul lor o mare parte din 
bani, şi dădeau şi guvernului Roman o parte mică, de ochii lumii.

Povestea continuă în versetul 11, Fariseul stătea în picioare şi a 
început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu 
sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca 
vameşul acesta. Vreau să observați ceva. Cui se ruga el? Se ruga, de 
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fapt lui însuşi, chiar dacă spunea, "Dumnezeule’ şi folosea cuvinte 
potrivite. Dumnezeu nu i-a recunoscut rugăciunea şi vom vedea mai 
târziu de ce. Observați că s-a rugat, ‘Dumnezeule, îți mulțumesc că 
nu sunt ca alți oameni.’ Acest fariseu, acest om religios, spunea: „Nu 
sunt ca ceilalți oameni. Nu sunt păcătos. Nu sunt speculant, nedrept, 
curvar, şi nu sunt ca acest vameş care a venit să se roage”. Vedeți, îi 
disprețuia pe ceilalți şi se uita la ei de sus, crezând că e mai bun decât 
ei.

În versetul 12, fariseul spune, Eu postesc de două ori pe săptămână, 
dau zeciuiala din toate veniturile mele. Spunea, „Observi ce fac eu?” 
Știi ce înseamnă să posteşti? Înseamnă să nu mănânci nimic. Dădea 
de asemenea bani bisericii. Era unul din oamenii care spuneau: „Nu 
mă deranja! Eu trăiesc o viață bună! Dau bani la săraci! Dau bani la 
biserică!”

Acum ajungem la vameş în versul 13: Vameșul stătea departe 
și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice spre cer; ci se bătea în piept și 
zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Observați limbajul 
trupului său: „stătea departe”. Nici măcar nu a intrat în biserică. 
Era atât de ruşinat de viața sa şi de lucrurile pe care le-a făcut, încât 
stătea departe şi nici măcar nu se uita sus, nu-şi ridica ochii spre cer 
ci se bătea în piept. Când Biblia vorbeşte despre a te bate în piept 
în Vechiul Testament, de multe ori îşi rupeau hainele, care este un 
fel de a spune, „Îmi pare rău, Doamne, pentru ce am făcut!” Era un 
semn de pocăință, o inimă chinuită de remuşcări, un duh rupt, pe 
care Dumnezeu nu l-ar disprețui. Acest vameş, un om păcătos cum 
era, s-a plâns Lui Dumnezeu şi s-a rugat, „Dumnezeule, ai milă de 
mine, păcătosul!”

Versetul 14 spune: Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a 
coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță 
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va fi smerit; și oricine se smerește va fi înălțat. Vameşul a mers acasă 
justificat, declarat neprihănit în fața lui Dumnezeu, împăcat cu 
Dumnezeu, iertat de Dumnezeu. De ce a fost iertat? De ce a plecat el 
acasă neprihănit în fața lui Dumnezeu, şi nu fariseul religios? Pentru 
că fariseul s-a înălțat pe sine, spunând: „Sunt mai bun decât ceilalți 
oameni! Nu sunt păcătos! Nu sunt ca ceilalți oameni!”, în timp ce 
vameşul ştia că nu are nici un drept în fața lui Dumnezeu, nu avea 
nimic ce i-ar fi putut oferi. Era un păcătos. Biblia spune că Isus nu 
a venit să-i mântuiască pe neprihăniți, ci pe păcătoşi, şi cu toții am 
păcătuit şi suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acest vameş s-a 
smerit şi a găsit iertare.

Vorbim despre mântuire prin har. Harul este un cuvânt minunat, 
şi o să vă dau o definiție acceptată a ceea ce înseamnă, dar harul 
înseamnă mult mai mult. In limba greacă, limba în care a fost scris 
Noul Testament, harul este cuvântul charis. O definiție acceptată 
a acestui cuvânt este: favoarea gratuită, care nu poate fi câştigată a 
lui Dumnezeu asupra oamenilor care nu o merită. Acest vameş nu a 
meritat nimic de la Dumnezeu, dar a primit favoarea lui Dumnezeu 
pentru că s-a smerit. Mai este un cuvânt în limba greacă, charisma, 
care este charis cu sufixul –mă la sfârşit. Înseamnă o formă specifică de 
manifestare a harului lui Dumnezeu, şi acest vameş a găsit justificare, 
neprihănire în fața lui Dumnezeu ca dar.

Romani 5:17 spune: Cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și 
darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel Unul singur, care este 
Isus Hristos! Dumnezeu îți oferă ție şi mie neprihănire în fața Lui 
ca dar şi, în conformitate cu acest pasaj, vameşul a găsit acel dar al 
justificării, acel dar al neprihănirii care vine numai prin Isus Hristos. 
Biblia spune în Ioan 1:17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul 
și adevărul au venit prin Isus Hristos. Harul este oferit numai unui 
anume fel de persoane – acelora care se smeresc şi ştiu că nu au nici 
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un drept în fața lui Dumnezeu, care plâng pentru mila lui Dumnezeu. 
Aceşti oameni vor găsi mila şi iertarea lui Dumnezeu.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

LUCA 18:9-12 A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se 
încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. 
[10] ‘Doi oameni s-au suit la Templu sa se roage; unul era fariseu, și 
altul vameș. [11] Fariseul stătea în picioare și a început sa se roage în 
sine astfel: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, 
hrăpăreți, nedrepți, preacurviri sau chiar ca vameșul acesta. [12] Eu 
postesc de doua ori pe săptămână, dau zeciuiala din toate veniturile 
mele.

1. Citeşte Luca 18:9. Ce este o parabola? _________________
________________________________________________

2. Citeşte Luca 18:9. Pentru cine a spus Isus aceasta parabola? 
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Citeşte Luca 18:9 (ultima parte a Versetului). Oamenii care se 
încred ii ei înşişi că sunt neprihăniți, au întotdeauna o atitudine 
fața de ceilalți. In conformitate cu Luca 18:9, care este aceasta 
atitudine?

A. Ii plac pe ceilalți;
B. Ii disprețuiesc pe ceilalți și se uita la ei de sus;
C. Ii iubesc pe ceilalți.

4. Citeşte Luca 18:10. Doi oameni au mers sa se roage; In 
limbaj modern, unde au mers sa se roage? ______________
_______________________________________________

5. Citeşte Luca 18:10. Cine erau aceşti oameni? ____________
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________________________________________________

6. Citeşte Luca 18:11. Care a fost rugăciunea fariseului? ______
________________________________________________
_________________________________________________

7. Citeşte Luca 18:12. Ce înseamnă „a posti”? _______________

8. Citeşte Luca 18:12. Ce înseamnă „a da zeciuiala”? __________
________________________________________________

LUCA 18:13-14 Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii 
sa și-i ridice spre cer; ci se bătea în piept și zicea; Dumnezeule, ai 
mila de mine, păcătosul! [14] Eu va spun că mai degrabă omul acesta 
s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. căci oricine se 
înalță va fi smerit; și oricine se smerește, va fi înălțat.

9. Citeşte Luca 18:13. Unde stătea vameşul? _______________De 
ce? ________________________________________________
___________________________________________________

10. Citeşte Luca 18:13. De ce nu îndrăznea vameşul nici ochii 
sa şi-I ridice spre cer? _____________________________

11. Citeşte Luca 18:13. Care a fost rugăciunea vameşului? ________
___________________________________________________

12. Citeşte Luca 18:14. Care dintre aceşti oameni a fost socotit 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu când a ajuns acasă? ________
___________________________________________________

13. Citeşte Luca 18:14. De ce a fost socotit vameşul neprihănit şi 
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nu fariseul? _______________________________________
_________________________________________________

14. Citeşte Luca 18:14. L-a iertat Dumnezeu pe vameş? _______

15. Citeşte Romani 10:13. Daca te-ai pune în genunchi chiar 
acum, şi plângând, i-ai cere lui Dumnezeu din toată inima 
„Dumnezeule, ai mila de mine păcătosul”, te-ar trata Dumnezeu 
la fel ca pe vameş? __________________________________
_________________________________________________

ROMANI 10:13 Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi 
mântuit.

1 IOAN 1:8-9 Daca zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și 
adevărul nu este în noi. [9] Daca ne mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept ca sa ne ierte păcatele și sa ne curate de orice 
nelegiuire.
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NEPRIHĂNIRE PRIN HAR
De Don Krow

Astăzi ne vom uita la subiectul neprihănirii prin har. Romani 
3:21-23 spune: Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă 
Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea și  Prorocii, și anume 
neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, 
pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți 
au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.

Observați că această scriptură spune: Dar acum s-a arătat o 
neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Am întrebat o dată un 
om: „Ce crezi că trebuie să faci pentru a merge în Rai?" El a răspuns 
că ar trebui să păstreze cele zece porunci, să-i fie credincios soției 
sale, să aibă o viață morală bună, plus alte câteva lucruri. Am spus: 
„Știi ce ar trebui să faci pentru a intra in Rai, pentru a fi în prezența 
lui Dumnezeu sau în Împărăția Lui? Ar trebui să ai o neprihănire 
care este egală cu neprihănirea lui Dumnezeu." El a spus: „Poftim? 
Nu există nici un om care poate avea o neprihănire egală cu cea a lui 
Dumnezeu. Un singur om a avut asemenea neprihănire şi acela a fost 
Isus Hristos!” Am spus: „Exact! Nici unul dintre noi, în noi înşine 
nu am păstrat vreodată legea sau poruncile perfect, exterior sau în 
interior, dar avem nevoie de o neprihănire care este egală cu cea a lui 
Dumnezeu pentru a fi acceptabili înaintea Lui.”

Asta este exact ceea ce se spune în versetele 21-22: Dar acum 
s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege... și anume 
neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, 
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pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Tipul de neprihănire pe care 
Dumnezeu mi-l oferă mie şi ție este o neprihănire care este „prin 
credința în Isus Hristos", şi este pentru toţi şi peste toţi cei care cred. 
Există două tipuri de neprihănire - neprihănirea omului şi neprihănirea 
lui Dumnezeu. Neprihănirea omului este comportamentul cel mai 
bun şi faptele bune pe care o persoană le face, dar acestea nu te pot 
face acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Ai nevoie de o neprihănire 
care este egală cu cea a lui Dumnezeu, şi El ți-o oferă – neprihănirea  
lui Dumnezeu, care este fără Lege.

În limba greacă, nu există nici un articol hotărât, ceea ce 
înseamnă că acest text  într-adevăr spune că Dumnezeu oferă propria 
Lui neprihănire fără Lege. O neprihănire care este în conformitate cu 
legea este o neprihănire prin a face, a câştiga sau a împlini pentru a 
fi acceptat înaintea lui Dumnezeu. Toate religiile din lumea de astăzi 
cred că trebuie să faci, să câştigi, să împlineşti pentru ca Dumnezeu să 
te accepte. Cuvântul „Evanghelie" înseamnă „Veste Bună", iar vestea 
bună a Evangheliei este că Dumnezeu oferă propria Sa neprihănire şi 
acceptare tuturor  celor care vor crede în ceea ce Isus Hristos a oferit 
– Moartea Lui pe cruce pentru păcatele noastre, atribuindu-ne nouă  
neprihănirea care este egală cu Legea. Aceasta este neprihănirea lui 
Dumnezeu care este în afara Legii - fără ca noi să facem, să câştigăm 
şi să împlinim; şi vine prin credința în Isus Hristos.

Observați în versetul 22 că neprihănirea dată de Dumnezeu 
vine prin credința în Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi. De ce 
oferă Dumnezeu neprihănirea Lui tuturor? Pentru că Nu este nicio 
deosebire. Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.

Tu ai păcătuit, eu am păcătuit şi cu toții suntem sub standardul 
sau perfecțiunea lui Dumnezeu. Din cauza păcatului nostru, lucrul 
esențial de care avem nevoie este acceptarea, relația bună şi corectă cu 
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Dumnezeu ... şi Dumnezeu a oferit acest lucru, nu prin faptele Legii, 
ci prin credința în Isus Hristos. Neprihănirea lui Dumnezeu nu vine 
prin faptele tale, încercarea, câştigul sau tentativele tale de a o împlini; 
vine prin credință, dependență şi bazare pe Domnul Isus Hristos.

Cum a fost salvat Avraam (strămoşul evreilor)? Biblia spune că 
el a crezut în Dumnezeu - a crezut promisiunea pe care Dumnezeu 
i-a făcut-o - şi apoi i-a fost imputată neprihănire în contul său. Faptul 
că Avraam a fost declarat neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin 
credința lui nu a fost doar pentru el singur. Am citit în Romani 3:21-
22 că un om este declarat neprihănit prin credința lui în Isus Hristos. 
Biblia spune că datorită plății lui Hristos pe cruce, atunci când El a 
vărsat sângele pentru păcatul nostru, neprihănirea (îndreptățirea) va 
fi imputată oricărei persoane care pur şi simplu crede în Hristos.

Romani 5:17 spune: Dacă deci, prin greșeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în 
toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin 
acel unul singur, care este Isus Hristos! (accentuarea îmi aparține). 
Dumnezeu îți oferă un dar al neprihănirii, un cadou de îndreptățire 
înaintea Lui. Un cadou costă ceva, dar nu pentru persoana care îl 
primește. Dacă tu mi-ai da un cadou și mi-ai cere să plătesc pentru 
el, nu ar mai fi cadou, dar pe tine, totuși te-a costat ceva. Dumnezeu 
a făcut neprihănirea disponibilă pentru tine și pentru mine ca pe un 
cadou, și darul acesta al neprihănirii, achitare și îndreptățire vine prin 
credința in Isus Hristos.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Tit 3:5. Putem produce noi neprihănirea de care avem 
nevoie? __________________________________________

TIT 3:5 El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou 
şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt

2. Citeşte 2 Corinteni 5:21. De ce fel de neprihănire avem nevoie? __
__________________________________________________
___________________________________________________

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a 
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu 
în El. 

3. Citeşte Romani 3:22. Cum primim această neprihănire? ____
________________________________________________

ROMANI 3:22 Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care 
vine prin credința în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred 
în El. Nu este nicio deosebire.

4. Citeşte Filipeni 3:9. Care este neprihănirea Legii? _________
________________________________________________

FILIPENI 3:9 Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe 
care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, 
neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință.

5. Citeşte Galateni 2:21. Cum putem face zadarnic harul Lui 
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Dumnezeu? _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

GALATENI 2:21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; 
căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

6. Citeşte Romani 5:17. Neprihănirea Lui Dumnezeu este primită ca şi 
...? _________________________________________________

ROMANI 5:17 Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel 
unul singur, care este Isus Hristos!
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RELAȚIA CU DUMNEZEU
De Andrew Wommack

Unul dintre cele mai importante lucruri într-o relație e să 
înțelegem persoana cu care avem această relație, şi acest lucru se 
aplică şi la relația cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegi natura de bază 
şi caracterul lui Dumnezeu ca să ai o relație bună cu El. Înțelegerea 
greşită a caracterului şi naturii Lui este unul din motivele pentru care 
mulți oameni nu au o relație pozitivă cu El. Asta s-a întâmplat şi în 
grădina Raiului când Adam şi Eva au fost tentați de către şarpe. Ei au 
cedat tentației, au încălcat porunca Lui Dumnezeu şi au afundat toată 
rasa umană sub păcat. De fapt, neînțelegerea naturii Lui Dumnezeu a 
fost o parte din tentație.

Povestea din Geneza cap. 3:1-5 este familiară celor mai mulți 
dintre noi: Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care 
le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis Dumnezeu 
cu adevărat: ‘Să nu mâncați din toți pomii din grădină? [2] Femeia a 
răspuns șarpelui: Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din 
grădină. [3] Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu 
a zis: Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. 
[4] Atunci, șarpele a zis femeii: Hotărât că nu veți muri, [5] dar Dumnezeu 
știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi 
ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.

Există  o afirmație subtilă aici pe care o face diavolul despre 
Dumnezeu şi anume că Dumnezeu, de fapt,  nu este un Dumnezeu 
bun... că El a încercat să țină deoparte ceva de Adam şi Eva, şi că El nu 
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vrea ca ei să atingă potențialul lor  maxim... că EL nu vrea ca ei să 
fie ca Dumnezeu, şi că motivul pentru care le-a  interzis să mănânce 
din Pomul Cunoaşterii Binelui şi Răului a fost să-i limiteze sau să-i 
rănească. Pe de-o parte, diavolul a atacat natura şi caracterul lui 
Dumnezeu când L-a calomniat, spunând că Dumnezeu nu a vrut 
să le dea ce era mai bun. Exact acelaşi lucru se întâmplă cu oamenii 
astăzi. Diavolul le spune: „Dacă-L urmezi pe Dumnezeu şi nu 
experimentezi toate aceste lucruri care contrazic Cuvântul Lui, nu 
vei experimenta niciodată fericire adevărată. Viața va fi plictisitoare 
... moartă.” Lucrul trist e că oamenii realizează la urmă că drogurile, 
alcoolul, sexul, rebeliunea, indulgența de sine, succesul în carieră şi 
toate celelalte lucruri pe care le au încercat, nu îi satisfac. Până când 
realizează asta, deja şi au distrus viața, familia şi sănătatea.

Adevărul e că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, şi dorința 
Lui pentru noi e numai bună. Dar diavolul foloseşte aceleaşi tentații 
cu noi astăzi pe care le-a folosit cu Adam şi Eva în Grădina Raiului, 
practic insinuând că Dumnezeu nu e un Dumnezeu bun. Oamenii 
care înțeleg Biblia foarte puțin pot avea această impresie pentru că 
sunt cazuri în Biblie când Dumnezeu a tratat oamenii cu duritate 
şi cruzime. În Numeri 15:32-36 un om a adunat lemne în ziua de 
Sabat şi a fost omorât cu pietre pentru că nu a respectat Sabatul 
(ziua de odihnă). Sună foarte dur, dar a fost un scop în spatele 
acestor pedepse chiar dacă nu e evident pentru mulți oameni care 
citesc Biblia din când în când. Studiul în detaliu redă faptul că Legea 
Vechiului Testament a fost dată ca să mărească gravitatea păcatului 
pe care l-am comis, după cum Pavel spune în Romani 7:13. Scopul 
a fost ca oamenii să realizeze cât de mortale erau transgresiunile lor 
şi că erau o insultă împotriva Lui Dumnezeu. Făceau greşeala de a 
se compara între ei şi îşi măsurau acțiunile în funcție de ce făceau 
alți oameni.
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Daca cineva ar fi comis un păcat şi n-ar fi fost omorât, oamenii 
ar fi crezut că păcatul nu e aşa de grav şi ar fi scăzut standardele. 
Ar fi pierdut perspectiva binelui şi răului. Dumnezeu a trebuit să 
aducă oamenii la o linie verticală, un standard propriu-zis a ceea 
ce înseamnă a trăi corect, ca ei să respingă diavolul şi tentațiile lui 
şi să recunoască rezultatul alegerilor greşite. Și când a făcut asta, a 
trebuit să respecte Legea pe care a dat-o.

Dumnezeu nu a dat poruncile Vechiului Testament ca să 
spună: „Până când nu faceți toate aceste lucruri, nu pot să te accept 
sau să te iubesc.” Nu asta e natura şi caracterul  Lui. În schimb, le-a 
dat să ne facă să ne dăm seama cu adevărat ce înseamnă bine şi rău, 
şi să ne aducă înapoi la concluzia că avem nevoie de un Salvator 
(Mântuitor). Problema a fost că omenii au crezut că Dumnezeu cere 
perfecțiune înainte ca El să îi poată iubi, care a condus la o atitudine 
pe care mulți o au şi anume că dragostea Lui Dumnezeu e direct 
proporțională cu performanța lor. Ei cred că până când nu fac totul 
perfect, nu vor putea fi acceptați de către Dumnezeu, dar nu acesta 
este mesajul Bibliei.

Inima Lui Dumnezeu e să readucă oamenii la El, nu să-i 
judece, nu să le ia păcatele în considerare, nu să le țină împotriva 
lor. Asta e inima Lui Dumnezeu pentru oamenii din Biblie şi inima 
Lui pentru tine astăzi. Trebuie să înțelegi inima Lui adevărată, şi 
anume: Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4:8). El caută să-ți dea la o 
parte păcatele şi orice te separă de El. El a făcut-o deja prin Isus, şi 
îți oferă relație astăzi, nu bazată pe performanța ta, ci pe credința şi 
acceptarea Lui Isus ca plată pentru păcatele tale. Poți sa ai relație cu 
Dumnezeu astăzi în ciuda greşelilor din viața ta. Tot cea ce-ți cere e 
să-ți pui credința în Domnul Isus Hristos.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Geneza 3:1. Ce întrebare i-a pus diavolul Evei? ______
_______________________________________________

GENEZA 3:1 Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului 
pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncați din toți pomii din grădină?’ 

2. Citeşte Geneza 2:17 şi 3:3. Ce cuvinte a adăugat Eva la ce i-a 
spus Dumnezeu de fapt lui Adam? _____________________

GENEZA 2:17 Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu 
mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri  negreșit.

GENEZA 3:3 Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, 
Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de 
el, ca să nu muriți.’

3. Citeşte Geneza 3:6 Odată ce diavolul a fost capabil s-o facă 
pe Eva să se îndoiască de Cuvântul Lui Dumnezeu, ce a 
făcut ea în acest vers? ______________________________
_______________________________________________

GENEZA 3:6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut 
de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A 
luat deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era 
lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.

4. Citeşte Geneza 3:9-10. După ce Adam şi Eva au păcătuit, a 
continuat Dumnezeu să comunice şi să aibă relație cu ei? ___
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GENEZA 3:9-10 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om 
și i-a zis: Unde ești? [10] El a răspuns: Ți-am auzit glasul în 
grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.

5. Citeşte Geneza 3:22-24. De ce i-a alungat Dumnezeu pe Adam 
şi Eva din Grădina Raiului? ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

GENEZA 3:22-24 Domnul Dumnezeu a zis: Iată că omul a ajuns 
ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar 
acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, 
să mănânce din el și să trăiască în veci. [23] De aceea, Domnul 
Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul, 
din care fusese luat. [24] Astfel a izgonit El pe Adam, și, la răsăritul 
grădinii Edenului, a pus niște heruvimi, care să învârtească o sabie 
învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.

6. Observi că aceasta a fost o ocrotire din partea Lui 
Dumnezeu asupra noastră, nu o pedeapsă? _____________
_______________________________________________

7. Citeşte Romani 5:17. Cum putem obține harul şi darul neprihănirii 
în toată plinătatea?

A. Cumpărându-l.
B. Câştigându-l.
C. Primindu-l.

ROMANI 5:17 Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel 
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unul singur, care este Isus Hristos!

8. Citeşte Romani 6:23. Ce merităm cu adevărat, dacă păcătuim? 
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără 
plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru.

9. Prin har, ce ne dă Dumnezeu în schimb? ________________
________________________________________________

10. Citeşte Romani 10:3. Dacă vom încerca să ne formăm o 
neprihănire proprie înaintea Lui Dumnezeu, cu ce vom greşi? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 10:3 Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe 
care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a 
lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.

11. Citeşte 1 Ioan 1:9 şi Romani 4:3. Ce promite Dumnezeu că va 
face cu toate păcatele şi nelegiuirile noastre, decât dacă am 
crede? ___________________________________________
_________________________________________________

1 IOAN 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept 
ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

ROMANI 4:3 Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe 
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Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.

12. Ce-ți spune aceasta despre caracterul Lui Dumnezeu? _____
_________________________________________________
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NATURA LUI DUMNEZEU
De Andrew Wommack

Pentru a avea o relație pozitivă cu Dumnezeu, trebuie să-i 
cunoaştem natura şi adevăratul Lui caracter. Este furios din cauza 
păcatului nostru sau este un Dumnezeu milostiv care vrea să ne 
dea viața şi binecuvântarea Lui, indiferent de performanța noastră? 
Scriptura ne dă de fapt două puncte de vedere diferite despre 
Dumnezeu, totuşi asta nu înseamnă că El S-a schimbat vreodată 
sau că S-a comportat diferit. A fost o perioadă de timp când, după 
terminologia folosită în Biblie, Dumnezeu „a ținut păcatele oamenilor 
împotriva lor”.

Acest lucru poate fi comparat cu creşterea copiilor. Când sunt 
foarte mici, e imposibil să îi faci să înțeleagă anumite lucruri, să le 
spui de ce trebuie să se comporte frumos sau de ce nu trebuie să fie 
egoişti şi să le ia jucăriile fraților sau surorilor lor. Trebuie să li se 
dea nişte reguli, şi dacă le încalcă, trebuie disciplinați. Regulile trebuie 
impuse chiar dacă ei nu ştiu despre Dumnezeu şi diavol, sau că îi dau 
voie diavolului să-i distrugă când sunt egoişti. Poate că nu înțeleg 
conceptele, înțeleg însă că dacă repetă greşeala, vor fi pedepsiți.

Într-un fel, asta a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament. Înainte 
ca oamenii să poată fi născuți din nou, ei nu aveau percepția spirituală 
pe care o avem noi în Noul Testament, de aceea El a trebuit să dea 
anumite legi şi să le impună prin pedepse, câteodată chiar moartea, 
pentru a-i împiedica să păcătuiască. Pentru că diavolul îi distrugea pe 
oameni prin păcat, trebuiau să fie restricții plasate asupra păcatului, 
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şi trebuiau să fie impuse. Chiar dacă aceasta a lăsat impresia falsă că 
Dumnezeu nu ne iubeşte cu adevărat din cauza păcatului nostru, nu e 
deloc ceea ce ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu. Romani 5:13 spune: 
Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă 
câtă vreme nu este o lege. „Înainte de lege” înseamnă înainte de zilele lui 
Moise când au fost date cele 10 porunci şi celelalte legi ceremoniale care 
se aplicau nației evreieşti. Înainte de vremea aceea, păcatul era în lume 
dar nu era imputat. Cuvântul „a imputa” este un termen de contabilitate, 
de exemplu, mergi într-un magazin să cumperi ceva şi spui: „pune-o în 
contul meu!” Când este pusă în contul tău este înregistrată şi plătită din 
contul tău, şi nota îți este imputată ție. Dacă nu ți-au imputat-o, înseamnă 
că nu a fost înregistrată şi plătită de tine.

Acest vers spune că înainte ca Cele 10 Porunci să apară, păcatul nu 
era ținut împotriva oamenilor. Aceasta este o afirmație extraordinară. 
Uitați-vă la Geneza capitolul 3 şi 4. Cei mai mulți oameni cred că atunci 
când Adam şi Eva au păcătuit împotriva Lui Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu e sfânt şi omul devenise acum păcătos, El nu mai putea să 
aibă de a face cu omenirea păcătoasă. Ei cred că Dumnezeu l-a izgonit pe 
om din Grădina Raiului ca să-l dea la o parte din prezența Lui pentru că 
un Dumnezeu Sfânt nu ar avea nimic de-a face cu un om păcătos. Ei cred 
de asemenea că până când nu-ți schimbi comportamentul prin fapte 
bune, Dumnezeu nu mai poate avea nici un fel de relație cu tine. Aceasta 
este contrariu cu mesajul pe care L-a adus Isus. Romani 5:8 spune că 
Dumnezeu Și-a arătat dragostea pentru tine prin faptul că, pe când erai 
încă păcătos, Hristos a murit pentru tine; deci Noul Testament învață că 
Dumnezeu ți-a arătat dragostea Lui de când trăiai în păcat, nu după ce 
ți-ai curățit faptele. Unul dintre adevărurile imense ale Evangheliei care 
îți va schimba viața este să înțelegi că Dumnezeu te iubeşte exact aşa cum 
eşti. Te iubeşte atât de mult încât, dacă primeşti dragostea Lui, nu vei 
mai dori să rămâi aşa cum eşti. Te vei schimba, dar te vei schimba ca şi 
consecință a dragostei Lui Dumnezeu, nu ca să o poți primi.
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În Geneza, capitolul 4 poți să observi că Dumnezeu petrece timp în 
continuare cu omul, vorbeşte cu Adam şi Eva chiar şi după ce au păcătuit. 
El vorbea cu Cain şi Abel, şi când au venit să-i aducă jertfe, a vorbit cu ei 
într-o voce perceptibilă. După reacția lor, putem observa că erau obişnuiți 
să-i audă vocea şi nu i-a speriat. Când Cain l-a ucis pe fratele său Abel şi 
a devenit primul ucigaş de pe pământ, vocea Lui Dumnezeu s-a auzit din 
cer: „Unde este fratele tău, Abel?” Cain L-a mințit pe Dumnezeu, se pare, 
fără remuşcare. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă o persoană 
e atât de obişnuită să-i audă vocea Lui Dumnezeu, încât o ia ca pe un 
lucru normal şi nu îi este frică de ea. Ceea ce spune acest pasaj este că 
Dumnezeu petrecea timp cu omul în continuare, nu a rupt relația cu el, 
cum se crede în general. Nu le imputa păcatele oamenilor. Asta înseamnă 
că le trecea cu vederea păcatele sau că ele nu erau greşite? Nu, ăsta e şi 
motivul pentru care în cele din urmă a dat Legea. Dumnezeu a trebuit 
să dea Legea pentru a readuce omul la un standard real. Dumnezeu a 
trebuit să-i arate omului că are nevoie de un Mântuitor şi că va trebui 
să se smerească şi să primească iertarea ca pe un dar. Din păcate, religia 
a manipulat şi a controlat aceste lucruri să învețe că Legea a fost dată 
ca să o păstrezi şi astfel să câştigi iertarea şi acceptarea Lui Dumnezeu. 
Nu! Scopul Legii Vechiului Testament a fost să amplifice păcatul tău la 
un nivel la care să te facă să disperi încercând să te salvezi singur şi să 
spui: „Doamne, dacă ăsta e standardul tău de Sfințenie, nu pot să-l ating. 
Iartă-mă, fie-Ți milă de mine!” Natura generală a Lui Dumnezeu a fost 
tot timpul iubirea.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Romani 5:13. Ce înseamnă cuvântul „a imputa”? ___
________________________________________________

ROMANI 5:13 Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar 
păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege

2. Citeşte Romani 7:7. Care a fost scopul Legii? ______________
________________________________________________

ROMANI 7:7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! 
Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, 
n-aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: Să nu poftești!

3. Citeşte Galateni 3:24. În conformitate cu acest vers, care a fost 
scopul Legii? ____________________________________
_______________________________________________

GALATENI 3:24 Astfel, Legea  ne-a fost un îndrumător spre 
Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință.

4. Citeşte Ioan 8: 1-11. Cum a tratat-o Isus pe femeia prinsă în actul 
adulterului? _______________________________________
__________________________________________________

IOAN 8: 1-11 Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. [2] Dar, dis-
de-dimineață, a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit 
la El. El a șezut jos și-i învăța. [3] Atunci, cărturarii și fariseii 
I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul 
norodului [4] și au zis lui Isus: Învăţătorule, femeia aceasta a fost 
prinsă chiar când săvârșea preacurvia. [5] Moise, în Lege, ne-a 
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poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?  [6] 

Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar 
Isus S-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. [7] Fiindcă ei nu 
încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre 
voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea. [8] Apoi, 
S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. [9] Când au auzit 
ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit 
afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei 
din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. [10] 
Atunci, S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe 
femeie, Isus i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a 
osândit? [11] Nimeni, Doamne, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: Nici Eu 
nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești.

5. Reflectă cuvintele şi acțiunile Lui Isus adevărata natură a Lui 
Dumnezeu? Vezi Ioan 3:34. _____________________________

IOAN 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește 
cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu 
măsură.

6. Citeşte 1 Ioan 4:8. În conformitate cu acest vers, care este 
adevărata natură a Lui Dumnezeu? ____________________
________________________________________________

1 IOAN 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu este dragoste.

7. Citeşte Romani 5:6.Dragostea Lui Dumnezeu ne-a fost arătată 
încă de când noi eram …? ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ROMANI 5:6 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la 
vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți.

8. Citeşte Romani 5:8. Dumnezeu ne-a iubit încă de când noi eram 
…? ________________________________________________

ROMANI 5:8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru 
noi.

9. Citeşte Romani 5:10. Dumnezeu ne-a iubit încă de când noi eram 
…? ________________________________________________

ROMANI 5:10 Căci, dacă  atunci când eram vrăjmași, am fost 
împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui.

10. Dacă i-ai cere Lui Isus acum să te ierte, să-ți fie Mântuitor şi 
Domn, având încredere în sacrificiul Lui ca plată a păcatului 
tău, ți-ar arăta Dumnezeu adevărata Lui natură de milă şi har? 
_________________________________________________
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POCĂINȚA
De Don Krow

Unii oameni au o înțelegere greşită asupra pocăinței. Pocăința 
nu este perfecțiune, ci o schimbare de direcție. O să vorbim despre 
parabola fiului risipitor sau fiului pierdut. Isus spune o poveste care 
ilustrează perfect ce înseamnă pentru un individ să se pocăiască. În 
Luca 15:11-12, Isus a spus: Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a 
zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a 
împărțit averea.

Fiul cel tânăr a cerut partea lui de moştenire înainte ca tatăl său 
să moară, ceea ce e cam neobişnuit, dar tatăl i-a respectat cererea 
şi le-a dat fiilor lui moştenirea care li se cuvenea. Versul 13 spune 
Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o 
țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. 
Fiul cel tânăr   şi-a luat toată averea, partea lui de moştenire, a plecat 
într-o țară îndepărtată şi a cheltuit-o printr-o viață destrăbălată. O 
altă traducere în limba engleză spune: petrecând și cheltuind banii pe 
prostituate.

Versurile 14 şi 15 spun: După ce a cheltuit totul, a venit o foamete 
mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Atunci, s-a dus și s-a 
lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui 
să-i păzească porcii. Și-a găsit de muncă la un om din acea țară şi acel 
om l-a trimis să păzească porcii. Versul 16 spune: Mult ar fi dorit el să 
se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. A 
fost atât de înfometat încât a spus, „dă-mi măcar mâncarea porcilor, 
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orice”, dar nimeni nu-i  dădea nimic. Și-a irosit toată moştenirea. 
Versul 17 continuă: Și-a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu 
au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! Cu alte cuvinte, slugile 
tatălui său aveau mâncare din belşug, iar el murea de foame.

A luat o decizie, s-a pocăit. Pocăința e o schimbare a modului 
de gândire, o schimbare a inimii care cauzează o persoană să se 
schimbe şi să meargă într-o direcție nouă. În versurile 18 şi 19, a 
spus: Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: Tată, am 
păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să 
mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi. „Măcar fă-mă o 
slugă, tată! Am păcătuit împotriva ta, ți-am irosit toată averea, am 
păcătuit împotriva Lui Dumnezeu. Fă-mă o slugă măcar!” Apoi s-a 
ridicat şi a plecat către tatăl său. Pocăința este mai mult decât o simplă 
schimbare de atitudine, o schimbare a modului de gândire sau o 
schimbare a inimii. Pocăința conduce o persoană să acționeze în acea 
privință, să se întoarcă şi să meargă într-o direcție nouă. Cu toții ne-
am îndepărtat de Dumnezeu, Tatăl nostru şi de Rai, de casa noastră. 
Biblia spune în Isaia 53:6 Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își 
vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea 
noastră, a tuturor. Dar Dumnezeu, în mila Sa, a luat păcatele noastre 
şi le-a pus asupra lui Isus.

Povestea continuă în versurile 20-24. Și s-a sculat şi a plecat la 
tatăl său. Intr-o seară spuneam această poveste unui om care n-a mai 
auzit-o până atunci, şi era foarte sigur de reacția tatălui când fiul s-a 
întors acasă: „Fiule, uite ce ai făcut! Mi-ai risipit toată averea, tot ce 
am strâns în viața mea! Du-te şi fii un sclav de-al meu!” Majoritatea 
taților pământeni ar fi fost foarte supărați şi ar fi avut o atitudine 
asemănătoare, dar observați  reacția acestui tată: Când era încă 
departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut 
pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit 
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împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul 
tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și 
îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. 
Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci 
acest fiu al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit. Și au 
început să se veselească. Au început să petreacă.

I-am spus asta odată unui om care a spus: „Înțeleg ce spune 
Isus. Dacă m-aş întoarce la Tatăl ceresc cerând mila şi spunând: ‚Tată, 
am păcătuit împotriva ta, nu merit să mă numesc fiul tău’, El m-ar 
accepta”. Tatăl nostru ceresc, va avea milă, şi nu te va face slugă, te va 
restabili ca şi fiu al Lui pe deplin. Dumnezeu aşteaptă. Te-ai îndepărtat 
de Dumnezeu? De ce nu te-ai întoarce la Dumnezeul tău, Tatăl tău, 
către Rai, casa ta, astăzi
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Defineşte pocăința! ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

2. Citeşte Luca 13:1-5. Ce trebuie să facă cineva ca să nu piară? ____
___________________________________________________

LUCA 13:1-5 În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus 
ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat 
cu jertfele lor. [2] Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni 
au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit 
astfel? [3] Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. 
[4] Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și 
i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni 
care locuiau în Ierusalim? [5] Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, 
toți veți pieri la fel.

3. Citeşte 2 Petru3:9. Care este dorința Lui Dumnezeu pentru 
toți oamenii? ______________________________________
_________________________________________________

2 PETRU 3:9 Domnul nu  întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, 
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cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca 
niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.

4. Citeşte Luca 16:19-31. În Luca 16:28, de ce voia omul bogat ca 
cineva să se întoarcă din morți şi să vorbească cu frații lui? _____
___________________________________________________

LUCA 16:19-31 Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în 
subțire; și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. [20] 
La ușa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. [21] Și dorea 
mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; 
până și câinii veneau și-i lingeau bubele. [22] Cu vremea, săracul a 
murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul 
și l-au îngropat. [23] Pe când era el în Locuința morților, în chinuri, 
și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr 
în sânul lui [24] și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine 
și trimite pe Lazăr să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi 
răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta; [25] 

Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai 
luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este 
mângâiat, iar tu ești chinuit. [26] Pe lângă toate acestea, între noi și 
între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici 
la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ [27] Bogatul a zis: Rogu-te dar, 
părinte Avraame, să trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu, [28] căci am 
cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în 
acest loc de chin. [29] Avraam a răspuns: Au pe Moise și pe proroci; 
să asculte de ei. [30] Nu, părinte Avraame, a zis el, ci, dacă se va duce 
la ei cineva din morți, se vor pocăi. [31] Și Avraam i-a răspuns: Dacă 
nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar 
învia cineva din morți.

5. Citeşte Luca 16:30. Ce ar trebui să facă aceşti frați ca să evite acest 
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loc de chin(iadul)? ____________________________________
___________________________________________________

6. Citeşte Faptele Apostolilor 26:18. Chiar dacă nu se specifică exact, 
acest vers se referă la pocăință. Ce li se va întâmpla celor ce se 
pocăiesc? ___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 Ca să le deschizi ochii, să 
se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la 
Dumnezeu și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate 
și moștenirea  împreună cu cei sfințiți.

7. Citeşte Faptele Apostolilor  26:20. În ultima parte a versului 
sunt exprimate 3 lucruri pe care neamurile (non-evreii) ar 
trebui să le facă. Care sunt acestea? ______________________
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 26:20 Ci am propovăduit întâi celor 
din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se 
pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de 
pocăința lor.

8. Citeşte Matei 7:21-23. Ce a spus Isus că practicau aceşti oameni 
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în loc de voia Lui Dumnezeu? __________________________
___________________________________________________

9. Ce îți spune asta despre importanța pocăinței adevărate în 
comparație cu vorbe goale către Dumnezeu? ________________
___________________________________________________

MATEI 7:21-23 Nu oricine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra 
în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este 
în ceruri. [22] Mulți Îmi vor zice 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? [23] Atunci, 
le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la 
Mine, voi toți care lucrați fărădelege.

10. Citeşte Isaia 55:7. Ce va trebui să facă omul rău? __________
________________________________________________

ISAIA 55:7 Să se lase  cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase 
de gândurile  lui, să se întoarcă la Domnul care  va avea milă de el, 
la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând.

11. Care sunt cele două lucruri pe care nelegiuitul trebuie să le facă? 
___________________________________________________
___________________________________________________

12. Ce-i va face Dumnezeu persoanei care va face aceste lucruri 
de mai sus? _______________________________________
_________________________________________________

13. Citeşte Luca 15:7.  Care este reacția raiului asupra unui 
păcătos care se pocăieşte? ____________________________
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_________________________________________________

LUCA 15:7 Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer 
pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și 
nouă de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință.

14. Citeşte Faptele Apostolilor 3:19. Dacă te pocăieşti şi te schimbi, 
ce se va întâmpla cu păcatele tale? _____________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 3:19 Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă 
la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la 
Domnul vremurile de înviorare.
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DĂRUIRE TOTALĂ
De Don Krow

Luca 14:25,26 Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a 
întors și le-a zis: [26] Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, 
pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, 
ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. 

Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors și le-a 
zis ... Luca 14:25. În acel moment din timpul lucrării Lui Isus, erau 
mulțimi de oameni care-L urmau. Limba română sau engleză nu 
arată asta, dar în limba greacă este folosit un trecut imperfect. Asta 
înseamnă că la timpul respectiv, mulțimile de oameni au început 
să-L urmeze în mod repetat şi continuu pe Isus. Probabil datorită 
miracolelor pe care le făcea, sau pentru că i-a hrănit, nu ştim exact 
motivul, dar mulțimi mari de oameni Îl urmau. Atunci Isus S-a întors 
şi a spus intenționat ceva care se pare că a cauzat pe mulți oameni să 
nu-L mai urmeze.

Dacă vine cineva la Mine [adică vrea să vină cu mine, să mă 
însoțească, vrea să mă urmeze, asta e o condiție] și nu urăște pe tatăl 
său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile 
sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu.(Luca 14:26, 
paranteza mea). Uitându-mă la această scriptură, mă gândeam 
„Doamne, nu cred că asta vrei să spui cu adevărat, ce vrei să spui cu 
acel cuvânt „a urî”? Poate înseamnă să iubeşti mai puțin sau ceva de 
genul ăsta”. Începând să studiez, însă, în cele din urmă am aflat că acel 
cuvânt înseamnă literal „a urî”.
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Isus a folosit cel mai puternic cuvânt posibil ca să sublinieze un 
lucru. El a spus că dacă nu urăşti pe tatăl tău, pe mama ta, pe sora ta, 
pe fratele tău, şi chiar propria ta viață nu poți să-i fii ucenic. Vreau 
să te întreb ceva: Care e cea mai apropiată relație pe care o vei avea 
vreodată pe acest pământ? E relația cu mama, tata, soția sau copiii tăi. 
Dar ce se întâmplă dacă soția se întoarce împotriva ta şi divorțează, 
sau mama şi tatăl tău mor? Cine va fi cu tine atunci? Vor fi frații şi 
surorile tale. Isus a spus, dacă nu-i urăşti, nu poți să îi fii ucenic. Ce 
vrea El să spună?!?

Isus vorbeşte despre cea mai importantă relație pe care o vom 
avea vreodată. El cere un angajament din partea ta, un angajament în 
care El este proeminent. El vrea să fie prioritatea numărul 1 în viața 
ta. El compară relația Sa cu tine cu cele mai apropiate relații pe care le 
vei avea pe pământ. „A urî” este o metaforă, cu cuvânt de comparație, 
Isus spune: „Relația mea cu tine e atât de importantă încât vreau să 
fiu deasupra tuturor lucrurilor pământeşti.” Există o persoană pe care 
o iubeşti mai mult decât pe soția ta, copiii tăi, mama ta, tatăl tău, 
surorile şi frații tăi. Știi care este acea persoană? Nu este Dumnezeu... 
eşti tu. Te iubeşti pe tine însuți mai mult decât iubeşti pe cea mai 
apropiată relație a ta.

De ce se destramă căsătorii? De ce divorțează oamenii? Pentru 
că se iubesc pe ei mai mult decât iubesc pe partenerul lor. „Nu faci 
cum vreau eu ... mă scap de tine!”

Isus a spus, există o relație în viața ta, deasupra căreia eu vreau 
să fiu prioritar - este propria ta viață de egoism. Aceasta este ucenicie 
adevărată. El nu vorbeşte despre ucenicie fără cost. El ne cere să-L 
urmăm. El cere să fie numărul 1 în viața noastră.



48

LECȚIA 7

ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Luca 9:57-62. Ce ne învață acest pasaj despre nivelul de 
dăruire în vederea urmării Lui Hristos? ____________________
___________________________________________________

LUCA 9:57-62 Pe când erau pe drum, un om I-a zis: Doamne, Te 
voi urma oriunde vei merge. [58] Isus i-a răspuns: Vulpile au vizuini 
și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni 
capul. [59] Altuia i-a zis: Vino după Mine! Doamne, I-a răspuns el, 
lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. [60] Dar Isus i-a zis: 
Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește Împărăția 
lui Dumnezeu. [61] Un altul a zis: Doamne, Te voi urma, dar lasă-
mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei. [62] Isus 
i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este 
destoinic pentru Împărăția lui Dumnezeu.

2. Citeşte Luca 8:13-14. De ce unii oameni par să renunțe sau să se 
întoarcă de la credința creştină? ____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

LUCA 8:13-14 Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt 
aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au 
rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. [14] 
Sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după 
ce au auzit Cuvântul, își văd de drum și-l lasă să fie înăbușit de 
grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să 
ajungă la coacere.

3. Citeşte Ezechiel 16:8. Dumnezeu foloseşte ilustrația căsătoriei ca 
să descrie relația cu oamenii Săi. A cui posesie a devenit această 



49

DĂRUIRE TOTALĂ

persoană în această relație? _____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

EZECHIEL 16:8 Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la 
tine, și iată că îți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins 
peste tine poala hainei Mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat 
credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul, Dumnezeu, și ai 
fost a Mea.

4. Citeşte 1 Cor. 6:19. Cui îi aparții tu? ____________________
________________________________________________

1 CORINTENI 6:19-20 Nu știți că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la 
Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? [20] Căci ați fost cumpărați 
cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, 
care sunt ale lui Dumnezeu. 

5. Citeşte 1 Cor. 6:20. Cui îi aparțin corpul şi duhul tău? ______
_______________________________________________

6. Citeşte Iacob 4:4. Poți comite adulter spiritual împotriva Lui 
Dumnezeu? _______________________________________

IACOB 4:4 Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia  lumii este 
vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se 
face vrăjmaș cu Dumnezeu.

7. În ce ar consta adulterul spiritual împotriva Lui Dumnezeu? 
(Vezi Rom. 1:25) ____________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________

ROMANI 1:25 Căci au schimbat în minciună adevărul  lui 
Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, 
care este binecuvântat în veci! Amin.

8. Citeşte Ioan 2:23-25. Ce putem învăța despre 
angajament(dăruire) şi credință din aceste versuri? ___________
___________________________________________________

IOAN 2:23-25 Pe când era Isus în Ierusalim, la Praznicul Paştelor, 
mulți au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. 

[24] Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. [25] 
Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, 
fiindcă El Însuși știa ce este în om.

9. Citeşte Luca 14:28-30. Ai înțeles care este prețul pentru a-L urma 
pe Isus? 

LUCA 14:28-30 Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un 
turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă 
dacă are cu ce să-l sfârșească?  [29] Pentru ca nu cumva, după ce i-a 
pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toți cei ce-l vor vedea să înceapă 
să râdă de el [30] și să zică: Omul acesta a început să zidească și n-a 
putut isprăvi.

Vrei să-L urmezi? __________________________________
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BOTEZUL îN APĂ
De Don Krow

Întrebare: Vreau să ştiu dacă trebuie să fii botezat în apă ca să 
ajungi în Rai. Îl iubesc pe Dumnezeu şi am fost botezat când am avut 
7 ani. Acum am 18 ani şi cineva dintr-o biserică care nu aparține de 
nici o confesiune mi-a spus că nimeni nu poate fi salvat şi botezat la o 
vârstă aşa fragedă. Mai mi-au spus că trebuie să fii botezat ca să ajungi 
în Rai, dar familia mea baptistă spune că nu trebuie. Eu decât vreau să 
ajung în Rai. Trăiesc pentru Dumnezeu cât pot de mult, dar vreau să 
ştiu dacă trebuie să fiu botezat din nou acum că se presupune că am 
vârsta necesară botezului. Vă rog să mă ajutați cât se poate de curând. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi vă mulțumesc!

Răspuns: Mântuirea şi iertarea păcatelor vin gratis ca un dar prin 
credința în Isus Hristos. Faptele Apostolilor 10:43 spune: Toți prorocii 
mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, 
iertarea păcatelor. Mântuirea vine prin credință; asta înseamnă să ai 
încredere în Isus şi în sângele Lui pe care l-a vărsat ca să te facă pe 
tine neprihănit în fața Lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor  10:44-
48, Duhul Sfânt a fost dat credincioşilor (confirmând mântuirea lor) 
înainte să fie botezați.

Într-adevăr, alte dăți în Biblie se pare că iertarea păcatelor s-a 
întâmplat în momentul botezului (Faptele Apostolilor  2:38). Asta 
pentru că botezul este o expresie sau un act de credință care a fost 
făcut în momentul când o persoană a venit la Isus pocăindu-se şi 
crezând în El (Marcu 16:16 spune Cine va crede şi se va boteza va fi 
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mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.) Era de asemenea un fel de 
a-L chema pe Domnul Isus pentru a avea o conştiință curata. (Faptele 
Apostolilor 22:16 şi 1 Petru 3:21).

Dacă te-ai întors la Isus din inimă la vârsta de 7 ani şi ai fost 
botezat, Dumnezeu îți acceptă credința de copil. Botezul are nişte 
condiții, în schimb. O condiție este pocăința. Ai avut o schimbare de 
inimă şi de gândire care a rezultat în schimbarea modului de viață de 
la păcat, spre Isus şi iertarea Lui? (Faptele Apostolilor 2:38, 20:21, şi 
17:30) Ți-ai pus credința în Isus ca Domn şi Salvator al tău? (Marcu 
16:16, Ioan 3:16, Romani 10:9-10)? Dacă nu, întoarce-te acum la Isus, 
pocăieşte-te de păcatele tale, vino la harul Lui spre iertarea păcatelor 
tale şi întăreşte acea decizie prin botez în apă.

Botezul este o faptă care exprimă credința cuiva în Isus. Fără 
acea credință, faptul în sine nu înseamnă nimic. Oamenii care L-au 
primit pe Isus ca şi Domn şi Mântuitor personal  sunt dispuşi să exprime 
acea credință şi să-L mărturisească pe Isus în public. Oamenii care 
spun „nu” poruncii Lui Isus exprimă, într-un fel, o credință moartă. 
Credința este moartă când oamenii nu sunt dornici s-o exprime. 
(Iacov 2:18-19). Credința singură salvează, dar credința nu e niciodată 
singură. E întotdeauna dornică să se exprime. Botezul este un fel de 
a exprima acea credință. Nu botezul salvează, ci Isus. Apa nu spală 
păcatele, ci sângele Lui Isus. Dar credința aplică sângele Lui asupra 
ta, şi câteodată acea credință e exprimată atunci când o persoană este 
botezată (Faptele Apostolilor  22:16). Întrebarea e, te-ai pocăit? Crezi 
în Isus? Dacă da, ce mai aştepți, ridică-te şi te botează!
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Care e întrebarea acestui băiat? _________________________
___________________________________________________

2. În concordanță cu Faptele Apostolilor 10:43, cum primim 
iertarea păcatelor? __________________________________
__________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 10:43 Toți prorocii mărturisesc despre 
El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.

3. Botezul este o expresie a credinței care de obicei are loc în 
timpul mântuirii. Cum exprimă Faptele Apostolilor 2:38 acest 
adevăr? _____________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:38 Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și 
fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.

4. Cum exprimă Marcu 16:16 acest adevăr? _________________
__________________________________________________
_________________________________________________

MARCU 16:16 Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine 
nu va crede va fi osândit.

5. Botezul este un fel de a-L chema pe Domnul. Cum exprimă Faptele 
Apostolilor 22:16 acest adevăr? ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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FAPTELE APOSTOLILOR 22:16 Și acum, ce zăbovești? Scoală-
te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând  Numele 
Domnului.

6. Botezul este un fel de a-L chema pe Domnul pentru o conştiință 
curată. Confirmă 1 Petru 3:21 acest adevăr? _______________

1 PETRU 3:21 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum 
pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile 
trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin 
învierea lui Isus Hristos.

7. Care este cerința pentru botez în concordanță cu Faptele 
Apostolilor 2:38? _____________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:38 Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și 
fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.

8. Care este cerința pentru botez în concordanță cu Marcu 16:16? __
_________________________________________________

MARCU 16:16 Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine 
nu va crede va fi osândit.

9. Se poate pocăi un copil? ______________________________

10. Poate să creadă cu adevărat un copil mic? __________________

11. Citeşte Faptele Apostolilor 10:43-48. Care este următorul pas, după 
credință în Hristos, pe care un credincios ar trebui să-l facă? __
__________________________________________________
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___________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 10:43-48 Toți prorocii mărturisesc 
despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea 
păcatelor. [44] Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât 
Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul. [45] Toți credincioșii 
tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au 
văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. [46] Căci 
îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a 
zis: [47] Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia, care au primit 
Duhul Sfânt ca și noi? [48] Și a poruncit să fie botezați în Numele 
Domnului Isus Hristos. Atunci, l-au rugat să mai rămână câteva 
zile la ei.
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IDENTITATE ÎN HRISTOS – 
PARTEA 1

De Andrew Wommack

2 Corinteni 5:17 spune: Căci, dacă este cineva în Hristos, este o 
făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 
Expresia „În Hristos” este o terminologie care e folosită mai mult de 
300 de ori în Noul Testament, întotdeauna referind-u-se la o relație 
vitală, o uniune cu Dumnezeu. Odată ce acest lucru are loc, devii o 
creatură nouă. Unele traduceri spun „o creație nouă”.

Aceasta conduce la o noțiune extrem de importantă, 
indispensabilă când vine vorba să înțelegi noua ta identitate în 
Hristos: schimbarea nu a avut loc la nivel fizic. Nu se referă la trupul 
tău, spunând că se schimbă complet, sau că ți se schimbă înfățişarea. 
Dacă o persoană a fost grasă înainte să fie mântuită, va fi grasă şi după, 
dacă nu ține vreo cură de slăbire. Nu se referă nici la partea mentală 
sau emoțională – ceea ce mulți oameni consideră să fie adevărata lor 
identitate. Dacă n-ai fost prea deştept înainte să fii mântuit, nu o să fii 
prea deştept nici după mântuire, vei avea multe din vechile gânduri 
şi amintiri.

Mai este o a treia parte, şi în concordanță cu această scriptură, 
prin proces de eliminare, trebuie să fie partea din noi care s-a 
schimbat - omul nostru duhovnicesc. O scriptură care confirmă 
asta e 1 Tesaloniceni 5:23 unde Pavel se roagă pentru Tesaloniceni 
Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și: duhul vostru, 
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sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos. Acest pasaj arată că avem un 
duh, un suflet şi un trup. Partea trupească este evidentă. Este partea 
văzută de către alții, aparența noastră personală. Cu toții recunoaştem 
că mai există o parte în afara de trup – partea noastră emoțională, 
mentală – pe care Scriptura o numeşte suflet. Știm că chiar dacă 
cineva nu ne atinge fizic, ne poate atinge emoțional prin vorbele lor, 
fie în mod pozitiv sau negativ. Cei mai mulți oameni sunt la curent cu 
partea fizică şi sufletească, dar în concordanță cu Scriptura mai este o 
parte care este duhul.

Duhul este partea din noi care e schimbată şi este nouă după 
mântuire. Este de fapt partea dătătoare de viață. Iacov 2:26 spune: 
După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este 
moartă. Asta arată că este duhul de fapt care suflă viața în trupurile 
noastre. Este sursa vieții în noi. În Geneza 2, când Dumnezeu a creat 
pe Adam şi Eva, trupul lui Adam a fost complet, dar apoi Dumnezeu a 
suflat în el suflarea de viață. Acest cuvânt „suflu” în Vechiul Testament 
Evreiesc a fost exact acelaşi cuvânt folosit pentru respirație, şi este 
tradus duh în alte locuri. Dumnezeu a creat trupul şi sufletul lui 
Adam, dar apoi a suflat în el suflarea vieții şi a devenit un suflet viu. 
Duhul este partea din noi care dă viața.

Înainte de mântuire, înainte ca o persoană să-şi fi dăruit viața 
în totalitate Domnului Isus, şi Isus să fi venit în ea, duhul din ea 
era mort. Efeseni 2:1 spune Voi erați morți în greșelile și în păcatele 
voastre. Noi ştim că trăiam înainte să fim născuți din nou, eram în 
viață, dar cuvântul „mort” se referă la duhul nostru. „Moarte”, în 
Biblie nu înseamnă „a înceta să mai exişti” cum cred unii oameni azi. 
Literar înseamnă „separare”. Când o persoană moare din punct de 
vedere trupesc, nu încetează să mai existe. Biblia ne învață că merge 
imediat în prezența Lui Dumnezeu sau în prezența iadului. Sufletul şi 
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duhul continuă să existe, dar există o separare de trup, care moare şi 
se descompune.

Când Geneza 2:17 spune ... căci în ziua în care vei mânca din el, vei 
muri negreșit, nu a însemnat că vor muri fizic, ci spiritual, a însemnat 
că vor fi separați de Dumnezeu. Duhul, partea pe care Dumnezeu a 
suflat-o în noi, care de fapt dă viață şi motivație, a devenit separată de 
viața supranaturală a Lui Dumnezeu ... viața Lui sfântă şi completă ... 
ceea ce Biblia numeşte viața „zoe” sau „viața în absolutul şi abundența 
ei”. Omul apoi a început să degenereze. A continuat să funcționeze, 
dar a funcționat independent, separat de Dumnezeu. Asta e ceea ce 
cauzează cu adevărat toate problemele din viața noastră... tot stresul 
emoțional.

Când cineva vine la Domnul Isus, primeşte un nou duh şi e 
născut din nou, care este terminologia pe care Isus a folosit-o în Ioan 
3:5. Când un om se naşte, se naşte fizic cu un duh, suflet şi trup, iar 
într-un fel similar naşterii, când se naşte din nou, el primeşte Duhul 
lui Hristos. Galateni 4:6 spune Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu 
ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava” adică „Tata!” 
Dumnezeu plasează literal Duhul Lui înăuntrul nostru, şi acum avem 
o nouă calitate a vieții, o nouă identitate, şi suntem o persoană cu 
totul nouă în duhurile noastre.

Restul vieții creştine este a învăța la nivel sufletesc, mental ce 
s-a întâmplat la nivel  spiritual. Adevărul e că o treime din mântuire 
s-a terminat când L-ai primit pe Isus Hristos ca Domn al tău. Duhul 
tău se schimbă complet. Este exact acelaşi duh pe care îl vei avea în 
eternitate. Deja are iubire, bucurie, pace şi este plin de prezența Lui 
Dumnezeu. Nu există lipsă sau nepotrivire în Duhul tău, dar trebuie să 
percepi asta, acesta fiind motivul pentru care studiul Cuvântului Lui 
Dumnezeu este esențial în viața creştină. Eşti în totalitate o persoană 
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nou-nouță, dar până când nu vei cunoaşte anumite lucruri, nu te vei 
schimba. Victoria în viața creştină vine când poți să te uiți la Cuvânt, 
care este Duh şi viață, să vezi cine eşti, să vezi ce a făcut Dumnezeu, 
şi să începi să crezi.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte 2 Corinteni 5:17. Dacă cineva este în Hristos, ce este el? __
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Citeşte 2 Corinteni 5:17. Ce s-a întâmplat cu lucrurile vechi? ___
___________________________________________________

3. Citeşte 2 Corinteni 5:17. Care lucruri au devenit noi? ______
________________________________________________

2 CORINTENI 5:17 Caci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură 
noua. Cele vechi s-au dus: iată ca toate lucrurile s-au făcut noi.

4. Citeşte Efeseni 2:1. Care a fost condiția ta înainte să fii născut 
din nou, sau înainte să fi fost adus la viață? _______________
__________________________________________________

5. Citeşte Efeseni 2:2. Ca şi necredincios, cum mergeai sau trăiai? 
___________________________________________________
___________________________________________________

6. Citeşte Efeseni 2:3-5. În ce este Dumnezeu bogat? __________
__________________________________________________

7. Citeşte Efeseni 2:4. De ce este Dumnezeu milos? ___________
__________________________________________________

8. Citeşte Efeseni 2:5. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi pe 
când eram încă morți în greşelile şi păcatele noastre? _____
________________________________________________
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9. Citeşte Efeseni 2:5. Cum ne-a mântuit Dumnezeu? _________
__________________________________________________

EFESENI 2:1-5 Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre 
[2] în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după 
domnul puterii văzduhului a duhului care lucrează acum în fiii 
neascultării. [3] Intre ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în 
poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și 
ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. 
[4] Dar Dumnezeu, care este bogat în indurare, pentru dragostea cea 
mare cu care ne-a iubit, [5] măcar că eram morți în greșelile noastre, 
ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har suntem mântuiți).

10. Citeşte 1 Corinteni 6:9-10. Te poți identifica cu vreo descriere din 
această listă? _________________________________________

11. Citeşte 1 Corinteni 6:11. Este cuvântul „erați” la timpul trecut, 
prezent sau viitor? ____________________________________
___________________________________________________

12. Citeşte 1 Corinteni 6:11. Când ai fost născut din nou, care 3 
lucruri ți s-au întâmplat? ______________________________
___________________________________________________

13. Citeşte 1 Corinteni 6:11. Este la trecut, prezent sau viitor? ___
__________________________________________________

1 CORINTENI 6:9-11 Nu știți ca cei nedrepți nu vor moșteni 
Împărăția Lui Dumnezeu? Nu va înșelați în privința aceasta: nici 
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici malahii, nici sodomiții,  
[10] nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici 
hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. [11] Și așa erați 
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unii dintre voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți 
neprihăniți, în numele Domnului Isus Hristos, și prin Duhul 
Dumnezeului nostru.

14. Citeşte 1 Corinteni 6:17. Acela care este lipit de Domnul este ...? 
cu El. _______________________________________________

1 Corinteni 6:17 Dar cine se lipește de Domnul, este un singur Duh 
cu El.
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IDENTITATE ÎN HRISTOS – 
PARTEA 2

De Andrew Wommack

În ultima lecție, am discutat despre ce înseamnă să fii născut 
din nou, şi anume că în duhul nostru, în inimile noastre, suntem 
schimbați. Am folosit 2 Corinteni 5:17, care spune, Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.  Am început să vedem că atunci când suntem 
născuți din nou, o transformare totală a avut loc în duhurile noastre, 
şi singurul fel în care aflăm ce s-a transferat în duhurile noastre e 
prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu putem s-o percepem prin lucruri 
externe, şi nici nu o putem percepe prin emoțiile noastre, pentru că 
acestea fac parte din partea sufleteasca. Dar în partea duhovnicească 
este o transformare totală.

Dați-mi voie să folosesc câteva scripturi care arată lucrurile care 
au avut loc când o persoană L-a primit pe Isus în viața sa. Efeseni 
4:24 spune și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul Lui 
Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. 
Când o persoană este născută din nou, duhul ei devine neprihănit 
şi cu adevărat sfânt. Biblia, de fapt vorbeşte despre două tipuri de 
neprihănire.

Este o neprihănire pe care tu o produci prin propriile tale 
acțiuni, şi trebuie să menții acel tip de neprihănire în relațiile cu alți 
oameni. Dacă nu trăieşti cinstit şi nu faci ce trebuie, la serviciu şeful 
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te poate concedia, sau soția poate divorța de tine, deci trebuie să ai 
propria neprihănire. Dumnezeu, în orice caz, nu te acceptă pe baza 
neprihănirii tale externe. Dumnezeu, de fapt, ți-a dat propria Lui 
neprihănire.

În 2 Corinteni 5:21 se spune că Dumnezeu Tatăl L-a făcut pe 
Fiul păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. 
Deci există o neprihănire care este mult mai mare decât neprihănirea 
noastră externă, şi se bazează pe ce a făcut Dumnezeu pentru noi. 
Noi am primit de fapt neprihănirea Lui Dumnezeu prin credința 
în Hristos. Am fost creați în neprihănire şi sfințenie adevărată. Nu 
creştem în acea neprihănire; suntem deja neprihăniți. O definiție 
simplă este aceea că suntem deja împăcați cu Dumnezeu.

Dumnezeu este mulțumit cu noi pe baza Lui Hristos, nimic 
altceva. Duhul nostru este unde a avut loc schimbarea. Suntem deja 
creați în neprihănire şi sfințenie adevărată şi suntem făpturi noi. 
Efeseni 2:10 spune: Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în 
Hristos Isus pentru faptele bune. În duhurile noastre suntem perfecți 
şi compleți. Nu este nici un păcat sau nepotrivire. Efeseni 1:13 spune: 
Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii 
voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt.

Câțiva dintre voi puteți spune, Da, când am crezut prima dată în 
Domnul, am crezut într-adevăr că am fost iertat și curățat și totul a fost 
bine. Dar de atunci am mai păcătuit, L-am dezamăgit pe Dumnezeu 
din nou. Dacă ai făcut-o, ai greşit în acțiunile şi partea ta mentală şi 
emoțională, dar duhul tău nu a păcătuit. A fost sigilat exact cum pune 
o femeie fructe în borcan şi apoi pune parafina peste ele să nu intre aer 
şi impurități. Dumnezeu te-a sigilat, aşa că atunci când te-ai născut din 
nou, ai primit un nou duh şi păcatul nu poate intra în duhul tău. Ai o 
identitate nouă. Ca să ai o relație cu Dumnezeu, trebuie să comunici 
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cu El şi să-L adori pe baza a ceea ce eşti în duh, nu în trup şi carne.

Aceasta este marea transformare în viața creştină, şi anume că 
o persoană trebuie să-şi schimbe propria identitate. Trebuie să te 
relaționezi cu Dumnezeu nu pe baza a ceea ce faci în lumea fizică 
sau ceea ce gândeşti, ci pe baza a ceea ce eşti în duh datorită a ceea 
ce a făcut El pentru tine. Aceasta este o muncă încheiată, ceva ce nu 
fluctuează (sau se schimbă). Tu ai fost creat în neprihănire şi sfințenie 
adevărată. Aceasta este partea ta duhovnicească, şi ca să comunici cu 
Dumnezeu, trebuie să-L slăveşti în duh şi în adevăr. Trebuie să stai în 
această identitate pe care o ai în Hristos.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte 1 Corinteni 6:17. Singurul mod de a şti că acea transformare 
totală a avut loc în duhurile noastre este prin Cuvântul Lui 
Dumnezeu. Ce spune acest vers că s-a întâmplat cu noi? _________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1 CORINTENI 6:17 Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh 
cu El.

2. Citeşte Efeseni 3:17. Unde locuieşte acum Hristos? _________
__________________________________________________

3. Citeşte Efeseni 3:17. Cum se întâmplă asta? _______________
__________________________________________________

EFESENI 3:17 Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin 
credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste.

4. Citeşte 1 Ioan 5:12. Pe cine trebuie să avem ca să avem mântuire? __
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1 IOAN 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui 
Dumnezeu n-are viața.

5. Citeşte Coloseni 1:26-27. Care este taina care a fost ascunsă din 
veşnicii, dar este cunoscută acum? _________________________
_____________________________________________________

COLOSENI 1:26-27 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii 
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și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, [27] cărora 
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei 
acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei

6. Citeşte Efeseni 4:23-24. Ce a fost creat în neprihănire şi sfințenie 
adevărată? ____________________________________________
_____________________________________________________

EFESENI 4:23-24 Și să vă înnoiți în duhul minții voastre [24] și să 
vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul.

7. Citeşte 2 Corinteni 5:21. A cui neprihănire o ai? ___________
__________________________________________________

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut 
păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

8. Citeşte Efeseni 1:4. Care este poziția credinciosului înaintea Lui 
Dumnezeu? ___________________________________________

EFESENI 1:4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui.

9. Citeşte Efeseni 1:6. Cum suntem noi acceptați? ____________
__________________________________________________

EFESENI 1:6 Spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în 
Preaiubitul Lui.
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CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND 
PĂCĂTUIEȘTE UN CREȘTIN?

De Don Krow

Astăzi o să analizăm subiectul „Ce se întâmplă când păcătuieşte 
un creştin?” Biblia ne spune în 1 Ioan 1:8-9 Dacă zicem că n-avem 
păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. [9] Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să 
ne curețe de orice nelegiuire. Ca şi creştini, în cele din urmă vom călca 
strâmb şi în cele din urmă vom păcătui. Ceea ce ne face diferiți acum 
față de ce eram înainte să ne pocăim, este faptul că acum avem o nouă 
identitate. Ne mâhneşte păcatul, nu mai vrem să păcătuim, vrem să 
trăim o viață neprihănită. Dar ce se întâmplă când păcătuim? Trebuie 
să ne mântuim din nou? Asta este ce ne învață Biblia? Dacă asta ar fi 
cazul, nu am avea nici o siguranță, şi într-un fel suntem mai rău decât 
lumea. Cel puțin lumea nu este turmentată de o conştiință a păcatului. 
Ca şi credincioşi, nu ar trebui să ne concentrăm asupra păcatului. 
Evrei 10:2 spune că prin sacrificiul Lui Isus, credincioşii nu ar mai 
trebui să mai aibă conştiința păcatului. În alte cuvinte, concentrarea 
noastră nu ar mai trebui să fie asupra păcatului. Concentrarea noastră 
ar trebui să fie asupra Lui Dumnezeu.

Romani 4:2 spune, Dacă Avraam a fost neprihănit prin fapte, are 
cu ce să se laude, dar nu înaintea Lui Dumnezeu. Dacă mântuirea ar 
fi fost realizată pe baza meritului nostru, pe baza lucrurilor pe care le 
facem, atunci ne-am fi putut lăuda. Am fi zis: „Hei Doamne, apreciez 
foarte mult ce ai făcut pe cruce, dar adu-ți aminte lucrurile pe care 
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le-am făcut eu!” 

În eternitate o să ne exprimăm aprecierea față de Isus, şi o să ne 
batem şi pe noi înşine pe umăr pentru lucrurile pe care le-am făcut. 
Nu! Dumnezeu a creat mântuirea în aşa fel încât nu o să fie nici o 
laudă sau glorie asupra omului. Singura laudă şi glorie va fi în domnul 
Isus Hristos (Romani 3:27). Darul vieții eterne este într-adevăr un dar 
şi nu poate fi câştigat (Romani 6:23).

Romani 4:2 spune că dacă Avraam ar fi fost socotit neprihănit 
prin fapte, ar fi avut motive să se laude, dar nu asta s-a întâmplat. Cum 
spune Scriptura că este un om mântuit? Prin performanța lui? Prin 
faptele lui? Prin lucrurile pe care le face? Cum a fost Avraam socotit 
neprihănit, sau declarat neprihănit? A fost prin lucrurile pe care le-a 
făcut sau nu, sau a fost prin simplul fapt că L-a crezut pe Dumnezeu, 
a avut încredere în El şi s-a bazat pe Dumnezeu prin credință? Biblia 
spune în Romani 4:3 „Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a 
socotit ca neprihănire.”

Ce mă ține pe mine într-o poziție dreaptă şi mă scapă de pieire, 
chiar dacă sunt dăți când greşesc şi păcătuiesc? Este faptul că Isus a 
luat tot păcatul meu pe cruce, şi prin credința în El (nu prin faptele 
mele), sunt justificat (făcut neprihănit în fața Lui Dumnezeu).

Romani 4:6 spune Tot astfel și David numește fericit pe omul 
acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl numește neprihănit. David din 
Vechiul Testament spune că va fi o zi, printr-un nou legământ când 
Dumnezeu va imputa neprihănire, acceptare fără ca omul să lucreze 
pentru ea. După aceea în versul 7 spune Ferice, spune el, de aceia ale 
căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Acesta 
este argumentul hotărâtor: Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în 
seamă păcatul. (Romani 4:8). În limba greacă asta se cheamă negativ 
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categoric. Înseamnă că El niciodată, în nici un caz, nu o să-i ia în 
seamă păcatul. Aceasta  este vestea bună a Noului Testament. Evrei 
10:16 spune, Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, 
zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea 
lor şi parte din înțelegere e că Dumnezeu spune în versul 17 „şi nici 
nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.”

Ce anume te ține pe tine într-o poziție dreaptă de neprihănire, 
acceptare, chiar şi atunci când ai făcut păcate şi nu ai avut timp să le 
mărturiseşti? Este credința ta în Isus Hristos. Numele Lui e Isus şi El 
mântuieşte oameni de păcatele lor (Matei 1:21).
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Romani 4:5. Dumnezeu socoteşte neprihăniți pe 
oamenii ...? ________________________________________

ROMANI 4:5 Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce 
socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care el o are îi este 
socotită ca neprihănire.  [6] Tot astfel și David numește fericit pe 
omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit.

2. Citeşte Romani 4:2-3 Dumnezeu i-a dăruit ceva lui Avraam (când 
a crezut în El), ce nu avea înainte. Ce anume i-a dăruit? _______
___________________________________________________
___________________________________________________

ROMANI 4:2-3 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, 
are cu ce să se laude, dar nu înaintea Lui Dumnezeu. [3] Căci ce zice 
Scriptura Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca 
neprihănire.

3. Citeşte Romani 4:22-24. Dacă credem cum a crezut Avraam, 
ce o să ne dăruiască Dumnezeu? _______________________
__________________________________________________

ROMANI 4:22-24 De aceea credința aceasta i-a fost socotită 
ca neprihănire. [23] Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost 
socotită ca neprihănire, [24] ci este scris și pentru noi, cărora de 
asemenea, ne va fi socotită, nouă ce credem în Cel ce a înviat din 
morți pe Isus Hristos, Domnul nostru.

4. Citeşte Romani 4:6. Dumnezeu dăruieşte neprihănire (sau 
socoteşte neprihănite) persoanele:
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A. În concordanță cu faptele lor.
B. Indiferent de faptele lor.
C. În funcție de cât sunt de bune.

ROMANI 4:6 Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe 
care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit.

5. Citeşte Evrei 10:14. Pentru cât timp sunt credincioşii făcuți 
desăvârşiți? _______________________________________

EVREI 10:14 Caci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți.

6. Citeşte Romani 5:17. Neprihănirea este primită:

A. Câştigată.
B. În dar.
C. Muncind pentru ea.

ROMANI 5:17 Dacă, deci, prin greșeala unuia singur, moartea 
a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel 
unul singur care este Isus Hristos!

7. Ce înseamnă cuvântul „dar”? _________________________
________________________________________________

8. A crede în Isus ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău, înseamnă să 
ai încredere în El să te duca până în:

A. Biserică.
B. Rai.
C. Rusia.
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INTEGRITATEA CUVÂNTULUI LUI 
DUMNEZEU

De Andrew Wommack

Marcu 4 este un capitol formidabil despre integritatea 
cuvântului Lui Dumnezeu – puterea, caracterul, şi credința din el. 
Au fost cel puțin 10 parabole spuse în acea zi. Trebuie să compari 
Marcu 4 cu Matei 13 şi Luca 8 ca să observi lucrul acesta. Deci 
au fost  câteva parabole, una dintre ele fiind despre semănătorul 
care a ieşit să semene. În Marcu 4:26, se spune Cu Împărăția Lui 
Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. 
Adu-ți aminte că versul 14 spune că sămânța este cuvântul Lui 
Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ne învețe cum să devenim 
fermieri, dar foloseşte un exemplu fizic ca noi să putem înțelege 
un adevăr spiritual. Versul 27 spune: Fie că doarme noaptea, fie că 
stă treaz ziua, sămânța încolțește și creste fără să știe el cum. Acum, 
cred că asta este important. Spune că omul nu prea înțelege. Nu 
ştie cum se întâmplă.

Unii oameni spun, „Nu înțeleg despre ce vorbeşti. Cum poate 
citirea Cuvântului Lui Dumnezeu să mă schimbe şi să cauzeze 
viața Lui Dumnezeu să prindă viață înăuntrul meu?” Nu înțeleg 
în totalitate, dar ştiu că funcționează. Nu înțeleg cum poți să pui o 
sămânță mică în pământ şi să ai un fir verde, după aceea un spic, 
după aceea grâu deplin în spic. Nimeni nu înțelege în totalitate, 
dar funcționează, vă spun eu că funcționează. Citind Cuvântul 
Lui Dumnezeu şi lăsându-l să te umple îți va schimba atitudinea, 
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experiența şi percepțiile.

Versul 28 spune: Pământul rodește singur. Pământul a 
fost făcut să înghită sămânța, să germineze şi să elibereze acea 
viață. Inima ta a fost făcută pentru Cuvântul Lui Dumnezeu, 
cu adevărat. Cuvântul Lui Dumnezeu a fost făcut să fie plasat 
în inima noastră. Numai luând o Biblie şi ținând-o închisă, 
ținând-o pe masă sau purtând-o cu tine, nu are nici un beneficiu, 
nu eliberează putere în viața ta. Trebuie să iei Cuvântul, să-l faci 
o sămânță şi s-o plantezi în inima ta. Când faci asta, inima ta e 
creată să aducă fruct singură. Automat va schimba felul în care 
merg lucrurile în viața ta. Versul continuă, întâi un fir verde, apoi 
un spic, după aceea grâu deplin în spic. Asta înseamnă că sunt 
stagii sau paşi în creştere şi maturizare. Oamenii vin la mine 
tot timpul şi îmi spun că au credință în Dumnezeu pentru ceva 
foarte bun, un lucru dumnezeiesc cu care pot fi de acord. Dar 
dacă nu au făcut nimic niciodată, nu au condus pe nimeni către 
Domnul, pot să garantez că nu o să aibă o lucrare de slujire la 
televizor sau la radio în câteva săptămâni.

Trebuie să faci lucrurile pas cu pas. Există stagii în care 
primim de la Dumnezeu, şi asta este ceea ce ilustrează această 
parabolă. Prima dată trebuie să începi, după aceea vine speranța, 
după aceea  credința, şi apoi vor veni rezultatele. Întotdeauna 
sunt paşi spre victorie. Nimeni nu ajunge de la 0 la 1000 de km pe 
oră dintr-o dată. Chiar dacă este o dorință dumnezeiască, nu va 
funcționa aşa. Aceste versete ne arată că Împărăția Lui Dumnezeu 
e ca o sămânță. Cuvântul trebuie să fie plantat în inima ta, şi 
creşterea vine în stagii: întâi un fir verde, apoi spic, apoi grâu 
deplin în spic. Versul următor spune şi când este copt rodul, pune 
îndată secera pe el,  pentru că a venit secerișul. Sunt stagii, dar în 
cele din urmă va veni timpul fructificării şi maturității.
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Lecția practică este făcută în versetul 35: În aceeași zi, seara Isus 
le-a zis: Să trecem în partea cealaltă. Isus îi învățase toată ziua despre 
puterea Cuvântului, cum Cuvântul este ca o sămânță şi cum acesta 
va elibera viața Lui Dumnezeu în viața ta. I-a învățat asta în cel puțin 
10 parabole, şi acum îi pune la încercare. Le spune: „Acum, acesta 
e un cuvânt de la Dumnezeu — haide să trecem în partea cealaltă 
a lacului”. Nu le-a spus, „Hai să ne urcăm în barcă, mergem până 
la jumătate şi ne înecăm”, ci a spus: „Să trecem în partea cealaltă”. 
Apoi El  a urcat în barcă şi S-a culcat. Povestea ne spune că a venit 
o furtună mare şi barca s-a umplut de apă. Trebuie să vă amintiți că 
barca asta nu era o şalupă de croazieră cu cabine de şezut sub punte, 
unde Isus era uscat şi nici nu ştia ce se întâmplă. Era o barcă deschisă 
şi Isus dormea plutind prin apă. Motivul pentru care acest lucru este 
semnificativ este că El ştia ce se petrece, dar tot încerca să doarmă. 
Ucenicii s-au supărat, au venit la El şi I-au zis: „Învățătorule, nu-ți 
pasă că pierim?” Cu alte cuvinte, spuneau: „Fă ceva! Ia o găleată şi 
dă apa afară! Vâsleşte, fă ceva! Nu faci nimic ca să-ți cari greutatea 
proprie!”

De multe ori  oamenii fac acelaşi lucru cu Dumnezeu astăzi şi 
spun, „Doamne, de ce nu ai făcut nimic în privința asta?” Dumnezeu a 
făcut ceva. Ne-a furnizat tot ce avem nevoie prin ispăşirea Domnului 
Isus. El a produs Cuvântul Lui şi ne-a dat toate aceste semințe. E 
treaba noastră să le plantăm în inimile noastre. Ne-a dat Scriptura 
şi e datoria noastră să luăm sămânța, s-o punem în inimile noastre 
şi să medităm asupra ei până când produce viața. Dar ucenicii 
voiau să-l trezească pe Isus şi spuneau: „De ce nu faci nimic?” El 
S-a ridicat, a certat vântul şi valurile şi s-a făcut linişte. După aceea 
s-a întors şi le-a spus ucenicilor: „Pentru ce sunteți aşa fricoşi? Cum 
de nu aveți nici un pic de credință?” Nu le-a spus: „Îmi pare rău, 
băieți. Trebuia să fac ceva.” Nu, rolul Lui a fost să-i învețe Cuvântul 
şi să le dea promisiunile, şi rolul ucenicilor era să ia Cuvântul şi să 
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creadă promisiunile. Dumnezeu a furnizat totul prin venirea Lui 
Isus pe pământ. Ți-a dat tot ce ai putea avea nevoie ca să fii victorios 
în fiecare aspect al vieții tale în formă de sămânță în Cuvântul Lui. 
Tot ce ai de făcut e să iei sămânța Cuvântului Lui Dumnezeu şi s-o 
plantezi în inima ta - citindu-l, meditând asupra lui, gândindu-te la 
el, şi lăsându-l să prindă rădăcină înăuntrul tău. Făcând asta, vei fi 
capabil să stai în picioare şi să opreşti furtunile din viața ta.

Cred că cea mai bună intenție a Lui Dumnezeu pentru aceşti 
ucenici a fost să ia învățătura pe care le-a dat-o Isus în acea zi şi să 
spună: „Să trecem în partea cealaltă!” Ei ar fi putut să gândească: 
„Având în vedere tot ce ne-a învățat El astăzi, asta e o promisiune.  
Acesta este Creatorul Universului Care ne-a spus să trecem în partea 
cealaltă, nu să mergem numai până la jumătate şi să ne înecăm.” Ar fi 
putut să ia acel Cuvânt, combinându-l cu credința, şi ar fi putut certa 
vântul şi valurile. Asta e exact ce le-a spus Isus: „Puțin credincioşilor, 
de ce v-ați îndoit?”

Știți ceva? Trebuie să credem Cuvântul Lui Dumnezeu şi să 
acționăm asupra Lui!
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Matei 13:19. Dacă nu plantăm Cuvântul lui Dumnezeu 
în inimile noastre, ce se va întâmpla cu el? ________________
_________________________________________________
_________________________________________________

MATEI 13:19 Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăție, și 
nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. 
Aceasta este sămânța căzută lângă drum.

2. Citeşte Iosua 1:8. Când trebuie să medităm asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu? _____________________________________
__________________________________________________

IOSUA 1:8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; 
cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; 
căci atunci vei izbăvi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu 
înțelepciune.

3. Citeşte Ioan 6:63. În conformitate cu acest vers, Cuvântul lui 
Dumnezeu este ...? __________________________________

IOAN 6:63 Duhul este acela care dă viața, carnea nu folosește la 
nimic; cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viața.

4. Citeşte Matei 4:4. Omenirea nu ar trebui să trăiască numai din 
mâncare fizică, ci din ...? _____________________________
_________________________________________________

MATEI 4:4 Drept răspuns, Isus i-a zis: Este scris: Omul nu trăiește 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
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5. Citeşte Efeseni 6:17. Ca ce fel de armă este Cuvântul lui Dumnezeu? 
____________________________________________________

EFESENI 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este 
cuvântul Lui Dumnezeu.

6. Poate o sabie să dăuneze duşmanului? ______________________

7. Citeşte Romani 8:6. Când îi dăm un loc propriu-zis Cuvântului lui 
Dumnezeu în viețile noastre, vom avea ...? ___________________
____________________________________________________

ROMANI 8:6 Și umblarea după lucrurile firii pământești este 
moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.

8. Citeşte 2 Corinteni 3:18. Asupra lucrurilor cărora ne îndreptăm 
atenția, vom avea parte de ele în viața noastră. Asupra căror 
lucruri ar trebui să ne îndreptăm atenția? ________________
__________________________________________________

9. 2 CORINTENI 3:18 Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
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DUMNEZEU NU ESTE VINOVAT
De Andrew Wommack

Astăzi vreau să împărtăşesc unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut vreodată în viața mea. Se pare că 
oamenii cred automat că orice se întâmplă cu ei, e de la Dumnezeu, 
că El controlează totul. Motivul pentru acest lucru este că Dumnezeu, 
prin definiție, este suprem şi atotputernic, iar ei presupun că El 
controlează tot ce se petrece în viețile lor. Chiar şi cei necredincioşi 
cred asta. Sunt mulți creştini care promovează această doctrină, şi a 
devenit înrădăcinată în viețile lor. Cred că ce învață Biblia e contrar cu 
acest lucru şi este foarte important să învățăm această lecție. Iacov 1:13-
17 spune: Nimeni, când este ispitit, să nu zică: Sunt ispitit de Dumnezeu. 
Caci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește 
pe nimeni. [14] Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și 
momit. [15] Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, 
odată făptuit, aduce moartea. [16] Nu va înșelați preaiubiții mei frați: [17] 
orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborând-se de la 
Tatăl luminilor, în care nu este nici o schimbare, nici umbră de mutare.

Aceste versuri fac foarte clar faptul că Dumnezeu este autorul 
lucrurilor bune. Isus a spus în Ioan 10:10, Hoțul nu vine decât să fure, să 
înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă 
din belșug. Dacă e bun, e de la Dumnezeu, dacă e rău, e de la diavol. 
E o teologie foarte simplă. Iar motivul pentru care are o importanță 
imensă este pentru că Iacov 4:7 spune: Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. 
Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Acest vers spune că 
trebuie să ne supunem sau să-i dăm controlul lui Dumnezeu şi să 
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ne împotrivim diavolului. Cuvântul „a împotrivi” înseamnă a lupta 
împotriva unui lucru în mod activ.

Când oamenii cred că tot ce se întâmplă în viață e total de la 
Dumnezeu – de exemplu, boli, eşecuri în afaceri, pierderea unei slujbe, 
copii neascultători sau divorț – aceasta îi pune într-o poziție de a fi 
pasivi. Dacă ei chiar cred că Dumnezeu este autorul acelei situații şi o 
foloseşte să-i pedepsească sau să îi schimbe, s-ar lupta împotriva Lui 
dacă s-ar împotrivi. Însă Iacov 4:7 spune să ne împotrivim diavolului 
şi el va fugi de noi. Trebuie să I te supui lui Dumnezeu. Asta arată că 
unele lucruri sunt de la Dumnezeu, şi altele de la diavol. Există o forță 
a răului în această lume, şi nu tot ce se întâmplă în viața ta vine de la 
Dumnezeu. Dacă nu înțelegi asta, vei sfârşi supunându-te diavolului 
şi dându-i putere lui Satan asupra vieții tale.

Vreau să aduc în atenție un pasaj din Romani pentru că este folosit 
greşit foarte des. Am fost, de fapt, la înmormântări unde oamenii nu 
ştiu nimic despre Dumnezeu, nu merg la biserică, şi de-abia dacă ştiu 
vreun verset, dar îl ştiu pe ăsta. Romani 8:28 spune: De altă parte, 
știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. 
Acest vers a fost interpretat spunându-se că orice se întâmplă în viața 
ta, Dumnezeu o face şi o lucrează împreună spre bine în vreun fel. 
Am fost, de fapt la o înmormântare a unor tineri care au băut alcool 
şi s-au drogat, s-au urcat în maşină, au condus cu viteză mare pe un 
drum alunecos, au alunecat la o curbă, au intrat într-un stâlp şi au 
murit amândoi. Predicatorul a citat această Scriptură „Știm că toate 
lucrurile lucrează împreună spre bine”, şi a spus că Dumnezeu trebuie 
să fi avut un scop în a face acest lucru. Dumnezeu nu i-a omorât pe 
aceşti adolescenți, şi într-un sens, nu poți spune nici măcar că diavolul 
i-a omorât. S-au omorât singuri. Sunt sigur ca diavolul i-a îndemnat să 
fie neascultători în privința standardelor pe care le-au impus părinții 
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şi alți oameni, dar în ultimă instanță, a fost decizia lor. Ei au fost cei 
care s-au drogat şi au consumat alcool. Ei au fost cei care au intrat în 
stâlp cu maşina. Acela a fost un lucru natural şi nu Dumnezeu a fost 
sursa acelui lucru.

Ce înseamnă de fapt când spune Știm că toate lucrurile lucrează 
împreună spre bine? În primul rând, nu spune că toate lucrurile vin de 
la Dumnezeu şi lucrează împreună spre bine. Spune că toate lucrurile 
lucrează împreună spre bine, dar se pun nişte condiții: „celor ce iubesc 
pe Dumnezeu”. Această Scriptură nu funcționează pentru cineva 
care nu-L iubeşte pe Dumnezeu. Este atât de evident încât nici nu ar 
trebui menționat, dar e uimitor cum oamenii o aplică în circumstanțe 
cum ar fi aceşti adolescenți care se drogau şi consumau alcool şi erau 
în rebeliune totală față de Dumnezeu şi de principiile Lui. Această 
Scriptură spune că lucrurile lucrează împreună numai spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu şi sunt chemați după planul Său.

În 1 Ioan 3:8 se spune: Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului. Dumnezeu S-a manifestat pe Sine ca 
să distrugă lucrările diavolului. Acesta este scopul Lui, şi va lucra 
împreună spre bine numai pentru cei ce-L iubesc şi sunt chemați 
după planul Său; asta înseamnă cei ce merg în direcția chemării 
Sale, se împotrivesc diavolului, şi distrug lucrările lui. Aceştia, care 
se împotrivesc diavolului şi trăiesc pentru Dumnezeu, pot spune că 
indiferent de ce va face diavolul în viața lor, Dumnezeu poate întoarce 
situația folosind-o spre bine.

Trebuie să începem să realizăm că Dumnezeu nu controlează 
totul în viața noastră. Există un duşman care vine să fure, să înjunghie 
şi să prăpădească, dar Isus a venit să ne dea viața. Trebuie să alegem 
viața şi să realizăm că Dumnezeu nu este vinovat de orice lucru care 
vine în viața noastră.
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Dacă Dumnezeu ar fi fost o ființă umană, şi ar fi făcut lucrurile de 
care este acuzat, cum ar fi să dea cancer, deformații, depresie, suferință 
sau tristețe oamenilor, pot să-ți garantez că nu ar fi vreun guvern de 
pe fața pământului, care nu L-ar aresta, închide, sau să încerce să-L 
oprească. Și cu toate astea, ne gândim că Dumnezeu, care este mult mai 
milostiv decât orice persoană pe care am întâlnit-o sau ne-am fi putut 
imagina în viața noastră, loveşte oamenii şi face toate lucrurile acestea. 
Sunt unele lucruri care sunt atacuri demonice, şi altele sunt naturale, 
şi nu toate dezastrele sunt comandate de Dumnezeu. Companiile de 
asigurări scriu în termenii lor „lucrări ale lui Dumnezeu, cum ar fi 
cutremure sau ciume”. Nu. Dumnezeu nu este autorul acestor lucruri.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Iacov 1:13. Îi cauzează Dumnezeu pe oameni să fie ispitiți 
de către rău? _________________________________________

IACOV 1:13 Nimeni, când este ispitit, să nu zica: Sunt ispitit de 
Dumnezeu.  Caci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să faca rau, și El 
insusi nu ispiteste pe nimeni.

2. Citeşte Iacov 1:17. De unde vin darurile bune? ___________
________________________________________________

IACOV 1:17 orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, 
coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici o schimbare, 
nici urmă de mutare.

3. Citeşte Ioan 10:10. Cine este hoțul? _____________________

4. Citeşte Ioan 10:10. Care este scopul lui? _________________
________________________________________________

5. Citeşte Ioan 10:10. Care este motivul pentru care a venit 
Isus? ____________________________________________

IOAN 10:10 Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața, și s-o aibă din belsug.

6. Citeşte Iacov 4:7. Care este rezultatul supunerii tale lui 
Dumnezeu şi împotrivirii diavolului? _____________________
___________________________________________________

IACOV 4:7 Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă 
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diavolului, și el va fugi de voi.

7. Citeşte Romani 8:28. Spune Romani 8:28 că toate lucrurile vin de 
la Dumnezeu? _______________________________________

ROMANI 8:28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre 
binele celor ce sunt chemați după planul Său.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 10:38. Este boala de la 
Dumnezeu? ______________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 10:38 Cum Dumnezeu a uns cu 
Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în 
loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El.

9. Citeşte 1 Ioan 3:8. Care este scopul pentru care S-a arătat Fiul 
lui Dumnezeu? ____________________________________
_________________________________________________

1 IOAN 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul 
păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului.
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PUTEREA UNEI VIEȚI PLINE 
DE DUH
De Don Krow

Marcu 16:15-16 este pasajul cunoscut ca şi Marea Trimitere. 
Isus le-a spus ucenicilor Săi: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
Evanghelia la orice făptură. [16] Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; 
dar cine nu va crede va fi osândit.În Faptele Apostolilor  cap 8, versurile 
5 şi 12 vedem cum această trimitere a lucrat prin predica lui Filip în 
Samaria. [5] Filip s-a coborât în cetatea Samaria și L-a propovăduit pe 
Hristos … [12] Dar când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia 
Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Isus Hristos, au fost botezați 
atât bărbați cât și femei.

Întrebarea e, aceşti oameni din Samaria, au devenit creştini în 
conformitate cu Marcu 16:15-16? Da. Filip a mers în Samaria, L-a 
predicat pe Isus Hristos, şi prin credința în Hristos au fost botezați, 
bărbați şi femei. În conformitate cu Marea Trimitere, aceşti oameni au 
fost mântuiți, dar au primit ei botezul Duhului Sfânt?

Biblia vorbeşte despre Ioan botezând în apă, dar numai Isus 
Hristos poate boteza cu Duhul Sfânt. În conformitate cu Scriptura, 
oamenii au crezut, au fost mântuiți şi botezați în apă, dar nu au 
primit niciodată botezul Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor 8:14-17 
spune: Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a 
primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. [15] 

Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească 
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Duhul Sfânt. [16] Căci nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci 
fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. [17] Atunci Petru și 
Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt.

Putem vedea din Scriptură că, doar pentru că o persoană a crezut, 
a fost botezată şi mântuită, nu înseamnă însă că a primit şi botezul 
Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a venit în viețile lor – în Ioan 20:22 vedem 
că Duhul Sfânt îi regenerase pe ucenici – dar a fost în ziua Cincizecimii 
când au fost botezați cu Duhul Sfânt şi împuterniciți de Dumnezeu. 
Există o diferență între o atingere a Duhului Sfânt în mântuire şi 
botezul cu Duhul Sfânt când Acesta vine asupra unei persoane. Se 
produce o imersiune în Duhul Sfânt care vine asupra persoanelor şi le 
împuterniceşte. Chiar  dacă o persoană a fost mântuită, nu înseamnă 
că a şi fost botezată cu Duhul Sfânt.

Faptele Apostolilor 19:1-2 spune: Pe când era Apolo în Corint, 
Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. 
Aici a întâlnit pe câțiva ucenici [2] și le-a zis: Ați primit voi Duhul Sfânt 
de când ați crezut? Ei au răspuns: Nici n-am auzit măcar că a fost dat 
un Duh Sfânt. Pavel a spus „Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați 
crezut?” Ei au răspuns „Nu ştim nimic de nici un Duh Sfânt.” Pavel 
a spus: „Dacă n-ați fost botezați cu Duhul Sfânt când ați crezut, 
cu ce botez ați fost botezați?” Ei au răspuns: „Am fost botezați cu 
botezul lui Ioan.” Eu cred că Pavel a explicat mai bine despre Isus fiind 
Hristosul, şi aceşti credincioşi s-au identificat cu Isus prin botez în 
apă. În versetele 6-7 spune: Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul 
Sfânt S-a coborât peste ei, și vorbeau în alte limbi și prooroceau. [7] Erau 
cam doisprezece bărbați de toți. 

 Chiar dacă aceşti oameni erau ucenici care au crezut în Hristosul 
care trebuia să vină, nu au fost botezați cu Duhul Sfânt. O persoană 
poate fi născută din nou şi botezată în apă, fără să fie botezată cu 
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Duhul Sfânt. Botezul Duhului Sfânt este o experiență separată şi 
distinctă de convertire.

Chiar dacă eu pot boteza o persoană în apă, nu o pot boteza în 
Duhul Sfânt, numai Isus poate face asta. Dacă nu i-ai cerut niciodată 
lui Isus să te boteze cu Duhul Sfânt, de ce nu-I ceri asta acum? Luca 
11:13 spune: Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor 
voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt 
celor care I-L cer! De ce nu I-L ceri astăzi?
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Marcu 16:16. Acum citeşte Faptele Apostolilor 8:5 şi 12. 
Au devenit oamenii descrişi în Faptele Apostolilor 8:12 creştini? 
___________________________________________________

MARCU 16:16 Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine 
nu va crede va fi osândit.

FAPTELE APOSTOLILOR 8:5 Filip s-a coborât în cetatea 
Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. 

FAPTELE APOSTOLILOR 8:12 Dar când au crezut pe Filip, care 
propovăduia Evanghelia Impărăției Lui Dumnezeu și a numelui lui 
Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 8:14-16. Au primit aceşti oameni 
botezul Duhului Sfânt? _________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 8:14-16 Apostolii care erau în 
Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. [15] Aceștia au venit 
la samariteni și s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. 
[16] Căci nu Se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră 
numai botezați în numele Domnului Isus.

3. Citeşte Faptele Apostolilor 19:1-5. Sunt aceşti oameni 
credincioşi? ______________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 19:1-5 Pe când era Apolo în Corint, 
Pavel, dupa ce a trecut prin tinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. 
Aici a întâlnit pe câțiva ucenici [2] și le-a zis: Ați primit voi Duhul 
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Sfânt de când ați crezut? Ei i-au răspuns: Nici n-am auzit măcar că 
a fost dat un Duh Sfânt. [3] Dar cu ce botez ați fost botezați? le-a zis 
el. Și ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan. [4] Atunci Pavel a zis: Ioan a 
botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în Cel ce 
venea după el, adică în Isus. [5] Când au auzit ei aceste vorbe a fost 
botezați în Numele Domnului Isus.

4. Citeşte Faptele Apostolilor 19:6-7. Au primit ei botezul 
Duhului Sfânt? _____________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 19:6-7 Când și-a pus Pavel mâinile 
peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, și vorbeau în alte limbi și 
proroceau.  [7] Erau cam doisprezece bărbați de toți.

5. Citeşte Luca 11:13. Ce spune Luca 11:13 că trebuie să facem ca să 
primim Duhul Sfânt? __________________________________

LUCA 11:13 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dțti daruri 
bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va 
da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!

6. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Ce face o persoană când vorbeşte în 
limbi? ____________________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 14:2 În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu 
vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l intelege și, 
cu duhul, el spune taine.

7. Citeşte 1 Corinteni 14:14. Ce face o persoană când vorbeşte în 
limbi? ______________________________________________
___________________________________________________
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1 CORINTENI 14:14 Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul 
meu se roagă, dar mintea mea este fără rod.

8. Citeşte 1 Corinteni 14:16-17. Ce face o persoană când vorbeşte 
în limbi? __________________________________________
__________________________________________________

1 CORINTENI 14:16-17 Alminteri, dacă aduci mulțumiri cu 
duhul, cum va răspunde Amin, la mulțumirile pe care le aduci tu, 
cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? [17] Negreșit, tu mulțumesti 
lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește.

9. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Când cineva vorbeşte în limbi, 
cine vorbeşte, Duhul Sfânt sau persoana respectivă? __________
___________________________________________________

10. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Cine îi dă glas persoanei respective? 
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și 
au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să 
vorbească.
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CUM SĂ PRIMEȘTI DUHUL 
SFÂNT

De Don Krow

Astăzi vom vorbi despre cum să primim Duhul Sfânt. Faptele 
Apostolilor 10:1 spune, În Cezarea era un om cu numele Corneliu, 
sutaş în ceata de ostaşi numită italiana.Acesta era un rang militar, 
probabil căpitanul unui regiment. Versetul 2 continuă: Omul acesta 
era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El 
făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. 
Era neprihănit, făcea lucruri bune, avea frică de Dumnezeu, ajuta 
oamenii la nevoie cu bani întotdeauna, şi Biblia spune că se ruga 
la Dumnezeu întotdeauna. Dar vom afla pe parcurs şi o să fie 
uimitor, că, chiar dacă făcea lucruri bune, chiar dacă avea frică de 
Dumnezeu, şi avea o viață de rugăciune, nu avea o relație personală 
cu Dumnezeu prin Isus Hristos.

Spune în versurile 3-6, Pe la ceasul al nouălea din zi (aproximativ 
3 după-amiaza), a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui 
Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Corneliu! [4] Corneliu s-a uitat 
țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: 
Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, și El 
și-a adus aminte de ele. [5] Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă 
pe Simon, zis și Petru. [6] El găzduiește la un om numit Simon tăbăcarul, 
a cărui casă este lângă mare: Acela îți va spune ce trebuie să faci.

Acestui om, chiar dacă avea frică de Dumnezeu, era neprihănit 



92

LECȚIA 15

cu privire la a face lucruri bune, şi avea o viață de rugăciune înaintea 
lui Dumnezeu, i-a fost trimis un înger care i-a spus să trimită după 
Simon Petru care îi va spune ce să facă. Vedem în Faptele Apostolilor 
10:43 ce a fost instruit exact Petru să-i spună: Toți prorocii mărturisesc 
despre El (Isus Hristos) că oricine crede în El capătă, prin numele Lui, 
iertarea păcatelor. Este uimitor, nu-i aşa? Acest om care făcea atât de 
multe lucruri bune nu avea o relație personală cu Dumnezeu prin 
persoana lui Isus Hristos. Dumnezeu a spus: „Lucrurile pe care le 
faci sunt foarte bune, sunt superbe, sunt un memorial în fața Mea, 
dar îți voi spune Eu ce voi face. Am trimis un înger să-ți spună să 
trimiți după un om numit Petru, şi el îți va spune ce trebuie să faci.” 
În Faptele Apostolilor 10:43, când Petru a mers la casa lui Corneliu, 
a spus, că oricine crede în El (Domnul Isus Hristos) capătă, prin 
numele Lui iertarea păcatelor.

Acum priviți ce s-a întâmplat. Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toți ce ascultau Cuvântul. 
(Faptele Apostolilor 10:44). Corneliu a auzit despre credința în 
Isus Hristos, şi şi-a pus credința în Isus pentru iertarea păcatelor.  
Imediat ce a făcut asta, Duhul Sfânt S-a coborât asupra lui şi asupra 
tuturor din acea casă. Spune în versetul 45, Toți credincioșii tăiați 
împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că 
darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste Neamuri. De unde au știut asta?  
Căci îi auzeau vorbind în limbi și preamărind pe Dumnezeu. (versul 
46).

De fiecare dată când Duhul Sfânt vine asupra unei persoane în 
Noul Testament, darul Duhului Sfânt se manifestă şi dă dovada că 
aceştia au primit umplerea cu Duhul Sfânt. În Noul Testament, de 
obicei vorbeau în limbi sau proroceau.

Am căzut în genunchi într-o seară pe un câmp în Dallas, Texas, 
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şi am spus, „Doamne, nu înțeleg acest vorbit în limbi şi botezul 
Duhului Sfânt despre care vorbesc oamenii, dar dacă este un mod 
în care să Te slăvesc, să te preamăresc, un mod în care să trec peste 
limba mea natală omenească, îl vreau.” Am început să-L slăvesc pe 
Dumnezeu, şi făcând asta Duhul Sfânt mi-a dat o limbă, un glas pe 
care nu l-am ştiut sau învățat. Biblia spune în Faptele Apostolilor 
2:4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în 
alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Cine vorbea? Ei 
vorbeau! Cine le dădea glas? Duhul Sfânt.

Luca 11:13 spune: Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați 
daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri 
va da Duhul Sfânt celor care I-L cer!  Tot ce trebuie să faci acum este 
să ceri, să crezi că Îl primeşti, oferă-te pe tine însuți lui Dumnezeu, 
începe a-L preamări şi El îți va da un glas cu care să-L slăveşti şi să-L 
lauzi într-o limbă pe care n-ai învățat-o niciodată.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Descrie câțiva termeni pe care Biblia îi foloseşte pentru 
mântuire. _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

IOAN 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun 
că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui 
Dumnezeu.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă 
la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la 
Domnul vremurile de înviorare

MARCU 16:16 Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine 
nu va crede va fi osândit.

COLOSENI 2:13 Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în 
firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus 
la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile.

ROMANI 8:9 Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, 
dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are 
cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

MATEI 25:46 Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei 
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neprihăniți vor merge în viața veșnică.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 11:15. Cum descrie acest verset 
experiența botezului cu Duhul Sfânt? __________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 11:15 Și, cum am început să vorbesc, 
Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca și peste noi la început.

3. Ucenicii lui Isus au primit Duhul Sfânt (Ioan 20:22), dar câteva 
zile mai târziu au fost de fapt botezați cu Duhul Sfânt (Faptele 
Apostolilor 2:1-4). Priviți şi comparați aceste lucruri (Ioan 
20:22 şi Faptele Apostolilor 2:1-4). _____________________
_________________________________________________
________________________________________________

IOAN 20:22 După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: Luați 
Duh Sfânt!

FAPTELE APOSTOLILOR 2:1-4 În ziua Cincizecimii, erau toți 
împreună în același loc. [2] Deodată, a venit din cer un sunet ca 
vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. [3] 
Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au 
așezat câte una pe fiecare din ei. [4] Și toți s-au umplut de Duh Sfânt 
și au început să vorbească în alte limbi, dupa cum le dădea Duhul 
să vorbească.

4. Citeşte Faptele Apostolilor 1:8. Care este scopul botezului cu 
Duhul Sfânt? ______________________________________
________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se 
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va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.

5. Citeşte Faptele Apostolilor 2:38-39 şi 1 Corinteni 1:7. Este 
botezul cu Duhul Sfânt pentru noi astăzi? _______________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:38-39 Pocăiți-vă le-a zis Petru, 
și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. 
[39] Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și 
pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va 
chema Domnul Dumnezeul nostru.

6. Citeşte Luca 11:13. Dacă nu ai primit botezul cu Duhul Sfânt, ce 
trebuie să faci acum? __________________________________

LUCA 11:13 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri 
bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va 
da Duhul Sfânt celor care I-L cer!

7. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Vei cere, primi, vorbi, şi slăvi 
pe Dumnezeu într-o limbă de rugăciune pe care Dumnezeu 
ți-o va da? ________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt 
și au început să vorbească în alte limbi, dupa cum le dădea Duhul 
să vorbească.
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BENEFICIILE VORBITULUI ÎN 
LIMBI

De Andrew Wommack

Unul dintre lucrurile care s-au întâmplat când a venit botezul 
Duhului Sfânt prima dată, a fost acela că toți oamenii care au fost 
acolo au vorbit în limbi. Faptele Apostolilor 2:4 spune că în Ziua 
Cincizecimii, aceştia s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să 
vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. În 
mod consecvent, peste tot prin cartea Faptelor Apostolilor, a fost o 
manifestare a prezenței lui Dumnezeu când oamenii au primit Duhul 
Sfânt.

Bineînțeles, primirea Duhului Sfânt implică mult mai mult 
decât vorbitul în limbi, dar este una din manifestările importante. 1 
Corinteni 14:13-14 spune: De aceea, cine vorbește în altă limbă să se 
roage să aibă și darul  s-o tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în altă 
limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Când te rogi 
în limbi, duhul tău se roagă. Odată ce te rogi în limbi, roagă-te şi să 
interpretezi, ca să şi înțelegi.

Pot prezenta mărturia mea personală: de când am primit botezul 
Duhului Sfânt şi am început să vorbesc în limbi, mi s-a schimbat viața 
în mod dramatic. Cred că atunci când m-am născut din nou, Hristos 
a venit înăuntrul meu şi a depozitat totul acolo, dar când Duhul Sfânt 
a venit asupra mea, a început să se manifeste asupra mea şi a altor 
persoane. Sunt câteva lucruri care s-au întâmplat. În primul an când 
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m-am rugat în limbi, mintea mea mi-a spus că e o nebunie totală, că 
tot ce făceam era să pierd timpul. Am avut nevoie de credință să mă 
rog în limbi, acesta fiind motivul pentru care Iuda 20 spune să ne 
zidim sufleteşte pe credința noastră preasfântă. Te scoate din mintea 
şi gândirea naturală şi te pune într-un tărâm al credinței.

Alt lucru pe care l-am experimentat a fost că, atunci când m-am 
rugat în limbi, oameni la care nu mă gândisem de ani de zile mi-
au venit în minte. Am început să mă rog pentru ei, şi într-o zi sau 
două, mă contactau şi aflam că s-a întâmplat ceva miraculos. Asta 
s-a întâmplat de atât de multe ori încât în cele din urmă, am început 
să leg aceste lucruri între ele şi am realizat că atunci când mă rugam 
în limbi, mă rugam cu înțelepciune care era peste abilitatea mea 
naturală. Duhul meu care ştie toate lucrurile şi are mintea lui Hristos 
se ruga pentru oameni în feluri în care eu n-aş fi putut niciodată cu 
propria înțelegere fizică.

Într-o zi mă rugam în limbi – după cum spuneam, eu am avut 
nevoie de credință să mă rog în limbi – şi mă confruntam cu nişte 
gânduri cum ar fi „Poți să te rogi în limba ta natală şi să-ți folosească 
la ceva în loc să vorbeşti bolboroseala asta”. A trebuit să mă confrunt 
cu aceste gânduri şi să le elimin, şi am continuat să mă rog. Un om 
pe care nu l-am mai văzut de patru ani a bătut la mine la uşă. A intrat 
în casă, nu a zis bună-ziua sau altceva, s-a aşezat jos, şi a început să 
plângă şi să-şi verse inima pentru că avea o mulțime de probleme. 
Am stat şi m-am gândit: „Băiete, ar fi trebuit să te fi rugat în limba 
ta natală.” Următorul gând a fost, „Cum m-aş fi gândit să mă rog 
pentru el, când nu l-am mai văzut de patru ani?” Până la urmă, m-a 
trăznit ideea că mă rugasem pentru el şi Dumnezeu mă pregătise. Mă 
rugasem mijlocind pentru el într-un fel în care n-aş fi putut-o face 
rugându-mă cu înțelegere. Dintr-o dată am avut o revelație şi i-am 
spus, „Îți spun eu care e problema ta.” I-am terminat povestea şi i-am 
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dat şi răspunsul.

Trebuie să înțelegi că asta a fost pe vremea când eram într-o 
biserică baptistă. El n-a ştiut ce s-a întâmplat cu mine, şi nici eu nu 
eram sigur. Ne-a speriat pe  amândoi. Dar era puterea lui Dumnezeu 
în manifestare, şi El a folosit-o supranatural. Înseamnă asta: Când te 
rogi în limbi, e duhul tău care se roagă. Duhul tău a fost născut din 
nou, are mintea lui Hristos şi ştie exact ce să facă. Are o sfințenie de 
la Dumnezeu în aşa fel în care ştii toate lucrurile şi nu există limite 
în duhul tău. Dacă ai putea merge în puterea şi revelația duhului tău, 
ți-ar transforma viața fizică. Un mod de a face acest lucru, totuşi nu 
singurul, este pur şi simplu să începi să vorbeşti în limbi. Să recunoşti 
şi să crezi că atunci când o faci, te zideşti sufleteşte pe credința 
sfântă, că duhul tău se roagă înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu, 
şi revelația perfectă de la Dumnezeu va veni. Apoi, în conformitate 
cu 1 Corinteni 14:13, roagă-te şi s-o tălmăceşti. Asta nu înseamnă că 
trebuie să te opreşti din vorbit în limbi şi să te rogi în limba natală, 
înseamnă doar că o să şi înțelegi.

Dacă dai un mesaj în limbi într-o adunare publică la biserică, 
trebuie să te opreşti şi să tălmăceşti în limba natală. Când te rogi singur 
e diferit, eu de exemplu mă rog în limbi şi cred că Dumnezeu îmi 
dă revelații. Câteodată, mi se schimbă atitudinea. Nu am un cuvânt 
anume, dar dintr-o dată văd lucrurile  clar şi am o perspectivă diferită. 
Poate dura o săptămână înainte să am o revelație completă, dar cred că 
timpul petrecut rugându-mă în limbi şi crezând că tălmăcesc lucrează 
împreună.

Vorbitul în limbi este important din multe motive, cu siguranță 
mai mult decât a dovedi ca ai primit Duhul Sfânt. Ar trebui să fie parte 
din viața zilnică. Este un fel de a comunica direct din inimă cu Tatăl, 
depăşind creierul cu îndoieli şi frică. Te zideşte sufleteşte în credința 
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preasfântă şi eliberează înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Eu mă 
rog ca fiecare dintre voi să fie capabil să se desfăşoare în acest lucru, 
să-şi elibereze credința şi să primească întregul folos al vorbitului în 
limbi.
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ÎNTREBĂRI ȘI SCRIPTURI FOLOSITE

1. Citeşte Iuda 1:20. Ce beneficiu mare se obține rugându-ne 
prin Duhul Sfânt? _________________________________

IUDA 1:20 Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința 
voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt

2. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Câte persoane s-au umplut de 
Duhul Sfânt? _________________________________________

3. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Ce au făcut ca rezultat al 
umplerii de Duh Sfânt? ______________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt 
și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul 
să vorbească.

4. Citeşte 1 Corinteni 14:14. Care parte a ta se roagă, când te rogi 
într-o limbă necunoscută? ______________________________

1 CORINTENI 14:14 Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul 
meu se roagă, dar mintea mea este fără rod.

5. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Când o persoană vorbeşte într-o limbă 
necunoscută, cu cine vorbeşte? ________________________

6. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Când o persoană vorbeşte într-o limbă 
necunoscută, înțeleg oamenii ce spune? ________________

7. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Când te rogi într-o limbă necunoscută, 
ce vorbeşti cu duhul? __________________________________
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___________________________________________________

1 CORINTENI 14:2 În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu 
vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și, 
cu duhul, el spune taine.

8. Citeşte 1 Corinteni 14:4. Ce faci când te rogi în altă limbă? _____
___________________________________________________

1 CORINTENI 14:4 Cine vorbește în altă limbă se zidește 
pe sine însuși; dar cine prorocește zidește sufletește Biserica. 

9. Citeşte 1 Corinteni 14:16. Ce faci când te rogi în limbi? ________
___________________________________________________

1 CORINTENI 14:16 Altminteri, dacă aduci mulțumiri cu duhul, 
cum va răspunde Amin, la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit 
de daruri, când el nu știe ce spui.
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LECȚIA 1 

1. Citeşte Ioan 3:16 Care a fost scopul trimiterii lui Isus în lume 
de către Dumnezeu?
Să mântuiască lumea, dând tuturor celor care cred in Isus 
viața veșnică prin înlăturarea pedepsei pentru păcat.

2. Folosirea biblică a cuvântului „a cunoaşte” înseamnă a avea 
o legătură intimă, personală cu o persoană (Gen 4:1) Citeşte 
Ioan 17:3 Ce înseamnă viața veşnică in concordanță cu acest 
vers?
Viața veșnică înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe 
Isus Hristos (nu in mod fizic, ci intim).

3. Citeşte 1 Ioan 5:11-12 In concordanță cu aceste versete, când 
începe viața veşnică sau eternă?
Când Îl primim pe Fiul (Isus Hristos) in viețile noastre.

4. Citeşte Ioan 10:10. Ce fel de viață a venit Isus să ne dea?
Viața din belșug.

5. Explică în cuvintele tale atribuțiile unei vieți din belşug.
Viața din belșug va fi opusul a ceea ce a spus Isus că hoțul a 
venit să facă.

6. Crezi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus în lume să moară 
pentru păcatele lumii, în felul acesta dându-ne nouă, care 
credem viața veşnică/eternă?
Da.
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7. Îți este clar că viața eternă nu este numai o lungime de timp 
(veşnicie) ci o calitate şi cantitate a vieții?
Da.

LECȚIA 2

1. Citeşte Luca 18:9. Ce este o parabola?
O parabola biblica este o poveste care ilustrează un adevăr 
spiritual.

2. Citeşte Luca 18:9. Pentru cine a spus Isus aceasta parabola?
Pentru aceia care se credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți.

3. Citeşte Luca 18:9 (ultima parte a Versetului). Oamenii care se 
încred ii ei înşişi că sunt neprihăniți, au întotdeauna o atitudine 
fața de ceilalți. In conformitate cu Luca 18:9, care este aceasta 
atitudine?
B. Ii disprețuiesc pe ceilalți și se uita la ei de sus.

4. Citeşte Luca 18:10. Doi oameni au mers sa se roage; In limbaj 
modern, unde au mers sa se roage?
La biserica.

5. Citeşte Luca 18:10. Cine erau aceşti oameni?
Un fariseu și un vameș.

6. Citeşte Luca 18:11. Care a fost rugăciunea fariseului?
Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, 
hrăpăreți, nedrepți, preacurviri sau chiar ca vameșul acesta 
(eu nu sunt păcătos).

7. Citeşte Luca 18:12. Ce înseamnă „a posti”?
A nu manca. 
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8. Citeşte Luca 18:12. Ce înseamnă „a da zeciuiala”?
A da a zecea parte din venit la biserica.

9. Citeşte Luca 18:13. Unde stătea vameşul? De ce?
Departe.
De ce?
Ii era rușine sa intre în biserica (sau Templu) pentru că era un 
foarte mare păcătos, și stătea departe.

10. Citeşte Luca 18:13. De ce nu îndrăznea vameşul nici ochii sa şi-I 
ridice spre cer?
Pentru că ii era rușine.
Ai făcut vreodată ceva greşit şi ti-a fost ruşine sa te uiți în ochii 
unei persoane?

11. Citeşte Luca 18:13. Care a fost rugăciunea vameşului?
Dumnezeule, ai mila de mine, păcătosul!

12. Citeşte Luca 18:14. Care dintre aceşti oameni a fost socotit 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu când a ajuns acasă?
Vameșul.

13. Citeşte Luca 18:14. De ce a fost socotit vameşul neprihănit şi nu 
fariseul?
Pentru că s-a smerit în fața lui Dumnezeu. Fariseul era plin de 
mândrie; nu a considerat că are nevoie de un Mântuitor.

14. Citeşte Luca 18:14. L-a iertat Dumnezeu pe vameş?
Da.

15. Citeşte Romani 10:13. Daca te-ai pune în genunchi chiar acum, şi 
plângând, i-ai cere lui Dumnezeu din toată inima „Dumnezeule, ai 
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mila de mine păcătosul”, te-ar trata Dumnezeu la fel ca pe vameş? 
Da. M-ar ierta și m-ar curăți de toate păcatele.
Vezi 1 Ioan 1:8-9.

LECȚIA 3 

1. Citeşte Tit 3:5. Putem produce noi neprihănirea de care avem 
nevoie?
Nu.

2. Citeşte 2 Corinteni 5:21. De ce fel de neprihănire avem nevoie?
De neprihănirea Lui Dumnezeu. (Care vine prin Hristos).

3. Citeşte Romani 3:22. Cum primim această neprihănire?
Prin credința in Isus Hristos.

4. Citeşte Filipeni 3:9. Care este neprihănirea Legii?
O neprihănire care îmi aparține mie, o neprihănire care este 
rezultat al faptelor mele și pe care o pot produce.

5. Citeşte Galateni 2:21. Cum putem face zadarnic harul Lui 
Dumnezeu?
Putem face zadarnic harul Lui Dumnezeu încercând să fim 
salvați prin faptele noastre bune, în loc să avem încredere în 
Hristos și moartea Lui pentru noi și pentru mântuirea noastră.

6. Citeşte Romani 5:17. Neprihănirea Lui Dumnezeu este primită ca 
şi ...?
Dar.

LECȚIA 4 

1. Citeşte Geneza 3:1. Ce întrebare i-a pus diavolul Evei?
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Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncați din toți 
pomii din grădină?

2. Citeşte Geneza 2:17 şi 3:3. Ce cuvinte a adăugat Eva la ce i-a 
spus Dumnezeu de fapt lui Adam?
Și nici să vă atingeți de el.

3. Citeşte Geneza 3:6 Odată ce diavolul a fost capabil s-o facă 
pe Eva să se îndoiască de Cuvântul Lui Dumnezeu, ce a 
făcut ea în acest vers?
A mâncat din rodul pomului și a dat și bărbatului ei.

4. Citeşte Geneza 3:9-10. După ce Adam şi Eva au păcătuit, a 
continuat Dumnezeu să comunice şi să aibă relație cu ei?
Da.

5. Citeşte Geneza 3:22-24. De ce i-a alungat Dumnezeu pe 
Adam şi Eva din Grădina Raiului?
Ca să nu mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic 
în păcat.

6. Observi că aceasta a fost o ocrotire din partea Lui Dumnezeu 
asupra noastră, nu o pedeapsă?
Da.

7. Citeşte Romani 5:17. Cum putem obține harul şi darul 
neprihănirii în toată plinătatea?
C. Primindu-l.

8. Citeşte Romani 6:23. Ce merităm cu adevărat, dacă 
păcătuim?
Moarte.
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9. Prin har, ce ne dă Dumnezeu în schimb?
Viața veșnică în Isus Hristos.

10. Citeşte Romani 10:3. Dacă vom încerca să ne formăm o 
neprihănire proprie înaintea Lui Dumnezeu, cu ce vom 
greşi?
Nu ne vom supune neprihănirii pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu în Isus.

11. Citeşte 1 Ioan 1:9 şi Romani 4:3. Ce promite Dumnezeu că 
va face cu toate păcatele şi nelegiuirile noastre, decât dacă 
am crede?
Le va ierta, le va curăța și le va uita.

12. Ce-ți spune aceasta despre caracterul Lui Dumnezeu?
Că este un Dumnezeu iubitor și iertător.

LECȚIA 5 

1. Citeşte Romani 5:13. Ce înseamnă cuvântul „a imputa”?
A pune în contul cuiva.

2. Citeşte Romani 7:7. Care a fost scopul Legii?
Să facă păcatul cunoscut.

3. Citeşte Galateni 3:24. În conformitate cu acest vers, care a 
fost scopul Legii?
Să arate lumii nevoia de un Mântuitor, Isus Hristos.

4. Citeşte Ioan 8: 1-11. Cum a tratat-o Isus pe femeia prinsă în actul 
adulterului?
Cu milă și har.
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5. Reflectă cuvintele şi acțiunile Lui Isus adevărata natură a Lui 
Dumnezeu? Vezi Ioan 3:34.
Da.

6. Citeşte 1 Ioan 4:8. În conformitate cu acest vers, care este adevărata 
natură a Lui Dumnezeu?
Iubire.

7. Citeşte Romani 5:6. Dragostea Lui Dumnezeu ne-a fost arătată 
încă de când noi eram…?
Fără putere, fără ajutor și în păcat.

8. Citeşte Romani 5:8. Dumnezeu ne-a iubit încă de când noi 
eram…?
Păcătoși.

9. Citeşte Romani 5:10. Dumnezeu ne-a iubit încă de când noi 
eram…?
Dușmani.

10. Dacă i-ai cere Lui Isus acum să te ierte, să-ți fie Mântuitor şi 
Domn, având încredere în sacrificiul Lui ca plată a păcatului tău, 
ți-ar arăta Dumnezeu adevărata Lui natură de milă şi har?
Da.

LECȚIA 6 

1. Defineşte pocăința!
• Este o întoarcere către un nou angajament;
• Este o răzgândire;
• Este o schimbare a inimii care rezultă într-o întoarcere spre 

Dumnezeu, din obiceiurile vechi către căile Lui Dumnezeu;
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• O schimbare de direcție, nu perfecțiune;
• A face o decizie care schimbă în totalitate direcția în viața 

cuiva;
• Întoarcerea de la obiceiurile vechi și angajarea în totalitate 

către căile Lui Dumnezeu;
• Întoarcerea la o Persoană, Dumnezeu prin Isus Hristos.

2. Citeşte Luca 13:1-5. Ce trebuie să facă cineva ca să nu piară?
Să se pocăiască.

3. Citeşte 2 Petru 3:9. Care este dorința Lui Dumnezeu pentru toți 
oamenii?
Ca toți să vină la pocăință.

4. Citeşte Luca 16:19-31. În Luca 16:28, de ce voia omul bogat ca 
cineva să se întoarcă din morți şi să vorbească cu frații lui?
Ca să-i împiedice să ajungă și ei în acel loc de chin.

5. Citeşte Luca 16:30. Ce ar trebui să facă aceşti frați ca să evite acest 
loc de chin(iadul)?
Trebuie să se pocăiască.

6. Citeşte Faptele Apostolilor  26:18. Chiar dacă nu se specifică exact, 
acest vers se referă la pocăință. Ce li se va întâmpla celor ce se 
pocăiesc?
• Ochii li se vor deschide;
• Se vor întoarce de la întuneric spre lumină;
• Se vor întoarce de la puterea diavolului la Dumnezeu;
• Vor primi iertarea păcatelor;
• Vor primi moștenire.

7. Citeşte Faptele Apostolilor  26:20. În ultima parte a versului sunt 
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exprimate 3 lucruri pe care neamurile(non-evreii) ar trebui să 
le facă. Care sunt acestea?
• Să se pocăiască;
• Să se întoarcă la Dumnezeu;
• Să demonstreze pocăința prin faptele lor.

8. Citeşte Matei 7:21-23. Ce a spus Isus că practicau aceşti oameni 
în loc de voia Lui Dumnezeu.
Fărădelege.

9. Ce îți spune asta despre importanța pocăinței adevărate în 
comparație cu vorbe goale către Dumnezeu?
Mântuirea se face din inimă, nu vorbe goale.

10. Citeşte Isaia 55:7. Ce va trebui să facă omul rău?
Să se lase de felurile lui.

11. Care sunt cele două lucruri pe care nelegiuitul trebuie să le 
facă?
Să se lase de gândurile Lui și să se întoarcă la Domnul.

12. Ce-i va face Dumnezeu persoanei care va face aceste lucruri 
de mai sus?
Va avea milă de el și-i va oferi iertare din belșug.

13. Citeşte Luca 15:7. Care este reacția raiului asupra unui păcătos 
care se pocăieşte?
Este bucurie mare.

14. Citeşte Faptele Apostolilor  3:19. Dacă te pocăieşti şi te schimbi, 
ce se va întâmpla cu păcatele tale?
Păcatele  mele vor fi șterse.
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LECȚIA 7 

1. Citeşte Luca 9:57-62. Ce ne învață acest pasaj despre nivelul de 
angajament în vederea urmării Lui Hristos?
Predare absolută.

2. Citeşte Luca 8:13-14. De ce unii oameni par să renunțe sau să 
se întoarcă de la credința creştină?
Nu s-au înrădăcinat niciodată în Cuvântul Lui Dumnezeu. 
Grijile, bogățiile și plăcerile acestei vieți îi fac să renunțe.

3. Citeşte Ezechiel 16:8. Dumnezeu foloseşte ilustrația căsătoriei ca 
să descrie relația cu oamenii Săi. A cui posesie a devenit această 
persoană în această relație?
A Lui Dumnezeu.

4. Citeşte 1 Cor. 6:19. Cui îi aparții tu?
Lui Dumnezeu.

5. Citeşte 1 Cor. 6:20. Cui îi aparțin corpul şi duhul tău?
Lui Dumnezeu.

6. Citeşte Iacob 4:4. Poți comite adulter spiritual împotriva Lui 
Dumnezeu?
Da.

7. În ce ar consta adulterul spiritual împotriva Lui Dumnezeu? (vezi 
Rom. 1:25)
Într-o inimă care s-a îndepărtat de El către idoli (lucruri pe 
care le-ai făcut mai importante decât Dumnezeu).

8. Citeşte Ioan 2:23-25. Ce putem învăța despre angajament(dăruire) 
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şi credință din aceste versuri?
Faptul că Isus dorește toată inima noastră (o dăruire 
totală).

9. Citeşte Luca 14:28-30. Ai înțeles care este prețul pentru a-L 
urma pe Isus? Vrei să-L urmezi?
Da.

LECȚIA 8 

1. Care e întrebarea acestui băiat?
Dacă trebuie să fie botezat ca să meargă în Rai.

2. În concordanta cu Faptele Apostolilor  10:43, cum primim 
iertarea păcatelor?
Gratis, ca un cadou prin credința în Isus Hristos.

3. Botezul este o expresie a credinței care de obicei are loc în 
timpul mântuirii. Cum exprimă Faptele Apostolilor  2:38 
acest adevăr?
Petru a spus: „Pocăiți-vă și vă botezați!”

4. Cum exprimă Marcu 16:16 acest adevăr?
Isus a spus: „Cine va crede și se va boteza va fi mântuit”, 
dând de înțeles că se poate întâmpla în același timp.

5. Botezul este un fel de a-L chema pe Domnul. Cum exprimă 
Faptele Apostolilor  22:16 acest adevăr?
Această scriptură spune că atunci când o persoană 
cheamă numele Domnului, păcatele lui vor fi spălate. 
Se pare că această chemare poate fi vocală (Luca 18:13) 
sau exprimată prin actul botezului, cum apare în această 
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scriptură.

6. Botezul este un fel de a-L chema pe Domnul pentru o 
conştiință curată. Confirmă 1 Petru 3:21 acest adevăr?
Da.

7. Care este cerința pentru botez în concordanță cu Faptele 
Apostolilor  2:38?
Pocăința.

8. Care este cerința pentru botez în concordanță cu Marcu 
16:16?
Credința.

9. Se poate pocăi un copil mic?
Nu.

10. Poate să creadă cu adevărat un copil mic?
Nu.

11. Citeşte Faptele Apostolilor  10:43-48. Care este următorul 
pas, după credință în Hristos, pe care un credincios în Isus 
ar trebui să-l facă?
Botezul în apă.

LECȚIA 9 

1. Citeşte 2 Corinteni 5:17. Dacă cineva este în Hristos, ce este el?
Este o făptură nouă .

2. Citeşte 2 Corinteni 5:17. Ce s-a întâmplat cu lucrurile vechi?
S-au dus.
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3. Citeşte 2 Corinteni 5:17. Care lucruri au devenit noi?
Toate.

4. Citeşte Efeseni 2:1. Care a fost condiția ta înainte să fii născut 
din nou, sau înainte să fii adus la viață?
Mort în greșelile și păcatele mele.

5.  Citeşte Efeseni 2:2. Ca şi necredincios, cum mergeai sau trăiai?
Am urmat felurile lumii acesteia, după domnul puterii 
văzduhului (diavolul) și am trăit într-un duh al neascultării.

6. Citeşte Efeseni 2:3-5. În ce este Dumnezeu bogat?
În îndurare.

7. Citeşte Efeseni 2:4. De ce este Dumnezeu îndurator?
Datorită dragostei celei mari pe care o are pentru noi.

8. Citeşte Efeseni 2:5. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi pe când 
eram încă morți în greşelile şi păcatele noastre?
Ne-a adus la viață împreună cu Hristos.

9. Citeşte Efeseni 2:5. Cum ne-a mântuit Dumnezeu?
Prin har.

10. Citeşte 1 Corinteni 6:9-10. Te poți identifica cu vreo descriere din 
această listă?
Da.

11. Citeşte 1 Corinteni 6:11. La ce timp este cuvântul erați?
Trecut, perfect simplu (însemnând că nu mai suntem). 

12. Citeşte 1 Corinteni 6:11. Când ai fost născut din nou, care 3 
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lucruri ți s-au întâmplat?
Am fost spălat, sfințit și socotit neprihănit.

13. Citeşte 1 Corinteni 6:11. La ce timp sunt aceste lucruri?
Trecut mai mult ca perfect, care reprezintă o acțiune trecută și 
terminată.

14. Citeşte 1 Corinteni 6:17. Acela care este lipit de Domnul este ...? 
cu El.
Un singur Duh.

LECȚIA 10 

1. Citeşte 1 Corinteni 6:17. Singurul mod de a şti că acea transformare 
totală a avut loc în duhurile noastre este prin Cuvântul Lui 
Dumnezeu. Ce spune acest vers că s-a întâmplat cu noi?
Că duhurile noastre s-au lipit de Domnul.

2. Citeşte Efeseni 3:17. Unde locuieşte acum Hristos?
În inimile noastre.

3. Citeşte Efeseni 3:17. Cum se întâmplă asta?
Prin credință.

4. Citeşte 1 Ioan 5:12. Pe cine trebuie să avem ca să avem mântuire?
Pe Fiul (Isus Hristos).

5. Citeşte Coloseni 1:26-27. Care este taina care a fost ascunsă din 
veşnicii, dar este cunoscută acum?
Hristos în noi, nădejdea slavei.

6. Citeşte Efeseni 4:23-24. Ce a fost creat în neprihănire şi sfințenie 
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adevărată?
Omul cel nou (duhurile noastre născute din nou).

7. Citeşte 2 Corinteni 5:21. A cui neprihănire o ai?
Neprihănirea Lui Dumnezeu în Hristos.

8. Citeşte Efeseni 1:4. Care este poziția credincioşilor înaintea 
Lui Dumnezeu?
Sfinți și fără prihană.

9. Citeşte Efeseni 1:6. Cum suntem noi acceptați?
În Preaiubitul Lui (Isus Hristos).

LECȚIA 11 

1. Citeşte Romani 4:5. Dumnezeu socoteşte neprihăniți pe 
oamenii ...?
Păcătoși.

2. Citeşte Romani 4:2-3. Dumnezeu i-a dăruit ceva lui Avraam 
(când a crezut în El), ce nu avea înainte. Ce anume i-a dăruit?
Neprihănire, a fost socotit neprihănit în fața Lui Dumnezeu.

3. Citeşte Romani 4:22-24. Dacă credem cum a crezut Avraam, 
ce o să ne dăruiască Dumnezeu?
Neprihănire, o să fim socotiți neprihăniți în fata Lui 
Dumnezeu.

4. Citeşte Romani 4:6. Dumnezeu dăruieşte neprihănire (sau 
socoteşte neprihănite) persoanele:
B. Indiferent de faptele lor.
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5. Citeşte Evrei 10:14. Pentru cât timp sunt credincioşii făcuți 
desăvârşiți?
Pentru totdeauna.

6. Citeşte Romani 5:17. Neprihănirea este primită:
B. În dar.

7. Ce înseamnă cuvântul „dar”?
Ceva oferit gratis, fără nici un cost persoanei care îl primește.

8. A crede în Isus ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău, înseamnă 
să ai încredere în El să te duca până în:
B. Rai.

LECȚIA 12 

1. Citeşte Matei 13:19. Dacă nu plantăm Cuvântul lui Dumnezeu 
în inimile noastre, ce se va întâmpla cu el?
Cel rău va veni și-l va fura și nu poate produce rod în viețile 
noastre.

2. Citeşte Iosua 1:8. Când trebuie să meditam asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu?
Zi și noapte.

3. Citeşte Ioan 6:63. În conformitate cu acest vers, Cuvântul lui 
Dumnezeu este ...?
Duh și viață

4. Citeşte Matei 4:4. Omenirea nu ar trebui să trăiască numai din 
mâncare fizică, ci din ...?
Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
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5. Citeşte Efeseni 6:17. Ca ce fel de armă este Cuvântul lui 
Dumnezeu?
Sabie.

6. Poate o sabie să dăuneze duşmanului?
Da.

7. Citeşte Romani 8:6. Când îi dăm un loc propriu-zis Cuvântului 
lui Dumnezeu în viețile noastre, vom avea ...?
Viață și pace.

8. Citeşte 2 Corinteni 3:18. Asupra lucrurilor cărora ne îndreptăm 
atenția, vom avea parte de ele în viața noastră. Asupra căror 
lucruri ar trebui să ne îndreptăm atenția?
Asupra Domnului Dumnezeu și a gloriei Sale.

LECȚIA 13 

1. Citeşte Iacov 1:13. Îi cauzează Dumnezeu pe oameni să fie 
ispitiți de către rău?
Nu.

2. Citeşte Iacov 1:17. De unde vin darurile bune?
De la Tatăl luminilor.

3. Citeşte Ioan 10:10. Cine este hoțul?
Diavolul.

4. Citeşte Ioan 10:10. Care este scopul lui?
Să fure, să injunghie și să prăpădească.

5. Citeşte Ioan 10:10. Care este motivul pentru care a venit 



121

RĂSPUNSURI

Isus?
Ca noi să avem viața din belsug.

6. Citeşte Iacov 4:7. Care este rezultatul supunerii tale lui 
Dumnezeu şi împotrivirii diavolului?
Diavolul va fugi de mine.

7. Citeşte Romani 8:28. Spune Romani 8:28 că toate lucrurile 
vin de la Dumnezeu?
Nu.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 10:38. Este boala de la Dumnezeu?
Nu.

9. Citeşte 1 Ioan 3:8. Care este scopul pentru care S-a arătat 
Fiul lui Dumnezeu?
Ca să nimicească lucrările diavolului.

LECȚIA 14 

1. Citeşte Marcu 16:16. Acum citeşte Faptele Apostolilor 8:5 şi 
12. Au devenit oamenii descrişi în Faptele Apostolilor 8:12 
creştini?
Da.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 8:14-16. Au primit aceşti oameni 
botezul Duhului Sfânt?
Nu.

3. Citeşte Faptele Apostolilor 19:1-5. Sunt aceşti oameni 
credincioşi?
Da.
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4. Citeşte Faptele Apostolilor 19:6-7. Au primit botezul Duhului 
Sfânt?
Nu.

5. Citeşte Luca 11:13. Ce spune Luca 11:13 că trebuie să facem să 
primim Duhul Sfânt?
Să-L cerem.

6. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Ce face o persoană când vorbeşte în limbi?
Vorbește cu Dumnezeu și vorbește mistere.

7. Citeşte 1 Corinteni 14:14. Ce face o persoană când vorbeşte în limbi?
Duhul ei se roagă lui Dumnezeu.

8. Citeşte 1 Corinteni 14:16-17. Ce face o persoană când vorbeşte în 
limbi?
Îl binecuvântează pe Dumnezeu cu duhul și Îi mulțumește (Îl 
slăvește pe Dumnezeu).

9. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Când cineva vorbeşte în limbi, cine 
vorbeşte, Duhul Sfânt sau persoana respectivă?
Persoana respectivă.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Cine îi dă glas persoanei respective?
Duhul Sfânt.

LECȚIA 15 

1. Descrie câțiva termeni pe care Biblia îi foloseşte pentru mântuire.
• A fi născut din nou (Ioan 3:3).
• A se pocăi (Faptele Apostolilor 3:19). 
• A crede și a se boteza (Marcu 16:16). 



123

RĂSPUNSURI

• A fi iertat (Coloseni 2:13).
• A fi primit duhul lui Hristos (Romani 8:9). 
• Și viața veșnică (Matei 25:46).

2. Citeşte Faptele Apostolilor 11:15. Cum descrie acest verset experiența 
botezului cu Duhul Sfânt?
Coborârea Duhului Sfânt asupra unei persoane.

3. Ucenicii lui Isus au primit Duhul Sfânt (Ioan 20:22), dar câteva zile 
mai târziu au fost de fapt botezați cu Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 
2:1-4). Priviți şi comparați aceste lucruri (Ioan 20:22 şi Faptele 
Apostolilor 2:1-4).
În Ioan 20:22, ucenicii au primit Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor 
2:1-4, aceiași ucenici au fost botezați cu Duhul Sfânt (care este o 
imersiune interioară și exterioară) Vezi Faptele Apostolilor 1:8.

4. Citeşte Faptele Apostolilor 1:8. Care este scopul botezului cu Duhul 
Sfânt?
A imputernici pentru slujire (sau mărturie).

5. Citeşte Faptele Apostolilor 2:38-39 şi 1 Corinteni 1:7. Este botezul cu 
Duhul Sfânt pentru noi astăzi?
Da. Darurile Duhului Sfânt vor înceta numai la a doua venire a lui 
Isus Hristos, nu înainte.

6. Citeşte Luca 11:13. Dacă nu ai primit botezul cu Duhul Sfânt, ce 
trebuie să faci acum?
Să-l cer.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Vei cere, primi, vorbi, şi slăvi pe 
Dumnezeu într-o limbă de rugăciune pe care Dumnezeu ți-o va da?
Da, voi vorbi, dar Duhul Sfânt îmi va da grai (limba).
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LECȚIA 16 

1. Citeşte Iuda 1:20. Ce beneficiu mare se obține rugându-ne prin 
Duhul Sfânt?
Ne zidim sufletește.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Câte persoane s-au umplut de 
Duhul Sfânt?
Toate.

3. Citeşte Faptele Apostolilor 2:4. Ce au făcut ca rezultat al umplerii 
de Duh Sfânt?
Au început să vorbească în alte limbi.

4. Citeşte 1 Corinteni 14:14. Care parte a ta se roagă, când te rogi 
într-o limbă necunoscută?
Duhul.

5. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Când o persoană vorbeşte într-o limbă 
necunoscută, cu cine vorbeşte?
Cu Dumnezeu.

6. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Când o persoană vorbeşte într-o limbă 
necunoscută, înțeleg oamenii ce spune?
Nu.

7. Citeşte 1 Corinteni 14:2. Când te rogi într-o limbă necunoscută, 
ce vorbeşti cu duhul?
• Taine. 
• Lucruri secrete. 
• Intimități între mine și Dumnezeu.
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8. Citeşte 1 Corinteni 14:4. Ce faci când te rogi în altă limbă?
Te zidești pe tine însuți.

9. Citeşte 1 Corinteni 14:16. Ce faci când te rogi în limbi?
Aduci mulțumiri și binecuvântări lui Dumnezeu.
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PRIMEȘTE-L PE ISUS CA 
MÂNTUITOR AL TĂU

A alege să-L primeşti pe Isus ca Domn şi Mântuitor al tău este cea 
mai importantă decizie pe care o vei face.

Cuvântul lui Dum nezeu promite: Dacă mărturisești deci cu gura 
ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi, vei fi mântuit. [10] Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire … [13] Căci 
oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. 
(Romani 10:9-10, 13).

Prin harul său, Dumnezeu a făcut deja totul pentru a asigura 
mântuire. Partea ta este pur şi simplu să crezi şi să primeşti.

Roagă-te cu voce tare aşa: „Isuse, mărturisesc că Tu eşti Domnul şi 
Mântuitorul meu. Cred în inima mea că Dumnezeu te-a înviat din morţi. 
Prin credinţa ta în Cuvântul Tău, primesc mântuirea acum. Mulţumesc 
că m-ai salvat!”

În secunda în care ţi-ai încredinţat viaţa lui Isus, adevărul 
Cuvântului Său se împlineşte instantaneu în duhul tău. Acum că eşti 
născut din nou, eşti o persoană nouă! 
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PRIMEȘTE BOTEZUL 

DUHULUI SFÂNT
Ca şi copil al Lui, Tatăl tău ceresc Cel iubitor vrea să-ţi dea puterea 

supranaturală de care ai nevoie să trăieşti această viaţă nouă. 

Luca 11:10, 13 Fiindcă oricine cere, capătă; oricine caută găsește; și 
celui ce bate i se va deschide … [13] Deci, dacă voi, care sunteţi răi, știţi să 
daţi daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri 
va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! 

Tot ce trebuie să faci este să ceri, să crezi şi să primeşti! Roagă-te 
aşa: „Tată, recunosc că am nevoie de puterea Ta pentru a trăi această viaţă 
nouă, te rog umple-mă cu Duhul Sfânt. Prin credinţă, Îl primesc acum! 
Îţi mulţumesc pentru că m-ai botezat. Duhule Sfânt, eşti binevenit în 
viaţa mea.”

Felicitări! Acum eşti umplut cu puterea supranaturală a lui 
Dumnezeu. Nişte silabe dintr-o limbă pe care nu o recunoşti se vor ridica 
din inima ta spre gură (1 Corinteni 14:14). Când le rosteşti tare prin 
credinţă, eliberezi puterea lui Dumnezeu dinlăuntrul tău, întărindu-te 
în Duh (1 Corinteni 14:4). Poţi face asta oriunde şi oricând vei dori. 

Nu contează dacă ai simţit ceva sau nu când te-ai rugat să-L primeşti 
pe Isus şi Duhul Său. Dacă ai crezut în inima ta că ai primit, atunci 
Dumnezeu promite că ai primit. Dumnezeu Îşi onorează Cuvântul 
întotdeauna; crede!

Marcu 11:24 De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă 
rugaţi, să credeţi că l-aţi și primit, și-l veţi avea.
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 ☐  1. Geneza 1-3; Matei 1
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Ucenicie format din 3 părţi. Acest program superb este o combinaţie 
de învăţături ale lui Andrew Wommack şi Don Krow şi a fost creat 
ca o unealtă de bază pentru ucenicie. Acest program poate fi folosit 
oriunde şi cu oricine. Începând de la persoane individuale, grupuri 
mici, biserici locale, şcoli şi conferinţe, acest program îi va transforma 
pe cititorii săi.

Conţinutul programului de 48 de lecţii este împărţit în 3 nivele 
sau volume şi cuprinde tot ce este necesar pentru studiu incluzând: 
textul lecţiilor, scripturile relevante, întrebări şi răspunsuri. Domnul 
ne-a spus să facem ucenici, nu numai convertiţi (Matei 28:19) şi acest 
program va conduce în mod sistematic o persoană de la convertit la 
ucenic, şi de la ucenic la mentor.

Al doilea nivel sau volum de 16 lecţii, te va conduce mai adânc în 
adevărurile biblice de bază ale harului şi dragostei necondiţionate ale 
lui Dumnezeu pentru tine. Pe lângă acestea, sunt adăugate două ghiduri 
ajutătoare, unul pentru „Cum să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor al tău” 
şi al doilea pentru „Cum să primeşti botezul cu Duhul Sfânt”. În final, 
am adăugat un program de 12 luni de citire a Bibliei care să te ajute să 
citeşti Cuvântul lui Dumnezeu în totalitate într-un an.

Această unealtă este folosită în jurul lumii ca să transforme indivizi 
şi comunităţi şi este disponibilă în mai multe limbi, se poate descărca 
gratis în format PDF de pe awmi.net/about-us/demo şi ca aplicaţie 
pe telefoane Apple şi Android.  

Dumnezeu să te binecuvânteze din abundență acum, când te 
îmbarci în această călătorie spre descoperire.
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LECŢIA 1

EGOCENTRISMUL

De Andrew Wommack

Egocentrismul este sursa multor lucruri pe care le 
experimentăm. Există un vers în Proverbe 13 pe care chiar trebuie 
să-l verifici, pentru că nu o să-l crezi dacă nu-l citeşti în propria 
ta Biblie. Versul 10 spune, Prin mândrie se ațâță numai certuri, 
dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. (Aici traducerea 
corectă este numai prin mândrie se ațâță certuri) Multe persoane 
pot contrazice acest vers, zicând: „Numai puţin, mândria nu poate 
fi singurul lucru care cauzează ceartă. Proverbe 17:14 spune că 
disputa este începutul unei certe, deci cearta poate fi cauzată de mai 
mulţi factori decât mândria. Este din cauza a ceea ce mi-a făcut X 
sau Y.” Alţii pot spune: „Nu  înţelegi; asta este personalitatea mea!” 
Nu, scriptura spune că numai prin mândrie se ațâță certurile. Nu 
este una din cauzele care conduc la ceartă; este singura cauză. 
Unii oameni din nou pot spune: „Am foarte multe probleme, dar 
mândria nu este una dintre ele, mai degrabă pot spune că am o 
stimă de sine scăzută, în nici un caz nu mă poţi acuza de mândrie.”

Trebuie să redefinim ce înseamnă mândria. Nu este numai a 
crede că eşti mai bun decât altcineva, ci în cei mai simpli termeni, 
este a te vedea pe tine ca centrul tuturor lucrurilor. Egocentrismul 
este într-adevăr rădăcina mândriei în totalitate. În Numeri 12:2, 
Maria şi Aaron, sora şi fratele lui Moise, s-au întors împotriva lui 
criticându-l datorită unei căsătorii inter-rasiale, spunând: Oare 
numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?  
Scriptura apoi spune în paranteză în versetul 3 că Moise era cel 
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mai blând om de pe faţa pământului. În loc să se simtă ofensat de 
ce au spus ei, a început să se roage şi să medieze pentru ei.

Când spune că Moise era cel mai blând om de pe faţa 
pământului, opreşte-te şi gândeşte-te puţin la asta. Nu ştim 
exact câţi oameni erau atunci pe pământ, dar cu siguranţă erau 
milioane, şi Moise era cel mai blând dintre toţi aceşti oameni. 
Ceea ce face această afirmaţie cu adevărat uimitoare este că el a 
fost cel care a şi scris-o. Cei mai mulţi oameni cred că dacă eşti 
cu adevărat umil sau blând, nici măcar nu-ţi dai seama. Aceasta 
este o impresie falsă a ceea ce este aroganța, de fapt. Mândria nu 
este numai atunci când crezi că eşti mai bun decât toţi ceilalţi 
- este egocentrism. E ca şi cum ai avea un băţ cu aroganţă la 
un capăt şi stimă de sine scăzută la celălalt capăt. Acestea sunt 
expresii opuse ale aceluiaşi lucru, dar sunt amândouă acelaşi băț. 
Este egocentrism. Nu contează dacă crezi că eşti mai bun decât 
toţi ceilalţi sau mai rău decât toţi ceilalţi, eşti absolut egocentric. 
Totul se filtrează prin asta. O persoană timidă este o persoană 
foarte mândră şi egocentrică, gândindu-se numai la sine.

Punctul de vedere pe care vreau să-l accentuez este că 
egocentrismul este cu adevărat rădăcina mândriei în totalitate, 
şi dacă pui acest lucru în linie cu Proverbele 13:10, numai 
prin mândrie se ațâță certuri, ce spune acest verset este că 
egocentrismul nostru ne deranjează, nu ceea ce ne fac oamenii 
din jurul nostru. Nu vei putea niciodată să opreşti oamenii din 
a se purta greşit cu tine, nu se poate. Credinţa nu este a controla 
alte persoane, ci a te ajuta pe tine să te controlezi şi să rezolvi 
lucrurile dinlăuntrul tău. În aşa fel încât nu contează ce îţi fac 
oamenii din jurul tău.

În timp ce Isus era crucificat, a fost capabil să întoarcă 
privirea asupra oamenilor care Îl crucificau şi să spună, Tată, 
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iartă-i, că nu ştiu ce fac. El nu a controlat acei oameni, dar în 
schimb a avut control asupra Lui Însuşi. Egocentrismul este ceea 
ce ne face furioşi. Isus nu a venit aici pentru El Însuşi, ci El atât 
de mult a iubit lumea, încât a venit aici pentru noi. S-a gândit la 
mama Sa când era pe cruce şi i-a spus unuia dintre ucenici să 
aibă grijă de ea. Motivul pentru care Isus a fost în stare să ierte şi 
să opereze în iubire – în mijlocul agoniei intense, nedreptăţilor 
şi toate celelalte lucruri care veneau asupra Lui – a fost datorită 
faptului că nu a fost egocentrist.

Este propriul tău egoism care te face furios, dar Scriptura 
spune că ar trebui să ai ego-ul mort. Dacă aş avea un cadavru 
în faţa mea, l-aş putea insulta, lovi, scuipa sau ignora, dar dacă 
este într-adevăr un cadavru, n-ar răspunde. Motivul pentru 
care răspunzi în felul în care o faci lucrurilor din jurul tău 
nu este datorită acelor lucruri exterioare, ci datorită a ceea ce 
este înăuntrul tău. Nu vei putea fi niciodată aşa de puternic în 
credinţă încât să poţi să dai la o parte toate obstacolele şi tot ceea 
ce te deranjează, dar poţi să te schimbi pe tine însuţi. Poţi ajunge 
la un punct în care să Îl faci pe Isus Domnul vieţii tale şi să-L 
iubeşti pe El, împărăţia Lui şi pe alţi oameni mai mult decât te 
iubeşti pe tine însuţi. O să-ţi dai seama (când vei face asta şi vei 
începe să elimini ego-ul) că certurile din viaţa ta vor înceta.

Una dintre cele mai importante chei în a aplica toate aceste 
lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viaţa ta este să-ţi dai 
seama că El nu ţi-a dat Împărăţia pentru scopuri egoiste. El nu a 
făcut toate aceste lucruri numai pentru ca tu să ai toate nevoile 
satisfăcute. Trebuie să înveţi că prin a-ţi nega propria persoană şi 
a renunţa la viaţa proprie, atunci vei descoperi viaţa cu adevărat. 
Prin a-i iubi pe ceilalţi oameni şi pe Dumnezeu mai mult decât 
pe tine însuţi, vei începe să elimini furia şi rănile, şi toate acele 
lucruri care sunt în sufletul tău.
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Mă rog ca Dumnezeu să ia aceste puţine lucruri pe care le-
am spus şi să le folosească ca să-ți deschidă inima, să realizezi că 
este propriul tău egocentrism care îţi cauzează suferinţă. În loc să 
plasezi vina în altă parte, trebuie să-ţi accepţi responsabilitatea, s-o 
înfrunţi, smereşte-te în faţa Lui Dumnezeu, şi cere-I să vină să Se 
facă mare în viaţa ta. Ăsta este felul în care vei fi victorios.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Marcu 9:33-34. Despre ce se certau ucenicii Lui Isus în 
drum spre Capernaum? _____________________________
_________________________________________________

MARCU 9:33-35 Apoi au venit la Capernaum. Când erau în 
casă, Isus i-a întrebat: Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum? 
[34] Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să 
ştie cine este cel mai mare. [35] Atunci Isus a şezut jos, a chemat 
pe cei 12 şi le-a zis: Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să 
fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!

2. Reflectă acest lucru egoismul din fiecare dintre noi? _______
_________________________________________________
_________________________________________________

3. Citeşte Marcu 9:35. În corformitate cu această scriptură, dacă 
cineva vrea să devină primul, ce trebuie să devină? _______
_________________________________________________

4. Explică în detaliu învăţătura lui Isus din Luca 22:24-27. ___
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

LUCA 22:24-27  Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie 
care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. [25] Isus le-a zis: 
Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celor ce le stăpânesc 
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li se dă numele de binefăcători. [26] Voi să nu fiţi aşa. Ci cel  mai 
mare dintre voi să fie cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte ca cel ce 
slujeşte. [27] Căci care este cel mai mare: cine stă la masă, sau 
cine slujeşte la masă? Şi eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca Cel 
ce slujeşte la masă.

5. Citeşte Proverbele 13:10. Care este singurul lucru care cauzează 
ceartă? ___________________________________________

PROVERBELE 13:10 Prin mândrie se ațâță numai certuri 
(numai prin mândrie se ațâță certuri fiind traducerea exactă) 
dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

6. Citeşte Galateni 2:20. Cum ar trebui să ne trăim vieţile? ____
_________________________________________________
_________________________________________________

GALATENI 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi 
trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi 
viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul 
lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine.

7. Citeşte Matei 7:12. Care este antidotul egocentrismului? ___
_________________________________________________
_________________________________________________

MATEI 7:12  Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.
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CUM SĂ MEDITEZI ASUPRA 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

De Don Krow

Cuvântul a medita  înseamnă „a reflecta, a gândi, a plănui 
în minte, a propune sau intenţiona”. Cuvântul grecesc implică „a 
învârti ceva în minte” şi este de asemenea tradus cu a imagina.

Două motive pentru meditaţie biblică sunt „a reflecta asupra 
cunoaşterii corecte, fiind referit deasemenea şi ca reînnoirea minţii 
şi a-L contacta pe Dumnezeu în spatele Cuvântului Său” prin 
rugăciune, slavă, şi meditaţie. De exemplu, îngândurare, reflectare 
şi gândire la El.

Meditaţia poate fi făcută dintr-un studiu topic – alegerea 
unui subiect asupra căruia să reflectezi. De exemplu: botezul. 
Defineşte cuvântul din greacă, ebraică, sau un dicţionar bun. 
Găseşte cuvântul-rădăcină din care provine. Gândeşte-te şi 
reflectează asupra contextului versurilor care te vor conduce la 
studierea altor subiecte asemănătoare cum ar fi iertarea păcatelor 
(Faptele apostolilor 2:38), pocăinţă (Faptele Apostolilor 2:38), 
credinţă (Marcu 16:16), cuget (1 Petru 3:21), a chema Numele 
Domnului (Faptele Apostolilor 22:16).

Trebuie să reflectezi la întrebări pe care le ai sau pe care le 
ridică Scriptura, cum ar fi: Există anumite calificări care trebuiesc 
îndeplinite înainte de botez? Care este scopul botezului? Când a 
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fost practicat? În ce perioadă de timp?

Meditaţia poate fi făcută printr-un studiu expozițional; de 
exemplu studiu vers-cu-vers al unei cărţi din Biblie. Ideea este 
să reflectezi şi să te gândeşti la o carte aşa de mult încât să devii 
familiar cu conţinutul ei (versuri şi capitole).

Meditaţia poate fi făcută prin studii ale unor cuvinte. Ce 
înseamnă anumite cuvinte? Ce înseamnă să crezi? Ce înseamnă 
cuvântul Domn? Ce înseamnă cuvântul Isus? Ce înseamnă 
cuvântul Hristos? Ce înseamnă a justifica, etc.

Poţi medita asupra anumitor paragrafe din Biblie. Un 
paragraf este o unitate de gândire în scris, de obicei conţinând 
câteva propoziţii. Când un autor trece la o altă idee în scriere, de 
obicei începe un nou paragraf.

Când meditezi prin scripturi, uită-te după punctuaţii cum 
ar fi semnul întrebării. De ce se pune întrebarea asta? Cum se 
relaţionează cu contextul, etc.?

Meditaţia biblică nu este numai a te uita la cuvinte, ci a-L 
căuta pe Dumnezeu în spatele cuvintelor.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Ce înseamnă cuvântul „a medita”? _____________________
_________________________________________________

2. Care sunt cele două motive pentru meditația biblică? _______
_________________________________________________

3. Ce este un studiu topic? _____________________________
_________________________________________________

4. Ce este un studiu expozițional al Scripturilor? ____________
_________________________________________________

5. Citeşte Luca 6:46. Ce crezi că înseamnă cuvântul „Domn”? ___
_________________________________________________

LUCA 6:46 De ce-Mi ziceţi Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce 
spun eu?

6. Citeşte Matei 1:21. Ce crezi că înseamnă cuvântul „Isus”? __
_________________________________________________

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, 
pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.

7. Citeşte Luca 23:1-2. Ce crezi că înseamnă cuvântul „Hristos”? 
_________________________________________________

LUCA 23:1-2 S-au sculat toţi şi au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 
[2] Şi au început să-L pârască şi să zică: Pe Omul acesta L-am 
găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir 
cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.
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8. Ce este un paragraf? ________________________________
_________________________________________________

9. Meditaţia biblică nu este numai a te uita la cuvinte, ci …? ___
_________________________________________________
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ÎNNOIREA MINŢII

De Don Krow

          Astăzi vrem să vorbim despre înnoirea minţii. Aş vrea 
să citesc două pasaje. Primul este în Filipeni 4:8. Spune aşa: Încolo, 
fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic 
de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. 
(În limba engleză, varianta King James este tradus gândiţi-vă la 
aceste lucruri). Apostolul Pavel ne spune, evident, că sunt unele 
lucruri la care trebuie să ne gândim. Cu alte cuvinte, putem să ne 
alegem gândurile. Acum ştiu că toţi avem gânduri care contrazic 
câteodată Cuvântul Lui Dumnezeu, în conformitate cu Romani, 
capitolul 7, versetele 22 şi 23. Legea păcatului care se luptă în noi 
ne atacă mințile. Dar Biblia ne spune în Filipeni că nu trebuie să 
stăm şi să ne lăsăm gândurile să-şi construiască un cuib, că putem 
să alegem la ce să ne gândim. Biblia ne spune deasemenea că omul 
este ca unul care îşi face socotelile în suflet, în limba engleză, varinta 
King James spune: cum se gândeşte un om în inima lui aşa şi este 
(Proverbele 23:7). Deci este foarte important la ce ne gândim.

În Romani 12:1 şi 2 Biblia spune,Vă îndemn, dar, fraţilor, 
pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o 
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea 
voastră o slujbă duhovnicească. [2] Şi să nu vă potriviţi chipului 
veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre. 
Biblia spune că putem fi transformaţi prin înnoirea minţii noastre. 
Ştiai că atunci când nava spaţială Apollo s-a ridicat în spaţiu, a 
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trebuit să fie corectată la fiecare 10 minute? Au ajuns pe Lună 
într-un fel de zig-zag. Şi când în sfârşit au aterizat, au avut o zonă 
de aterizare desemnată de aproximativ 800 de km şi de-abia au 
nimerit-o la câţiva metrii. Cu toate acestea, în ansamblu zborul 
a avut succes. Trebuie să mergem într-o direcţie şi să ne dăruim 
total Domnului Isus Hristos prin a fi o jertfă vie. Problema cu 
jertfa vie este că de multe ori vrea să fugă de pe altar, şi noi trebuie 
să facem corectări în gândurile noastre. Trebuie să avem o inimă 
care spune: „Doamne, Te vreau pe Tine şi vreau calea Ta.”

Nu trebuie numai să îi dăruim viaţa în totalitate, dar pentru 
a avea o viaţă creştină victorioasă trebuie să facem pasul următor 
şi să fim transformaţi prin înnoirea minţii. Nu putem gândi 
ca lumea acesta, dacă nu vrem să avem rezultatul acestei lumi. 
După cum citim în Filipeni 4:8, putem să alegem la ce să ne 
gândim. Orice este vrednic de cinste, pur, curat, care aduce laudă, 
gândeşte-te la aceste lucruri. Oamenii în Vechiul Testament, luau 
Cuvântul lui Dumnezeu şi îl puneau pe stâlpul uşilor şi pe haine. 
Era în faţa lor constant. Dumnezeu i-a instruit să vorbească despre 
Cuvântul Lui noapte şi zi ca să observe şi să facă ce spune. Şi de 
asemenea trebuiau să le spună şi copiilor toate aceste lucruri. Este 
foarte important la ce ne gândim. Este foarte important să ţinem 
cuvântul lui Dumnezeu în faţa noastră tot timpul în aşa fel încât 
să avem o viaţă victorioasă. Opusul gândirii asupra lucrurilor 
drepte, pure, curate, vrednice de cinste, vrednice de iubit este a 
nu gândi asupra lucrurilor lui Dumnezeu şi lucrurilor Duhului. 
Romani 8:6 spune Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este 
moarte, dar a doua parte a paragrafului spune pe când umblarea 
după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Este viaţă şi este pace 
să te gândeşti la lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Dar dacă 
începem să ne gândim la adulter, lucruri ale acestei lumi, bani, 
pofte ş.a.m.d., ştiți ce se va întâmpla în viaţa  noastră? Cum se 
gândeşte on om în inima lui, aşa şi este. O să începem să punem 
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în acţiune aceste lucruri în vieţile noastre şi asta o să ne distrugă 
vieţile. Vedeți, adevăratul război spiritual pentru un credincios 
nu este a se opune sau a-l certa pe diavol tot timpul, chiar dacă 
trebuie să facem şi acest lucru din când în când. Dar războiul 
spiritual are de-a face cu lucrurile la care ne gândim şi la care 
medităm.

Biblia spune în Isaia 26:3 că Dumnezeu îi va da pacea celui 
cu inima tare (în limba engleză, varianta King James spune 
celui ce se gândeşte la El). Din când în când de-a lungul zilei 
cu toţii trebuie să facem corectări de curs cum spune în Romani 
12. Trebuie să spunem, „Doamne, acestea sunt gânduri greşite. 
Trebuie să mă întorc şi să-mi înnoiesc mintea şi să încep să mă 
gândesc la lucrurile care sunt pure, drepte, şi vrednice de iubit.”

Deci dacă te afli într-un blocaj, în vreo constrângere, dacă te 
regăseşti gândindu-te la lucruri la care nu trebuie să te gândeşti, 
trebuie să te prinzi imediat. Biblia spune că dacă ne apropiem 
de Dumnezeu, şi El se va apropia de noi. Dacă ne opunem 
duşmanului, va fugi din calea noastră. Sunt dăţi în viaţa mea 
când am lăsat lucrurile să alunece şi am lăsat depresii să se ridice. 
În acele momente este dificil să iei Biblia în mână, să te aşezi, să 
iei un pasaj şi să spui, „Doamne, asta e ce spui Tu că sunt. Tu eşti 
puterea mea.” Ştiai că atât de simplă este Victoria ta? Trebuie să 
spui: „Mă voi opune lucrurilor pe care îi dau voie duşmanului 
să mi le facă acum. O să iau loc si o să deschid Biblia şi nu o să 
citesc numai nişte cuvinte în aceste pagini, ci o să mă conectez 
cu Dumnezeu în spatele acestor cuvinte. O să-mi las gândurile 
să rămână asupra Lui. Şi, Doamne, asta este ce spui Tu despre 
mine. Tu spui că sunt iertat, Tu spui că sunt curăţit. Tu spui că 
nu e nimic care să mă poată separa de iubirea ta.” Când stai şi 
te gândeşti la toate lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a făcut 
pentru tine, în câteva clipe o să uiţi de celelalte lucruri.
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O să folosesc următoarea ilustrație. Am auzit un om odată 
spunând: „Acum te îndemn să nu te gândeşti la elefanţi roz pentru 
următoarele 10 minute.” Ştii ce s-a întâmplat? Pentru următoarele 
10 minute tot ce-am făcut a fost să ne gândim la elefanţi roz. După 
aceea a întrebat, „Ce culoare are Statuia Libertăţii?” Cineva a zis 
verde. Apoi a zis „Ei bine, care braţ îl ţine Statuia Libertăţii ridicat?” 
Şi cineva a spus că e braţul drept. Apoi a întrebat, „Ce ţine Statuia 
Libertăţii în mână?” Şi cineva a zis că e o torţă. Apoi m-a întrebat, 
„Ce s-a întâmplat cu gândurile despre elefanţi roz?” Au dispărut. 
Vezi, nu trebuie să spui, „Nu te gândi la aceste lucruri”, pentru că 
ştii că o să te gândeşti la ele. Scriptura ne spune cu adevărat că 
trebuie să înlocuim aceste gânduri cu gândurile lui Dumnezeu, şi 
când vedem că aceste lucruri vin împotriva noastră şi ne gândim la 
ceva la care nu ar trebui să ne gândim, trebuie să rostim identitatea 
noastră cea nouă. Trebuie să ne întoarcem imediat la Dumnezeu, 
să ne conectăm cu El, nu numai cu cuvintele din pagină, ci cu 
Dumnezeu din spatele acestor cuvinte. Şi Biblia ne spune în 
Romani 8:6 că, făcând asta, vom vedea transformarea, viața şi pacea 
pe care ni le dă Dumnezeu, în timp ce umblăm după Dumnezeu şi 
lucrurile Duhului. Gândiţi-vă la aceste lucruri, fraţilor, şi mergeţi 
astăzi în libertatea pe care Isus Hristos a achiziţionat-o pentru voi.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Romani 12:1. Ce trebuie să facem cu trupurile noastre? 
_________________________________________________

ROMANI 12:1-2 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea 
lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră 
o slujbă duhovnicească. [2] Şi nu vă potriviţi chipului veacului 
acestuia ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să 
puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 
desăvârşită.

2. Citeşte Romani 12:2. Această scriptură ne spune că noi ar 
trebui să fim diferiţi de ….? __________________________
_________________________________________________

3. Citeşte Faptele Apostolilor 17:11. Trebuie să aveam gândurile 
în linie cu? ________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 17:11 Iudeii aceştia aveau o inimă 
mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată 
râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se 
spunea, este aşa.

4. Citeşte Romani 8:5-6. Umblarea după lucrurile Duhului este ...? 
__________________________________________________

ROMANI 8:5-6 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii 
pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce 
trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. 
[6] Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe 
când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
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5. Citeşte Romani 12:1-2. Care sunt cele două lucruri pe care 
trebuie să le facem în conformitate cu aceste versuri? _______
_________________________________________________

6. Citeşte Isaia 26:3. Cum putem avea pacea chezăşuită 
(garantată) de Dumnezeu? ____________________________
_________________________________________________

ISAIA 26:3-4 Celui cu inima tare, (în limba engleză, varianta 
King James este tradus celui ce se gândeşte la Tine) Tu-i 
chezăşuieşti pacea; da, pacea căci se încrede în Tine [4] Incredeți-
vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca 
veacurilor.

7. Citeşte Isaia 26:3. În ce feluri putem să ne păstrăm gândurile la 
Dumnezeu? _______________________________________
_________________________________________________
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IMPORTANTA BISERICII 
LUI HRISTOS

De Don Krow

Astăzi vorbim despre importanţa bisericii lui Hristos. Aş vrea 
să citesc o scriptură din Evrei 10:25. Spune aşa: Să nu părăsim 
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe 
alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. Uitându-ne 
la importanţa bisericii lui Hristos, întrebarea mea este: „Ce este 
biserica?”

Am ţinut programul Evanghelizare prin Ucenicie într-o 
biserică locală din Colorado Springs, Colorado, SUA. Am învățat 
oameni din biserică cum să îl folosească, şi l-am folosit pe teren. 
Timp de şase săptămâni lucrând cu această biserică locală, am 
înfiinţat douăzeci de grupuri de studiu biblic în afara acelei 
congregaţii. Pentru luni de zile, am lucrat cu aceşti oameni în 
studiile biblice. Păstorul m-a şocat într-o zi întrebându-mă, „Ştii, 
Biblia spune că Domnul a adăugat bisericii zilnic pe cei ce erau 
mântuiţi. De ce nu vedem aceşti oameni din grupurile de studiu 
biblic în biserică la noi?”

Când eram afară pe teren, oamenii erau mântuiţi, şi erau 
ucenicizați şi ajutaţi. Dar ce voia păstorul să spună era „De ce 
nu veneau să se întâlnească împreună duminică dimineaţa în 
această clădire?” Conceptul meu despre biserică era un pic diferit 
de asemenea. Ce a spus păstorul chiar m-a pus pe  gânduri, şi 
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n-am ştiut ce să fac. M-am gândit, funcţionează cu adevărat acest 
program, Evanghelizare prin Ucenici? Atingem într-adevăr vieţile 
oamenilor? Ştiam că atingem vieţile multor oameni, dar ce nu 
înţelegeam era de ce nu vin la serviciul de duminică dimineaţa.

Am decis să fac un studiu al cuvântului „biserică”. Ceea ce 
am descoperit este în această lecţie. În Romani 16:3, 1 Corinteni 
16:19, Coloseni 4:15, Filimon 2, Faptele Apostolilor 5:42 şi Faptele 
Apostolilor 20:20, Biblia vorbeşte în principal despre biserica de 
la începutul Noului Testament în casa cuiva. Eu ştiu că sunt multe 
feluri de biserici. Sunt biserici în case, biserici cu congregaţii mari 
sau mici, şi biserici foarte mari, mega-biserici. Un lucru care mi-a 
captat atenţia în Scriptură a fost acela că biserica Noului Testament 
părea să se întâlnească în congregaţii mici în casele oamenilor.

În Dicţionarul Explicativ al Cuvintelor din Biblie de 
Lawrence O. Richards (p. 164) spune, „Oricine poate fi scuzat de 
a fi puţin confuz asupra înţelesului cuvântului ‘biserică’; folosim 
acest cuvânt în foarte multe feluri. Poate însemna o anumită 
clădire (de exemplu, biserica din strada nr 4.), o anume sectă 
sau credinţă organizată (Biserica Reformată din America sau 
Biserica Baptistă), sau chiar întâlnirea de duminică (de ex. Ai fost 
la biserică astăzi?). Nici una dintre aceste întrebuinţări nu este cu 
adevărat biblică.” Şi am început să mă gândesc: „Ce înseamnă asta 
cu adevărat? Ce înseamnă cuvântul „biserică” de fapt? O să citez 
mai departe. Zice aşa: „Deoarece mulţi oameni se gândesc la o 
biserică ca fiind o clădire pentru servicii religioase şi nu pentru o 
congregaţie angajându-se în adorare, interpretarea bisericii poate 
fi înţeleasă greşit.” Cuvântul grecesc pentru biserică este ecclesia 
şi înseamnă o adunare a oamenilor împreună pentru un scop de 
slavă, rugăciune sau închinare sau doar spre a-L contempla pe 
Dumnezeu. O să citesc alte câteva lucruri aici. Spune: „Ecclesia în 
Noul Testament poate conţine orice număr de credincioşi. Poate fi 
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folosit pentru grupuri mici care se întâlnesc în case (Romani 16:5). 
Poate conţine toţi credincioşii dintr-un oraş mare (Fapte 11:22), 
sau o zonă geografică mare cum ar fi Asia sau Galatia.” Spune în 
continuare: „Întâlnirea tipică a bisericii era în casa cuiva. Când 
acea congregaţie se întâlnea, cu toţii aveau un imn, un cuvânt de 
instruire, o revelaţie, o limbă sau o interpretare” (1 Cor. 14:26) … 
această împărtăşire rămâne esenţială existenţei în sine a bisericii 
ca şi comunitate de credinţă … Se aştepta de la fiecare persoană 
să contribuie şi să-i servească pe ceilalți cu darurile duhovniceşti 
proprii.”

În Evrei 10:25 spune „Să nu părăsim adunarea noastră”. 
Biserica este un ansamblu de oameni care vin împreună cu scopul 
de a-L căuta pe Isus, a-L slăvi pe Domnul, a primi indicaţii de la 
Domnul, şi a urma acele indicaţii. Scopul principal al bisericii 
începutului Noului 

Biserica, la început, era o biserică evangelică. Oamenii erau 
risipiţi peste tot, împărtăşind credinţa în Isus pe care o aveau, şi 
făcând asta, Domnul adăuga bisericii – nu clădirii – ci adăuga 
oamenilor lui Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţă. Apoi se 
strângeau împreună să se încurajeze reciproc, să-şi manifeste 
darurile duhovniceşti, să se ajute reciproc, şi să petreacă timp 
împreună prin a avea o masă împreună. Când erau împreună îşi 
exercitau darurile duhovniceşti pentru a se încuraja reciproc. Apoi 
mergeau să predice Cuvântul şi o luau iar de la capăt. Credeau 
în Domnul Isus Hristos şi se adunau împreună. Nu conta unde 
erau adunaţi. Putea fi într-o clădire sau în casa cuiva. Ar fi putut 
fi un număr mare de oameni sau un număr mic de oameni în 
casă. Nu prea conta, atâta timp cât se adunau împreună în numele 
Domnului pentru a-şi pune în practică darurile duhovniceşti, 
pentru a se încuraja reciproc, şi a petrece timp împreună, rezultatul 
fiind zidire duhovnicească reciprocă.
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Am descoperit că ce făceam cu programul Evanghelizare prin 
Ucenici prin biserica locală despre care am menţionat mai devreme, 
prin a ne întâlni în douăzeci de grupuri diferite de studiu biblic în 
cadrul oraşului, ne adunam în douăzeci de biserici diferite. Nu era 
biserică aşa cum o ştim astăzi, dar ne întâlneam ca şi „biserica”, de 
douăzeci de ori pe săptămână, pentru că ne întâlneam împreună 
în numele Domnului Isus să ne încurajăm reciproc, să-L privim pe 
Domnul Isus, să fim instruiţi din Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne 
manifestăm darurile duhovniceşti.

Indiferent la ce biserică mergem – indiferent dacă mergi la 
o biserică sectantă sau nesectantă, dacă vă întâlniţi într-o mega-
biserica sau un grup mic la cineva acasă – Scriptura ne spune 
că văzând Ziua apropiindu-se, şi păcatul abundând , harul lui 
Dumnezeu abundă şi mai mult. Harul va abunda în cadrul acestor 
adunări ale oamenilor lui Dumnezeu. În biserica în care fiecare 
credincios face parte din lucrarea de slujire a lui Isus Hristos, vă 
puteţi sluji unul pe celălalt, îndemna unul pe celălalt, şi încuraja 
unul pe celălalt practicând darurile duhovniceşti unul asupra 
celuilalt.

Cu toţii am beneficia de întâlnirea cu un grup de credincioşi 
în acest fel. Chiar dacă sunt doar doi sau trei care se întâlnesc în 
numele Domnului Isus, trebuie să ne întâlnim împreună regulat. 
E bine să ne întâlnim împreună să ne întrebuinţăm darurile 
duhovniceşti, să ne îndemnăm reciproc, să ne încurajăm reciproc, 
să ne uităm la Isus împreună şi să ne rugăm unii pentru ceilalţi. 
Este mult de spus despre biserică. Putem vorbi despre episcopi, 
supraveghetori, păstori şi despre politici ale bisericii, dar nu ăsta 
este scopul acestei lecţii. Scopul acestei lecţii este de a cunoaşte 
scopul bisericii şi să ştim că nu trebuie să fim izolaţi ca un om 
singur pe o insulă pustie. Nu putem supravieţui în acel fel.  Când 
am primit mântuirea, Dumnezeu ne-a pus în trupul lui Hristos – 
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trupul universal al credincioşilor. Avem nevoie unii de ceilalţi şi 
avem nevoie să ne întâlnim împreună ca şi biserica lui Dumnezeu, 
să ne încurajăm şi să ne servim reciproc cu darurile duhovniceşti 
pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Vă încurajez, întâlniţi-vă astăzi cu 
oamenii lui Dumnezeu!
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Evrei 10:25. Ce anume nu trebuie să părăsim? ______
_________________________________________________

EVREI 10:25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii 
obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult cu 
cât vedeţi că ziua se apropie.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 5:42. În fiecare zi, în Templu şi în 
fiecare casă, Evanghelia lui Isus era …? şi…?. ___________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 5:42 Şi, în fiecare zi, în Templu şi 
acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia 
lui Isus Hristos.

3. Citeşte Faptele Apostolilor 2:42. Care erau cele patru lucruri pe 
care întâia biserică le făcea continuu? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:42 Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătură frăţească, în frângerea pâinii şi în 
rugăciuni.

4. Citeşte Faptele Apostolilor 2:44-45. Adevărat sau fals: Întâia 
biserică continua să dea bani să contruiască un loc de parcare 
al bisericii. ________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:44-45 – Toţi cei ce credeau 
erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. [45] Îşi vindeau 
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ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după 
nevoile fiecăruia.

5. Citeşte 1 Corinteni 12:28. Enumeră opt daruri diferite pe care 
Dumnezeu le-a plasat în Biserica Lui. __________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1 CORINTENI 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, 
apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei 
ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, 
ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.

6. Citeşte 1 Corinteni 14:26. Când oamenii lui Dumnezeu se 
întâlneau împreună ca biserică, exista libertate în exprimarea 
darurilor. Enumeră cinci lucruri care s-au întâmplat când se 
întâlneau. ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 14:26 Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când 
vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul, o 
învăţătură, altul, o descoperire, altul, o vorbă în altă limbă, 
altul, o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.



30

LECŢIA 4

7. Citeşte Faptele apostolilor 6:1. Întâia biserică a Noului 
Testament împărţea zilnic mâncare cu …? ______________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 6:1 În zilele acelea, când s-a 
înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau 
împotriva evreilor, pentru ca văduvele lor erau trecute cu vederea 
la împărţirea ajutoarelor de toate zilele.

8. Citeşte Iacov 1:27. Singurul fel de religie de care lui Dumnezeu 
Îi pasă este religia care …? ___________________________
_________________________________________________

IACOV 1:27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve 
în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

9. Citeşte 1 Timotei 5:9-11. Ce criterii trebuiau să îndeplinească 
văduvele care erau întreţinute în întâia biserică a Noului 
Testament? _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1 TIMOTEI 5:9-11 O văduvă, ca să fie înscrisă în lista 
văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de şaizeci de ani, să nu fi 
avut decât un singur bărbat, [10] să fie cunoscută pentru faptele 
ei bune, să fii crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi 
spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat 
ajutor la orice faptă bună. [11] Dar pe văduvele tinere să nu le 
primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor 
să se mărite din nou.
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10. Citeşte 1 Corinteni 9:14. Pe lângă a întreţine văduve, orfani, 
săraci, biserica întreţinea deasemenea şi …? _____________
_________________________________________________

1 CORINTENI 9:14 Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce 
propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

11. Citeşte Matei 25:35-40. De ce cred oamenii că dând bani la 
biserică este singurul mod de a-I dărui bani lui Dumnezeu? __
_________________________________________________

MATEI 25:35-40 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de 
mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, 
şi M-aţi primit; [36] am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost 
bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit 
pe la Mine. [37] Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: Doamne, 
când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? 
Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? [38] Când Te-am 
văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? 
[39] Când te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit 
la Tine? [40] Drept răspuns, Împăratul le va zice: Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.

12. Citeşte Faptele Apostolilor 4:32-35 şi Proverbele 3:9-10. Ce 
făceau episcopii şi păstorii întâii biserici cu banii? __________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 4:32-35 Mulţimea celor ce 
crezuseră era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea că averile 
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. [33] Apostolii mărturiseau 
cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi mare har era 
peste toţi. [34] Căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă: 
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toţi ce aveau ogoare şi case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor 
vândute [35] şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se 
împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.

PROVERBELE 3:9-10 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu 
cele dintâi roade din tot venitul tău: [10] căci atunci grânarele îţi 
vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.
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ELIBERARE DE DEMONI

De Don Krow

Astăzi o să vorbim despre demonologie. Isus Şi-a petrecut 
timpul în slujirea Sa pe pământ alungând demoni, vindecând 
bolnavii, înviind morţii, şi făcând alte miracole. Aproximativ 
un sfert din slujirea Lui Şi-a petrecut-o dând afară spirite rele 
din oameni. Biblia ne spune în Faptele apostolilor 10:38 Cum 
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, 
care umbla din loc în loc, făcea bine  şi vindeca pe toţi cei ce erau 
apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. Deasemenea, 1 Ioan 
3:8 spune: Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 
diavolului. Înainte aveam o altă părere despre demonologie – şi 
anume că demonii, spiritele rele, spirite necurate, diavolii, oricum 
vrei să-i numeşti – apăreau numai în India sau în ţările din lumea 
a treia unde oamenii nu-L slăveau pe Singurul şi Adevăratul 
Dumnezeu Viu, ci pe idoli. Mă înşelam!

Vreau să vă povestesc despre o experiență pe care am avut-o 
acum câţiva ani într-o biserică din Dallas, Texas. Toţii oamenii 
cântau, când dintr-o dată, o fată a căzut jos pur şi simplu. Părea că 
ar fi avut o criză epileptică. Întâmplarea a făcut ca în biserică să fie 
prezent un doctor, Dr. Rice. Nişte oameni din biserică aveau o casă 
lângă biserică, şi le-a spus să o ducă acolo ca să o examineze. Când 
am ajuns cu ea în casă, această fată era ca o pisică sălbatică! Ochii 
îi erau dilatați, şi era o voce masculină puternică ce vorbea din 
această fetiţă mică de vârstă adolescentă, care cântărea probabil 
mai puţin de 45 de kg. Dintr-o dată această voce a început să mă 
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atace pe mine verbal spunând lucruri de genul: „O SĂ TE DUCI 
ÎN IAD!” I-am răspuns: „Nu, nu mă duc.” Eram speriat pentru că 
nu mai văzusem nimic de genul ăsta până atunci. A spus: „DA, O 
SĂ TE DUCI ÎN IAD”, iar eu am zis: „Nu, nu mă duc în iad.” Părea 
că ar avea putere şi autoritate asupra mea, şi nu am ştiut ce să fac 
sau cum să procedez cu acel lucru care era în această fată.

Unul dintre prietenii mei buni s-a speriat aşa de tare încât a 
plecat imediat. Deci, am rămas eu. Mă gândeam „Ce pot să fac?” 
Fata avea putere supranaturală şi începuse să vorbească o limbă ca 
un fel de germană pe care nu a studiat-o niciodată – ieşeau din ea tot 
felul de manifestări demonice sălbatice. Era posedată de un demon, 
şi chiar dacă nu ştiam ce să fac, tot timpul am crezut că Biblia are 
putere. Ca şi în filmele  horror cu Dracula pe care le vedeam când 
eram copii, când vampirul venea spre o persoană anume, dintr-o 
dată, acea persoană scotea o cruce şi vampirul făcea „ARRRGH!”. 
Cam aşa credeam şi eu despre Biblie. Ştiam că are putere, dar nu 
ştiam cum să scot puterea din ea. Harul lui Dumnezeu m-a ajutat, 
pentru că nu am mai experimentat niciodată aşa ceva. Am deschis 
Biblia la Noul Testament şi am deschis din întâmplare la Filipeni. 
Am început să citesc în capitolul 2 versurile 8-11: La înfăţişare a 
fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, 
şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus 
de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru 
ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre 
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Demonul a spus: „Nu spune asta! Nu suport aceste cuvinte! 
Nu spune asta!” M-am gândit: Ce reacţie! Atunci am spus: „Ei 
bine, la numele lui Isus, fiecare genunchi să se plece – al celor  din 
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.” „Nu spune asta! Nu suport 
aceste cuvinte! Nu spune asta! Nu spune asta!” a ţipat. M-am 
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gândit, „Demonul acesta înnebunește în această fetiţă şi tot ce fac 
este să citesc Cuvântul lui Dumnezeu!” Şi am continuat să citesc 
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător 
până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a 
înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care e mai presus de orice 
nume; Pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi. Din 
nou a fost aceeaşi reacţie; „Nu spune asta, nu pot să suport asta!” 
Apoi demonul a apucat fata de urechi, spunând, „Nu spune asta! 
Nu suport aceste cuvinte, nu spune asta!” Demonul a aruncat fata 
jos înaintea mea, şi a început să îngenuncheze la numele lui Isus. 
Atunci am spus din nou: „La numele lui Isus fiecare genunchi se 

Câteva clipe înainte, acel demon avea autoritate şi putere 
asupra mea. Am crezut că o să mă plesnească, să mă bată, să mă 
arunce – nu ştiam. Tot ce ştiam era că Biblia are putere, şi am 
deschis-o şi am început să citesc. Biblia spune în Efeseni 6:17, 
Luaţi… sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi, 
există o armă de atac care este ca o sabie care va tăia şi va răni 
duşmanul. Este Sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu. Îţi aduci 
aminte când Isus a fost tentat? Diavolul a venit la El şi I-a zis: 
„Îţi voi da toate împărăţiile acestei lumi, dacă te vei pleca în faţa 
mea să mă slăveşti.” Isus i-a spus: Pleacă, Satano, căci este scris: 
Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.
(Matei 4:10). Apoi diavolul L-a ispitit, şi L-a ispitit din nou, iar Isus 
i-a răspuns spunând „Este scris, Satano…este scris”, şi apoi a citat 
Cuvântul lui Dumnezeu. A folosit Sabia Duhului, şi Biblia spune 
că diavolul a plecat şi L-a lăsat pentru o vreme.

Singura armă pe care o avem să-l învingem pe duşmanul 
nostru este Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ştii 
ce am învăţat din acea întâmplare? Am învăţat asta: De fiecare 
dată când vreau să studiez Cuvântul, mă gândesc la cât sunt de 
înfometat şi că trebuie să găsesc ceva de mâncare, sau mă gândesc 
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la toate lucurile pe care nu le-am făcut în acea zi. Ştiu că și în 
grupul vostru de ucenicie se găsesc tot felul de scuze de ce nu ați 
putea fi acolo. În sfârşit mi-am dat seama de ce. Este ceva în Biblie 
ce Dumnezeu vrea ca noi să ştim şi diavolul nu vrea să ştim. Deci 
de fiecare dată când vii să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, sau 
vii la o clasă de ucenicie, este ceva în Cuvântul lui Dumnezeu ce 
inamicul nu vrea ca tu să ştii – nu vrea să-L cunoşti pe Dumnezeul 
din spatele acestor cuvinte.

Există o împărăţie a întunericului, şi există o împărăţie a 
Fiului drag al lui Dumnezeu. În Coloseni 1:13, Pavel spune: El ne-a 
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui. Tu în care împărăţie te afli? O împărăţie este 
unde cineva are autoritate şi domneşte. Isus Hristos este Împăratul. 
Ţi-ai oferit vreodată viaţa Lui? Îl urmezi astăzi pe El sau laşi alte 
lucruri să aibă prioritate în viaţa ta? Isus a spus în Luca 6:46 De 
ce-Mi ziceţi: Doamne, Doamne!, şi nu faceţi ce spun Eu? El vrea să 
fie proeminent în viaţa ta, să fie numărul unu. Există o împărăţie a 
întunericului care încearcă să-L ţină departe de acea proeminenţă, 
acel loc în care El îţi conduce viaţa. Motivul pentru acest lucru 
este că duşmanul vrea să se ridice el în acel loc de proeminenţă. 
Întoarce-te la Isus astăzi cu toată inima şi realizează că există un 
duşman. Numele lui este Satana şi are putere demonică, dar Biblia 
ne spune că noi avem autoritate asupra lui.

Isus a spus în Matei 10:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, 
curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără 
plată să daţi. Predică Evanghelia Împărăţiei, şi făcând asta vei 
avea autoritate asupra duşmanului. Nu mai lăsa duşmanul să te 
îndepărteze de ce are Dumnezeu pentru viaţa ta. Fă-L pe Isus 
Domn şi numărul unu în viaţa ta. Nu o vei regreta niciodată.



37

ELIBERARE DE DEMONI

ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Efeseni 6:12. Cum descrie acest vers conflictul nostru 
spiritual  cu duhurile răutăţii? ________________________
_________________________________________________

EFESENI 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii 
şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

2. Citeşte Marcu 16:17. Ce ne învaţă acest vers despre autoritatea 
credinciosului? ____________________________________
_________________________________________________

MARCU 16:17 Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: 
în numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi.

3. Citeşte Iacov 4:7. Ce trebuie să facă o persoană care caută 
eliberare de demoni? _______________________________
_________________________________________________

IACOV 4:7 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă 
diavolului, şi el va fugi de voi.

4. Citeşte Iacov 1:14. Cum ne păcăleşte Satana prin a face ceva 
rău să pară de dorit? ________________________________
_________________________________________________

IACOV 1:14 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui 
însuşi şi momit.

5. Citeşte Romani 6:13. Dacă o persoană îşi umple viaţa cu 
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lucrurile lui Hristos, demonii vor deveni inconfortabili şi vor 
pleca singuri. Ce ne spune acest vers să facem? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 6:13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului 
mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă 
pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi 
daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale 
neprihănirii.

6. Citeşte Romani 13:14. Demonii se hrănesc din faptele cărnii, 
deci înfometează-i prin umblarea în căile lui Dumnezeu 
de dragoste şi puritate. Nu trebuie să purtăm …? de firea 
pământească. ______________________________________

ROMANI 13:14 Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu 
purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

7. Citeşte Luca 10:17-19. Isus nu ne spune niciodată să ne rugăm 
la El să alunge demoni. Ne-a dat nouă autoritate. Acest vers ne 
spune că avem putere şi autoritate peste …? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________

LUCA 10:17-19 Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi 
au zis: Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău. 
[18] Isus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din 
cer. [19] Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpioni şi peste toată puterea vrăşmaşului: şi nimic nu vă va 
putea vătăma.
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AUTORITATEA 
CREDINCIOSULUI

De Andrew Wommack

Dumnezeu ne-a dat autoritate ca şi credincioşi. Pentru a 
explica asta, trebuie să vorbim nu numai despre autoritatea noastră 
ci şi despre autoritatea lui satan. Autoritatea lui a fost exagerată 
foarte mult. Creştinii au fost induşi să creadă că ne luptăm cu o 
fiinţă a cărei puteri ne este superioară, şi de-abia suntem în stare 
să-i facem faţă. Nu asta ne învaţă Scriptura deloc. În Efeseni 6:12, 
într-adevăr, spune: Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii care sunt în locurile cereşti. Deci Satana este un factor; 
într-adevăr există. Are o ierarhie de căpetenii şi domnii cu care 
avem de-a face, dar în versul dinainte spune că trebuie să ţinem 
piept uneltirilor diavolului. Singura putere pe care Satana o are cu 
adevărat împotriva noastră este înşelăciunea. Nu are putere să ne 
învingă pur şi simplu.

În Geneza 3 observăm că atunci când prima ispită a venit 
asupra lui Adam şi Eva, Satana n-a venit cu vreo forţă superioară. 
De exemplu, în loc să vină deghizat într-un mamut sau într-un 
elefant, călcându-l pe Adam pe cap, ameninţându-l şi spunându-i 
„Serveşte-mă pe mine sau o pățeşti”, a venit deghizat într-un şarpe, 
cea mai şireată creatură pe care Dumnezeu a creat-o. Cuvântul 
şiret înseamnă „alunecos, înşelător sau viclean”. Motivul pentru 
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care Satana a venit deghizat în şarpe a fost pentru că nu avea putere 
să-i forţeze pe Adam şi Eva să facă nimic. A putut numai să înşele. 
A atacat natura şi caracterul lui Dumnezeu şi a început să-L critice 
spunând: „Dumnezeu nu vă iubeşte cu adevărat – vă interzice 
anumite lucruri.” A folosit înşelăciunea ca să-i ispitescă pe Adam 
şi Eva să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Ei erau aceia care 
aveau toată autoritatea, şi motivul pentru care Satana a trebuit s-o 
facă în felul acesta a fost pentru că el nu avea putere să se ridice 
împotriva lui Dumnezeu.

Sunt foarte multe detalii în care nu am timp să intru, dar unul 
dintre lucrurile de bază pe care vreau să-l scot în evidență este că în 
ce priveşte autoritatea credinciosului, trebuie să realizezi că satana 
are zero putere şi autoritate împotriva ta. Este un duşman învins. 
Singura putere pe care o are asupra ta este să vină cu minciuni şi 
înşelăciuni. Dacă viaţa îţi este distrusă, poţi spune: „Satana este 
cel care trage aceste proiectile asupra mea”, dar tu eşti cel care îi 
dă gloanţele. Tu eşti cel  care trebuie să răspundă minciunilor şi 
înşelăciunilor lui. Dacă nu i-ai fi cedat lui satan, nu ar avea nici o 
incursiune sau putere împotriva ta. În 2 Corinteni 10:3-5 spune: 
Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi 
de firea pamântească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt 
supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca 
să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime 
care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl 
facem rob ascultării de Hri. Aceste scripturi vorbesc despre armele 
războiului tău, şi fiecare armă menţionată se referă la mintea ta, 
legându-se de gânduri. Satana nu are putere să-ţi facă nimic decât 
prin înşelăciuni.

Vreau să rezum câteva lucruri rapid. De la început Dumnezeu, 
bineînţeles, avea toată autoritatea. Toată puterea şi autoritatea 
trebuie să provină de la Dumnezeu, pentru că El este singurul care 
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are putere în Sine. Toate celelalte sunt delegate de El. Când a creat 
cerurile şi pământul, El avea toată puterea şi autoritatea. Apoi în 
Geneza 1:26, când Dumnezeu a creat pe Adam şi Eva, a spus, El să 
stăpânească… peste tot pământul. Pune asta împreună cu Psalmii 
115:16, care spune: Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a 
dat fiilor oamenilor. Dumnezeu deţinea totul fiind Creatorul, dar El 
a dat sub stăpânire, sau sub autoritate pământul oamenilor. Satan 
nu a avut niciodată dreptul sau puterea să stăpânească pământul. 
L-a obţinut păcălindu-l pe om să păcătuiască. Dumnezeu a dat acea 
putere omului, şi când omul a căzut în păcat, el i-a cedat autoritatea 
şi puterea lui diavolului. Dumnezeu nu i-a dat niciodată putere 
satanei să asuprească oamenii sau să conducă acest pământ.

Scriptura, într-adevăr, spune că satan este dumnezeul acestei 
lumi, dar nu este pentru că Dumnezeu l-a făcut dumnezeul 
acestei lumi. Dumnezeu nu l-a pus niciodată pe satan într-o 
poziţie superioară omului. El i-a dat omului stăpânire şi autoritate 
asupra acestui pământ. Singurul motiv pentru care satan a fost 
capabil să asuprească, să domine sau să cauzeze problemele pe 
care le cauzează este pentru că oamenii îi cedează lui autoritatea 
pe care le-a dat-o Dumnezeu. Aceasta a fost o problemă pentru 
Dumnezeu, cu adevărat, pentru că El este Duh şi a dat autoritate 
asupra acestui pământ oamenilor în formă fizică. Numai oamenii 
care au trupuri fizice au autoritatea şi puterea să conducă şi să aibă 
influenţă asupra pământului. satan trebuie să vină şi să ne facă să-i 
cedăm autoritatea lui. Ăsta este motivul pentru care îi place să 
posedeze un trup. În Scriptură, demonii au nevoie de un trup să-l 
posedeze pentru că satana nu poate să facă nimic decât dacă are 
un trup fizic omenesc prin care să lucreze. Pentru  că Dumnezeu 
este Duh şi a dat autoritate oamenilor în formă fizică, acum într-
un fel, El are mâinile legate. Nu este pentru că Dumnezeu nu are 
putere sau autoritate, ci datorită integrităţii Lui. El a dat autoritate 
oamenilor în trup fizic, şi pentru a-şi respecta Cuvântul, nu o poate 
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lua înapoi şi spune: „Nu aşa am vrut să fie; pauză, stop, o vom 
lua de la început.” Nu, Dumnezeu S-a  limitat prin propriul Său 
Cuvânt. Dealungul istoriei El a căutat pe cineva prin care să poată 
să lucreze, dar problema a fost că toţi oamenii au fost corupţi şi 
influenţaţi de Satana. Deci ce era să facă?

Ce a făcut până la urmă Dumnezeu, a fost să vină pe Pământ 
El Însuşi şi să devină om. Acest lucru este uluitor când îl înţelegi, 
pentru că acum diavolul a fost în încurcătură mare. El a folosit 
puterea omului, şi Dumnezeu nu a putut interveni direct să rezolve 
toate aceste probleme, pentru că omul îi ceda de bună voie, pe de-a 
dreptul, autoritatea sa dată de Dumnezeu, satanei. Satana a greşit în 
ceea ce a făcut, dar omul i-a dat autoritatea şi puterea care erau ale 
lui. Dar acum, Dumnezeu a venit, şi nu a mai fost numai Duh ci a 
fost în formă de trup pământesc. Acest lucru l-a pus pe diavol într-o 
situaţie proastă, pentru că Dumnezeu nu mai avea autoritate numai 
în Rai, ci devenind om L-a făcut să aibă autoritate şi pe pământ. 
Isus a spus în Ioan 5:26-27, Căci după cum Tatăl are viaţă în Sine, 
tot aşa a dat şi Fiului să aibe viaţa în Sine. Şi I-a dat Fiului putere 
să judece, întrucât este Fiu al omului. Se referea la trupul Său fizic.

Isus a venit şi Şi-a exercitat autoritatea dată de Dumnezeu. 
Diavolul L-a ispitit, dar Isus nu i-a cedat niciodată. Satana a pierdut 
fiecare bătălie cu El. Apoi Isus a luat asupra Lui păcatele noastre, a 
murit pentru ele, a mers în iad, a înviat din morţi, şi a spus în Matei 
28:18, Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. A câştigat 
înapoi autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o omenirii, pe care omul 
o întrebuințase greşit, şi fiind Dumnezeu în trup, Isus a avut toată 
autoritatea în cer şi pe pământ. În versul următor a spus: „Acum 
duceţi-vă şi faceţi aceste lucruri.” Spunea, de fapt: „Acum eu am toată 
autoritatea în cer şi pe pământ, şi o împart cu voi.” De această dată, 
în orice caz este o diferenţă unică în autoritatea pe care Dumnezeu 
ne-a dat-o nouă ca şi credincioşi. Este autoritate împărțită între noi 
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şi Domnul nostru Isus Hristos. Nu ne mai este dată numai nouă, 
cum a fost cu Adam şi Eva. Ei îşi puteau da autoritatea diavolului 
permiţându-i să-i asuprească, şi lăsându-i fără speranţă, dar astăzi 
autoritatea noastră este împărţită cu Domnul Isus Hristos. E ca şi 
cum am avea un cont bancar comun unde este nevoie de ambele 
semnături pentru a scoate bani. Autoritatea noastră este împărţită 
cu Domnul Isus, şi autoritatea Lui este împărţită cu biserica.

Chiar dacă noi putem greşi, Dumnezeu nu-i va mai desemna 
niciodată această autoritate diavolului. Satana nu mai are nici o 
putere. Nu are nici o putere să facă nimic în viaţa ta cu excepţia de 
a te păcăli şi a te face să-i cedezi tu voluntar. Îi poţi da autoritate 
în viaţa ta, poţi suferi personal din această cauză, dar autoritatea 
dată de Dumnezeu omului, nu va mai putea fi dată diavolului. Este 
acum împărţită între noi şi Domnul Isus, şi El va rămâne credincios 
indiferent de alegerea noastră. Trebuie să recunoşti că tu eşti cel 
care are acum autoritate şi putere. Satana se luptă împotriva ta cu 
gânduri, şi armele tale sunt acelea că poţi pune stăpânire peste 
gândurile tale. Poţi realiza că este greşit ca diavolul să te asuprească 
din punct de vedere fizic, şi poţi afla ce spune Scriptura despre 
vindecare. Ioan 8:32 spune: Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă 
va face slobozi. Tu eşti cel care are putere şi autoritate. Dumnezeu 
ţi-a dat-o ţie, şi singurul lucru care te poate opri să o pui în aplicare 
este faptul că nu ai pus stăpânire pe gândurile tale deocamdată. 
Nu ai folosit aceste arme spirituale să-ţi reînnoiești mintea şi să 
realizezi ce ai de fapt. Este încurajator să afli că tu eşti cel care are 
autoritate şi putere.

Mă rog ca să primeşti acest mesaj, să meditezi asupra lui, şi 
Dumnezeu îţi va da revelaţia că tu eşti acela în faţa căruia Satana 
tremură de frică. Nu tu trebuie să tremuri în fața diavolului, pentru 
că tu eşti cel care are puterea şi autoritatea dată de Dumnezeu. Dacă 
te împotriveşti diavolului, va fugi de tine (Iacov 4:7).
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Geneza 3:1. Satana există într-adevăr, dar adevărata lui 
putere există în abilitatea sa de a ne păcăli. De ce a încercat 
şarpele (diavolul) s-o facă pe Eva să se îndoiască? __________
_________________________________________________

GENEZA 3:1 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului 
pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a 
zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din toţi pomii din 
grădină?

2. Citeşte Geneza 3:1. De ce crezi că a folosit Satana păcăleala? __
_________________________________________________
_________________________________________________

3. Citeşte Geneza 1:26 şi 28. Cine i-a dat omului autoritatea sa? 
_________________________________________________

GENEZA 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii 
mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi 
peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.

GENEZA 1:28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a 
zis: Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi 
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice 
vieţuitoare care se mişcă pe pământ.

4. Citeşte Psalmii 8:4-8. Cum a creat Dumnezeu omul? ______
_________________________________________________

PSALMII 8:4-8 Îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? 
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Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? [5] L-ai făcut cu puţin mai 
prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 
[6] I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai 
pus sub picioarele lui: [7] oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, [8] 
păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

5. Citeşte 2 Corinteni 4:4. Ce indică această scriptură că s-a 
întâmplat? _______________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

2 CORINTENI 4:4 A căror minte necredincioasă a orbit-o 
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina 
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

6. Citeşte Matei 4:8-9. Întăresc versetele acestea punctul acesta de 
vedere? __________________________________________

MATEI 4:8-9 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, 
I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: [9] 
Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă te vei arunca cu faţa 
la pământ şi Te vei închina mie.

7. Citeşte Matei 28:18. După moartea şi învierea lui Isus, cine are 
acum toată autoritatea în cer şi pe pământ? _______________

MATEI 28:18-19 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a 
zis: Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. [19] Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

8. Citeşte Matei 28:18-19. Cui i-a fost delegată autoritatea, în 
conformitate cu acest verset? __________________________
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9. Citeşte Efeseni 1:19. Nemărginita mărime a puterii lui 
Dumnezeu este asupra cui? __________________________
_________________________________________________

EFESENI 1:19 Şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita 
mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui.
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ÎN ISPĂŞIRE ESTE VINDECARE

De Andrew Wommack

Isus a achiziţionat deja vindecare pentru noi. În Marcu 
2 şi Luca 5 Isus predica într-o casă aşa de aglomerată încât un 
om paralizat a fost coborât prin acoperiş de prietenii lui, şi Isus 
l-a vindecat în mod miraculous. În Matei 8:14-16, după ce Isus 
vindecase oameni, Biblia spune: Isus S-a dus apoi în casa lui Petru 
şi a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a 
atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat şi a început 
să-i slujească. Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi, El, prin 
cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi 
bolnavii, Apoi versul 17 spune şi motivul pentru care s-a întâmplat 
acest lucru, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, 
care zice, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile 
noastre. În această relatare Isus vindeca mulţi oameni, şi se referă 
în mod specific şi citează versurile din Isaia 53:3-5: Dispreţuit şi 
părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa 
dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. 
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat 
asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi 
smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dădea pacea a căzut peste El, 
şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Acestea sunt pasaje de Scriptură puternice. Unii oameni le 
iau şi spun, „Numai puţin, aici vorbeşte în sens spiritual.” Biserica 
în care am crescut nu credea în videcare fizică a trupului. Luau 



48

LECŢIA 7

Scripturi de genul ăsta şi le spiritualizau, spuneau despre ele că de 
fapt am fost răniţi emoţional, şi când ne predăm viaţa Domnului, 
El ne vindecă. Dar dacă punem acest pasaj împreună cu pasajul 
cu care am început, se elimină pentru totdeauna acea interpretare 
a acestor versete. Este adevărat că Isus te va vindeca emoţional 
şi în diferite feluri, dar aceste scripturi se referă la vindecarea 
fizică a corpului. Poţi observa asta pentru că în Matei 8:17, spune 
că aceste vindecări care au avut loc erau împlinirea profeţiei lui 
Isaia pe care am citit-o, Prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Spune 
că aceasta era împlinirea a faptului că El Însuşi a luat asupra Lui 
neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Asta se referă la boli 
fizice, răni şi dureri. Isus a vindecat oameni din punct de vedere 
fizic ca să împlinească Scriptura care spune că prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi.

Biblia spune în continuare în 1 Petru 2:24, El a purtat păcatele 
noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 
Aceasta este la timpul trecut. Isus a venit, şi parte din ceea ce a venit 
să facă a fost să ne vindece trupurile fizice. Nu diminuez faptul că El 
a venit deasemenea să ne ierte de păcate. Asta este foarte important, 
şi iertarea păcatelor este ca o intrare către toate celelalte lucruri, 
dar Isus nu a venit numai să ne ierte păcatele, a venit să ne vindece 
şi trupurile. În limba greacă, cuvântul folosit pentru „mântuire” 
în Noul Testament este sozo, un cuvânt atotcuprinzător care se 
aplică la diferite lucruri. Dar în dicţionar, este tradus deasemenea 
şi „vindecat”. Iacov 5:14-15 spune: Este vreunul printre voi bolnav? 
Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, dupe ce-l 
vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu 
credinţă va mântui pe cel bolnav. Cuvântul „a mântui” de acolo este 
cuvântul grecesc sozo şi vorbeşte despre bolnavi fiind vindecaţi 
din punct de vedere fizic în trupurile lor. Acelaşi cuvânt care a fost 
tradus că iertarea păcatelor de sute de ori în Noul Testament a fost 
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deasemenea folosit pentru vindecare.

Când Isus Şi-a trimis ucenicii în Matei 10, comanda pe care 
le-a dat-o a fost să vindece bolnavii, să cureţe leproşii, să învie 
morţii, să scoată demoni, şi să predice Evanghelia. În aceeaşi 
frază în care le-a spus să predice Evanghelia, le-a spus să vindece 
bolnavii, să cureţe leproşii şi să scoată demoni. Vindecarea este o 
parte tot aşa de mare din ceea ce Isus a venit să îndeplinească în 
viaţa ta ca şi iertarea păcatelor.

La fel cum nu te poţi gândi niciodată că Domnul ar vrea ca tu 
să faci un păcat ca să înveţi ceva prin acel păcat, în acelaşi fel El nu-
şi doreşte ca tu să trăieşti cu vreo boală. Nu Dumnezeu este autorul 
bolilor din viaţa ta. Câteodată, oamenii spun lucruri de genul: „Ei 
bine, această boală este o binecuvântare de la Dumnezeu pentru că 
m-a întors către El.” Este adevărat că în situaţii de criză, oamenii 
se întorc către Dumnezeu, dar nu El îţi trimite boala să te înveţe. 
Nu ar face asta la fel de mult cum nu te-ar îndrepta spre păcat. Poţi 
învăţa ceva dacă te duci să trăieşti în păcat? Dacă  trăieşti o viaţă 
în adulter sau homosexualitate şi iei vreo boală cu transmitere 
sexuală, poţi învăţa că acel mod de viaţă este greşit? Cu siguranţă, 
dar nu Dumnezeu a cauzat acel mod de viaţă pentru tine. Nu El 
a pus păcat în viaţa ta, chiar dacă poţi învăţa din păcat. Poţi să te 
dai cu capul de perete şi să înveţi că nu e bine, dar poţi învăţa asta 
şi fără să te dai cu capul de perete. Nu trebuie să înveţi totul prin 
lovituri grele. Dumnezeu nu pune boală în viaţa ta ca să te facă 
umil sau să te înveţe ceva. Isus a murit ca să te ierte de păcate şi 
deasemenea să te vindece de toate bolile. A purtat păcatele tale în 
trupul Său şi prin rănile Lui ai fost vindecat.

Vindecarea divină supranaturală a lui Dumnezeu este 
disponibilă pentru noi toți şi este parte din ispăşirea pe care Isus 
a murit să o producă. Dacă nu-ţi primeşti vindecarea, Dumnezeu 
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nu e supărat pe tine. Nu trebuie să fii vindecat să-L iubeşti pe 
Dumnezeu. Îl poţi iubi pe Dumnezeu din toată inima, necrezând 
în vindecare şi poţi merge în Rai şi aşa. De fapt, probabil că vei 
ajunge acolo mai repede dacă nu ştii cum să mergi în vindecare. 
Dar ştii ceva – vindecarea este la dispoziția ta! Isus a murit pentru 
a o produce. Dumnezeu vrea ca tu să fii sănătos!
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Matei 8:16-17. Pe câţi oameni a vindecat Isus? _____
_________________________________________________

MATEI 8: 16-17 Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, 
prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit 
pe toţi bolnavii, [17] ca să se împlinească ce fusese vestit prin 
prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra Lui neputinţele noastre 
şi a purtat bolile noastre.

2. Citeşte Isaia 53:3-5. Despre ce tip de vindecare vorbesc aceste 
versuri? __________________________________________

ISAIA 53: 3-5 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi 
obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa 
de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. [4] Totuşi El suferinţele 
noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi 
noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 
[5] Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, 
şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

3. Citeşte Matei 8:17. Ce s-a întâmplat cu bolile şi cu suferinţele 
noastre? __________________________________________

4. Citeşte 1 Petru 2:24. Care sunt cele două lucruri pe care acest 
vers spune că Isus le-a făcut pentru noi? ________________
_________________________________________________

1 PETRU 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe 
lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru 
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
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5. Citeşte Iacov 5:14-15. Cuvântul „a mântui” din versul 15 este 
cuvântul grecesc sozo care este tradus „a elibera, a proteja, a 
vindeca, a păstra, a fi întreg.” În concordanţă cu aceste versuri 
şi cu definiţia din limba greacă a cuvântului, ce este inclus în 
mântuire? ________________________________________

IACOV 5:14-15 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe 
prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge 
cu untdelemn în Numele Domnului. [15] Rugăciunea făcută cu 
credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, 
dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

6. Citeşte Matei 10:7. Când a trimis Isus ucenicii, ce le-a spus să 
zică? _____________________________________________

MATEI 10:7-8 Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: Împărăţia 
cerurilor este aproape!” [8] Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe 
morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi 
primit, fără plată să daţi.

7. Citeşte Matei 10:8. Ce le-a spus Isus să facă? ______________
_________________________________________________

8. Citeşte Marcu 16:15. Ce le-a spus Isus ucenicilor să facă? __
_________________________________________________

MARCU 16:15-18 Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. [16] Cine va crede şi 
se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 
[17] Iată semnele ce vor însoţi pe cei ce vor crede: în numele Meu 
vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi; [18] vor lua în mână 
şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune 
mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.
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9. Citeşte Marcu 16:16. Ce vor face cei ce vor răspunde 
Evangheliei? ______________________________________

10. Citeşte Marcu 16:17. Ce semne îi vor urma pe credincioşi? __
_________________________________________________

11. Citeşte Marcu 16:18. Ce alte semne îi vor urma pe credincioşi? 
_________________________________________________
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OBSTACOLE ÎN VINDECARE

De Andrew Wommack

În lecţia trecută, am vorbit despre faptul că este voia lui 
Dumnezeu să vindece, şi că vindecarea este parte din ispăşire. 
Poate fi spus mult mai mult, pentru că chiar dacă accepţi acest 
lucru şi l-ai văzut şi în Scripturi, se ridică multe întrebări cum ar 
fi, „Dacă e voia lui Dumnezeu să ne vindece, de ce nu este toată 
lumea vindecată?” Sunt multe motive, dar eu aici o să ating numai 
puţin lucrurile pe care le ştiu. Sunt foarte multe informaţii pe 
care pur şi simplu nu pot să le introduc aici, dar dacă este voia 
lui Dumnezeu să vindece, vreau să adresez o parte din motivele 
pentru care oamenii nu sunt vindecaţi. Unul dintre motive este 
ignoranţa. Nu poţi opera în ceva ce nu ştii sau nu înţelegi, şi în 
viaţa mea personală acest lucru cu siguranţă a fost adevărat.

Am fost învăţat să cred că voia lui Dumnezeu se va împlini 
automat, că eu n-am nici o autoritate, putere sau ceva de spus în 
ea. Deci, prin ignoranţa mea, s-au întâmplat câteva lucruri. Tatăl 
meu a murit când am avut 12 ani şi două sau trei persoane au 
murit în prezenţa mea până la vârsta de 21 de ani. Mă rugasem 
pentru fiecare dintre ei să fie vindecaţi, dar nu am văzut vindecarea 
manifestându-se, nu pentru că nu a fost voia lui Dumnezeu, dar 
datorită ignoranţei mele. Ignoranţa este un motiv pentru care 
se întâmplă anumite lucruri, dar nu este o scuză. Este ca legea 
gravitaţiei: o persoană poate spune, „Ei bine, nu mi-am dat seama 
că dacă mă arunc de pe o clădire de zece etaje, o să mă omoare.” Nu 
trebuie să-ţi dai seama ca să ai din plin impactul acelei legi, care 
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funcţionează împotriva ta. Oamenii sunt ignoranţi asupra unor 
legi ale lui Dumnezeu. Nu ştiu cum funcţionează procesul Lui de 
vindecare, în consecinţă ignoranța omoară foarte mulţi oameni.

Un alt lucru care ne poate împiedica să primim vindecare 
este păcatul. Îi deranjează pe oameni când spui asta, pentru că 
interpretează ceea ce spui ca şi cum fiecare boală este rezultatul 
vreunui păcat din partea noastră, ceea ce nu este adevărat. Nu la 
asta mă refer. În Ioan 9, a fost o dată când Isus ieşea din templu, şi 
ucenicii Lui i-au arătat un om care a fost născut orb. Ucenicii Lui 
L-au întrebat în versul 2, Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta, 
sau părinţii lui, de s-a născut orb? Cu alte cuvinte, ei încercau să 
relateze boala lui direct cu păcatul, întrebând dacă a fost păcatul 
lui sau păcatul părinţilor lui care a cauzat această boală asupra 
lui. Isus le-a răspuns că nici unul dintre ei nu a păcătuit. Asta 
nu înseamnă că părinţii şi fiul nu au păcătuit niciodată, ci că nu 
păcatul lor a cauzat orbirea lui. Este fals să spui că toate bolile sunt 
datorate păcatului, dar tot fals este să spui că păcatul nu este unul 
din factori.

În Ioan 5 este un episod unde Isus era la scăldătoarea Betesda, 
şi a vindecat un om supranatural. Era o mulţime de bolnavi în acel 
loc, dar numai o persoană a fost vindecată. Mai târziu capitolul 
arată că omul nu a ştiut cine l-a vindecat când iudeii l-au întrebat 
în versetul 12: Cine este Omul acela care ţi-a zis: Ridică-ţi patul şi 
umblă? Versurile 13 şi 14 continuă, Dar cel vindecat nu ştia cine 
este: căci Isus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. 
După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut 
sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva 
mai rău. Isus a spus aici că păcatul poate cauza ceva mai rău decât 
paralizia să vină asupra lui. El a legat rezultatul bolii cu păcatul. 
Tot El a spus, deasemenea, în Ioan 9 că nu a fost păcatul nimănui 
care a cauzat acest om să se nască orb.
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Anumite lucruri se întâmplă natural, dar sunt timpuri când 
bolile sau problemele pot fi un rezultat direct al păcatului. Chiar 
şi în aceste cazuri, nu înseamnă că Dumnezeu este cel care ne face 
aceste lucruri. De exemplu, o persoană care trăieşte într-un stil de 
viaţă de homosexualitate, care este o perversiune a naturii. Corpul 
omenesc nu este făcut să trăiască în acel fel. Bolile cu transmitere 
sexuală provin din acel stil de viaţă. Nu Dumnezeu este autorul 
acelor boli – este natura care se răscoală pentru că nu este făcută să 
funcţioneze în acel fel. De exemplu, dacă mergi să consumi mâncare 
proastă, corpul va răspunde automat, nu este Dumnezeu Cel care 
îţi face acest lucru. Există legi naturale, factori naturali aici. Deci 
este adevărat că păcatul poate fi unul dintre motivele pentru care 
oamenii nu sunt vindecaţi.

Dacă este un păcat cunoscut în viaţa ta şi crezi în Dumnezeu 
pentru vindecare, trebuie să opreşti acel păcat, pentru că, prin el, îi 
dai Satanei acces - care te împiedică să primeşti ceea ce Dumnezeu 
face în viaţa ta. Romani 6:16 spune, Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi 
cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că 
este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, 
care duce la neprihănire? Asta nu spune că Satana devine stăpân în 
sensul că îţi pierzi mântuirea şi mergi în iad, dar înseamnă că, fie că 
eşti creştin sau nu – dacă trăieşti în păcat – îi dai Satanei acces în 
viaţa ta. Ioan 10:10 spune că hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie 
şi să prăpădească. Dar Isus a venit să-ţi dea viaţa. Deci, Îl ai pe Isus 
încercând să-ţi aducă viaţă şi sănătate, dar îl ai şi pe Satana încercând 
să te îmbolnăvească. Dacă te predai Satanei prin păcat, îi dai putere 
şi oportunitate asupra vieţii tale. Te poţi ruga la Dumnezeu să te 
vindece cât vrei, dar faptele tale permit diavolului să vină şi să aducă 
boala. Deci, dacă trăieşti în păcat, trebuie să-l opreşti.

Trebuie să adaug că poţi deveni atât de introspectiv încât 
poţi spune „Ei bine, tot timpul sunt mai puţin decât aş putea fi” 
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şi să ajungi într-un loc unde, chiar dacă crezi că Dumnezeu 
poate vindeca, nu crezi că o va face pentru că nu meriţi. Asta este 
deasemenea, greşit. Nici unul dintre noi nu vom obţine vindecare 
de la Dumnezeu pentru că merităm. Dumnezeu nu a avut niciodată 
pe nimeni calificat să lucreze pentru El până acum, deci nu trebuie 
să asociezi mişcarea lui Dumnezeu în viaţa ta, cu performanţa ta, 
cu sfinţenia ta. Trebuie să fie bazată pe ce a făcut Isus pentru tine şi 
credinţa ta în El. În acelaşi timp, nu-ţi poţi ignora faptele predându-
te diavolului fără ca el să-ţi pună obstacole. Vei vedea vindecarea 
manifestându-se mult mai uşor, mult mai bine în viaţa ta, dacă te 
întorci de la păcat şi renunţi la orice lucru prin care îi dai Satanei un 
drum deschis în viaţa ta.

Un alt factor în legătură cu vindecarea la care oamenii nu se 
gândesc foarte mult, este negativitatea şi necredinţa altor oameni 
care te poate afecta. Unul din exemplele clasice în legătură cu acest 
lucru este în Marcu 6 unde Isus era în localitatea unde S-a născut, 
şi oamenii nu Îl respectau pentru că şi-L aminteau de când era 
copil. Îi cunoşteau pe tatăl Lui, mama Lui, fraţii şi surorile, şi nu-L 
respectau în felul în care o făceau alţi oameni. S-au întors împotriva 
Lui şi L-au criticat. Marcu 6:4-6 spune, Un proroc nu este dispreţuit 
decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui. N-a putut să facă 
nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi 
şi i-a vindecat. Şi se miră de necredinţa lor. Nu spune că Isus nu 
a vrut să facă nici o minune, ci nu a putut. Aici este Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, care a venit pe pământ ca un om, căruia nu-I lipsea 
nici pic de credinţă, şi în nici un caz nu avea nici un păcat în viaţa 
Lui, şi totuşi a fost limitat în ceea ce ar fi putut să facă pentru alţi 
oameni din pricina necredinţei lor. Pune acest lucru împreună cu 
Matei 13:58, unde spune Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din 
pricina necredinţei lor, şi putem observa că Isus, care nu avea nici o 
limitare în Sine, şi cu siguranţă nici un păcat în viaţa Lui ca să-i dea 
Satanei acces, a fost limitat în ceea ce ar fi putut să facă din pricina 
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oamenilor din jurul Lui.

Acest lucru este foarte important de înţeles: Este voia lui 
Dumnezeu să vindece pe toată lumea, tot timpul. Dar chiar dacă 
crezi asta, poţi face totuşi greşeala să mergi într-un spital şi să încerci 
să-l goleşti de fiecare persoană bolnavă pentu că tu crezi că este voia 
lui Dumnezeu pentru ei să fie vindecaţi. Este voia lui Dumnezeu 
pentru ei să fie vindecaţi, dar El nu se va mişca împotriva voinţei 
lor. Dumnezeu le va proteja dreptul de a fi bolnavi, dreptul de a 
nu fi vindecaţi. Nimeni nu-i poate forţa să fie vindecaţi – şi nu se 
pot vindeca prin credinţa altor persoane. Credinţa alcuiva îi poate 
ajuta dacă au probleme, dar nimeni altcineva nu o va putea face 
pentru ei. Poţi împinge o maşină când este pe liber, dar nu o poţi 
împinge când are maneta angrenată într-o viteză sau marşarier. 
Dacă o persoană este setată împotriva vindecării, nu o poţi învinge. 
Datorită acestui lucru nu poţi goli un spital sau merge într-o 
adunare în biserică şi vindeca pe toată lumea fără cooperarea lor.

Sunt mult mai multe lucruri care pot fi spuse în legătură cu 
asta. Când Isus a vindecat oamenii, chiar şi când a înviat morţi, 
spunea ceva de genul: „Nu plânge!” Îi spunea unei mame să nu 
plângă după care îi învia copilul din morţi. Credinţa cuiva trebuie 
folosită undeva. Trebuie să existe credinţă din partea noastră, şi 
sunt atât de multe, foarte multe lucruri implicate în vindecare. 
Am discutat numai câteva aici, şi sper că te vor ajuta, dar unul 
din lucrurile esenţiale pe care trebuie să le înveţi de aici este că 
Dumnezeu este credincios. Este voia Lui ca tu să fii vindecat, dar 
trebuie să înveţi cum să cooperezi cu El. El nu o poate face pentru 
tine; trebuie să o facă prin tine. Va veni din interiorul tău.

Mă rog ca aceste lucruri să te ajute să începi să te predai lui 
Dumnezeu şi să permiţi puterii Lui să curgă prin tine şi să mergi în 
vindecarea Lui supranaturală.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Matei  8:17. Ce a făcut Isus pentru a obţine vindecare 
pentru noi? _______________________________________
_________________________________________________

MATEI 8:17 Ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul 
Isaia, care zice: El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a 
purtat bolile noastre.

2. Citeşte Hosea 4:6. Unii oameni nu sunt vindecaţi din cauza: 

A. Ignoranței (lipsa de cunoştinţă);
B. Nu merg la biserică;
C. Nu sunt destul de buni.

HOSEA 4:6 Poporul meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă 
ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi 
preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe 
copiii tăi

3. Citeşte Ioan 9:1-3. Ce au crezut ucenicii că a cauzat orbirea 
acestui om? _______________________________________ 

A fost gândirea lor corectă? ___________________________

IOAN 9:1-3 Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. [2] 
Ucenicii Lui L-au întrebat: Învăţătorule, cine a păcătuit: omul 
acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? [3] Isus a răspuns: N-a 
păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui, ci s-a născut aşa, ca să 
se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4. Citeşte Ioan 5:14. Păcatul deschide uşa bolii, dar nu 
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întotdeauna. În afară de boală, ce altceva poate produce 
păcatul în viaţa cuiva? ____________________________
______________________________________________

IOAN 5:14 După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: Iată că 
te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se 
întâmple ceva mai rău.

5. Citeşte Romani 5:12-14. Dacă păcatul nu este întotdeauna 
cauza bolii, care poate fi o altă cauză? __________________
_________________________________________________

ROMANI 5:12-14 De aceea, după cum printr-un singur om a 
intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi 
au păcătuit … [13] Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar 
păcatul nu este ţinut în seama câtă vreme nu este o lege. [14] Totuşi 
moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce 
nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui 
Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.

6. Citeşte Faptele Apostolilor 10:38. În conformitate cu Faptele 
apostolilor 10:38, boala poate fi cauzată de …? ___________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 10:38 Cum Dumnezeu a uns cu 
Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de 
diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

7. Citeşte Matei 13:58. Vindecarea poate fi împiedicată de …? __
_________________________________________________
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MATEI 13:58 Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din 
pricina necredinţei lor.

8. Citeşte Iacov 5:15. Ce îl va mântui pe cel bolnav? __________
_________________________________________________

IACOV 5:15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel 
bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate, îi vor 
fi iertate.
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IERTAREA CELORLALȚI

De Don Krow

Astăzi o să discutăm subiectul iertării. Matei 18:21-22 spune: 
Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: Doamne, de câte ori să 
iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte 
ori? [22] Isus i-a zis: Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci 
de ori câte şapte. Cred că Petru a crezut că este foarte generos 
întrebând de câte ori ar trebui să ierte pe cineva care a păcătuit 
împotriva lui, „de şapte ori pe zi, crezi?” Isus a spus: „Petru, nu de 
şapte ori, ci de şaptezeci de ori câte şapte.” Adică de 490 de ori, dar 
asta nu înseamnă că după 490 de ori nu mai trebuie să mai ierţi. 
Ce a spus Isus este un număr imposibil de jigniri care i se poate 
adresa unei persoane pe parcursul unei zile. Isus a spus, iertarea 
trebuie să fie continuă, trebuie să se manifeste permanent. Iertarea 
ar trebui să fie atitudinea adevărată a unui creştin. Isus a spus în 
Luca 23:34 Tata, iartă-i, căci nu ştiu ce fac! Deasemenea, Ştefan 
martirul, în Faptele Apostolilor 7:60 a spus: Doamne, nu le ţine în 
seamă păcatul acesta! Nu toţi vor primi iertarea, dar atitudinea din 
inima unui creştin ar trebui să fie aceea de a o oferi.

Isus spune o parabolă despre iertare când continuă în versetul 
23 din Matei 18: De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un 
împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. [24] A început să se 
facă socoteală şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. 
[25] Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe 
el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. 
[26] Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: Doamne, mai 
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îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot. Acum, aceasta este situaţia. Este un 
om care datorează, de fapt, zece milioane de dolari împăratului 
său. Este imposibil ca acest om să îşi poată plăti datoria, o ştie şi 
el, şi împăratul. În zilele acelea, nu puteai să dai faliment cum poţi 
în Statele Unite – ci te vindeau, pe tine, soţia, copiii şi tot ce aveai 
şi deveneai sclav. Ai fi fost trimis în închisoare până când totul se 
achita, şi dacă nu se achita niciodată, ai fi stat în închisoare toată 
viaţa. Acest om a făcut singurul lucru pe care putea să-l facă: A 
îngenunchiat şi a cerut milă, „Împărate, te rog, ai răbdare cu mine, 
te rog, te implor, îţi voi plăti totul. Numai fii răbdător!” Observaţi 
ce s-a întâmplat în versul 27. Spune că stăpânul robului aceluia, 
făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.

Noi am avut o datorie pe  care nu am fi putut-o plăti. Biblia 
spune că plata păcatului este moartea (Rom. 6:23) – separare de 
Dumnezeu pentru eternitate – tot argintul şi aurul din lume nu 
ne-ar fi putut răscumpăra. Atunci Dumnezeu în mila şi harul Său 
a trimis pe singurul Său Fiu Isus Hristos pe pământ să plătească 
datoria pe care noi nu am fi putut să o plătim. Dumnezeu S-a uitat 
la noi în mila Lui şi a spus: „Îţi iert această datorie.”

Apoi acest om care tocmai a fost iertat de o datorie de zece 
milioane de dolari, avea un coleg care-i datora aproximativ 
douăzeci de dolari. L-a găsit şi i-a zis: „Tocmai am fost iertat de 
o datorie de zece milioane de dolari, ce sunt douăzeci de dolari 
pentru mine? Vreau ca şi tu să fii la fel de liber ca şi mine. Uită de 
ei, e în regulă, pentru că tocmai am fost iertat de o datorie de zece 
milioane de dolari!” Asta e ce ar fi trebuit să se întâmple, dar nu s-a 
întâmplat aşa. Haideţi să citim ce s-a întâmplat în versurile 28-31. 
Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de 
slujbă care îi era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea 
de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator. [29] Tovarăşul lui s-a 
aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti. 
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[30] Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va 
plăti datoria. [31] Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au 
întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele 
petrecute. L-a aruncat pe acel om în închisoare pentru douăzeci de 
dolari după ce i-a fost iertată o datorie de zece milioane de dolari. 
Poţi să crezi aşa ceva?

Versetele 32-34 spun: Atunci stăpânul a chemat la el pe robul 
acesta şi i-a zis: Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă 
m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum 
am avut eu milă de tine? Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna 
chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Acest om a fost apoi 
aruncat în închisoare pentru felul în care l-a tratat pe tovarăşul lui 
rob, şi i-a fost anulată ietarea dăruită iniţial. Isus a spus în versetul 
35: Tot aşa va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu 
iartă din toată inima pe fratele său. Nu este aceasta o mare prostie, 
după ce ni s-au iertat toate păcatele – plata cărora ar fi fost moartea 
şi separarea de Dumnezeu pentru eternitate – să refuzăm să 
iertăm? Îl implorăm pe Dumnezeu, spunând „Iartă-mă şi ai milă 
de mine prin Isus Hristos!”, primim iertare, şi apoi ne întoarcem 
şi refuzăm să iertăm pe altcineva pentru un lucru mărunt pe care 
noi îl credem atât de mare – după ce am primit iertare pentru toate 
lucrurile pe care le-am făcut. Dumnezeu spune că asta e răutate.

Am fost păstorul unei biserici, ceva vreme în urmă, şi era o 
tânără femeie în adunare care era capabilă să vadă lucruri în viitor. 
A venit la mine într-o zi şi a spus: „Este Duhul  Sfânt care îmi 
spune lucruri care or să se întâmple şi care îmi arată lucruri din 
viitor? Ştiu când vor muri oameni şi când cineva o să aibă accident 
de maşină şi lucruri de genul ăsta.” I-am răspuns: „Nu o să-ţi placă 
răspunsul meu, dar nu cred că este Duhul Sfânt. Cred că este un 
duh de ghicire, acelaşi duh care l-a urmat pe apostolul Pavel în 
Faptele apostolilor 16. Până la urmă l-a  alungat şi i-a comandat 
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să iasă din acea fată şi şi-a pierdut capacitatea de a prezice.” Am 
continuat spunându-i că nu sunt eu Dumnezeu, şi i-am spus: 
„Vreau să mergi la Isus şi să-L întrebi: ‘Doamne ce anume îmi  
spune mie aceste lucruri şi îmi dădea aceste informaţii, chiar şi 
înainte de a fi mântuită? Este Duhul Tău Sfânt, sau este altceva?’ 
S-a întors într-o zi şi mi-a spus: „Am vorbit cu Domnul despre ce 
mi-ai spus şi cred că e în regulă.” Am spus: „Dacă spune Domnul 
că este în regulă, aşa este – nu eu sunt Marele Păstor.”

Acest lucru s-a întâmplat la începutul anului 1986, şi ştii ce s-a 
întâmplat în 1986? Am avut o navă spaţială numită Challenger, şi 
opt oameni au intrat în ea. Unul dintre ei era o femeie învăţătoare. 
În timp ce acea tânără femeie se uita la televizor, a văzut femeia 
învățătoare spunând: „Mâine o să urc în Challenger,” şi vorbind 
despre asta în cadrul emisiunii. Un duh i-a vorbit şi i-a spus: „O să 
moară, o să moară.” A doua zi când naveta Challenger a fost lansată, 
a explodat în ochii tuturor, şi toată echipa a pierit. Tânăra femeie 
s-a întors şi mi-a zis, „Frate Don, cred că ce vorbeşte cu mine şi-mi 
dă informaţii nu este Duhul Sfânt. Vrei să te rogi pentru mine?” 
După serviciul din seara aceea, după ce toată lumea a plecat, am 
luat-o de mână şi am zis: „Duh al ghicirii necurat, ieşi din ea!” Nu 
s-a întâmplat nimic. Ucenicii lui Isus au încercat să scoată un duh 
necurat dintr-un tânăr odată şi nu au putut. Isus a spus, „Aduceţi 
tânărul la mine.” Atunci am spus, „Doamne, am crezut că ştiu ce 
se întâmplă aici, dar aduc această tânără la tine. Arată-ne ce se 
întâmplă.” Soţia mea se ruga cu noi şi Dumnezeu i-a dat ei un 
cuvânt de cunoştinţă. A spus: „are legătură cu ceva legat de mama 
ei.” I-am spus femeii: „O ierţi pe mama ta?” Imediat cum am spus 
asta, o voce a ţipat din ea: „NU! M-a alungat!” Apoi am spus „Te 
leg, spirit necurat!” şi am întrebat-o din nou pe femeie dacă o iartă 
pe mama ei. Ea a iertat-o şi a lăsat-o să meargă liberă în inima ei, 
prin harul şi ajutorul lui Dumnezeu. A fost capabilă să o elibereze, 
luând decizia de a o ierta, şi apoi a primit eliberarea şi libertatea.
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Exact cum a spus Isus în parabola din Matei 18, dacă nu iertăm 
din inimă, după ce ne-a fost iertată o aşa mare datorie de către 
Tatăl nostru ceresc, vom fi daţi în mâinile chinuitorilor. Ce sunt 
chinuitorii? Pot fi tot felul de lucruri – atacuri demonice, asupriri, 
boli, depresii şi multe alte lucruri. Rădăcina este neiertarea. 
Neiertând după ce am fost iertaţi, îi dă satanei un loc unde să pună 
piciorul în vieţile noastre. Biblia spune că trebuie să luăm decizia 
să iertăm. În rugăciunea Tatăl Nostru (Matei 6:9-13), Isus spune să 
iertăm după cum am fost iertaţi.

Marcu 11:25-26 spune că, atunci când ne rugăm, dacă avem 
ceva împotriva cuiva, trebuie să iertăm. Ce înseamnă asta? Cât 
timp trebuie să stea neiertarea în inimile noastre? Numai atâta 
timp cât ne ia să mergem la Domnul să ne rugăm. Şi dacă avem 
cât de puțină neiertare împotriva cuiva, trebuie să-i eliberăm şi să 
spunem, „Doamne îi eliberez azi, îi iert, iau decizia să iert pentru 
că tu mi-ai iertat mie o datorie atât de mare.”

Doamne, mă rog pentru toţi oamenii care citesc această lecţie 
care au neiertare în viaţa lor, ca să facă o decizie chiar în acest 
moment să elibereze acea persoană, fie că e moartă sau în viaţă. 
Mă rog ca să-i elibereze şi ca acea rană să fie vindecată de puterea 
şi harul Tău astăzi, Doamne. Îţi mulţumesc, în numele lui Isus. 
Amin.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Matei 18:21. De câte ori a oferit Petru să ierte? _____
_________________________________________________

MATEI 18:21-27 Atunci Petru s-a apropiat de El şi i-a zis: 
Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui 
împotriva mea? Până la şapte ori? [22] Isus i-a  zis: Eu nu-ţi zic 
până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. [23] De 
aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a 
vrut să se socotească cu robii săi. [24] A început să facă socoteală 
şi a adus pe unul care-i datora zece mii de galbeni. [25] Fiindcă el 
n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe  el, pe 
nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. 
[26] Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: Doamne, 
mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot. (27] Stăpânul robului aceluia, 
făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.

2. Citeşte Matei 18:22. De câte ori a spus Isus că trebuie să iertăm? 
_________________________________________________ 

3. Citeşte Matei 18:23-24. Câţi bani îi datora acest rob stăpânului 
său? _____________________________________________
_________________________________________________

4. Citeşte Matei 18:25. Pentru că acest rob nu putea declara 
faliment, ce s-ar fi întâmplat? _________________________
_________________________________________________

5. Citeşte Matei 18:26. Care a fost cerinţa robului? Ar fi putut plăti el 
datoria? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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6. Citeşte Matei 18:27. Ce fel de atitudine a arătat împăratul 
robului? Ce fel de atitudine a arătat Dumnezeu faţă de noi şi 
față de datoria noastră (păcatul)? ______________________
_________________________________________________

7. Citeşte Matei 18:28. Robul care a fost iertat avea un tovarăş de 
slujbă care-i datora cât? ______________________________
_________________________________________________

MATEI 18:28-35 Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe 
unul dintre tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A 
pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: Plăteşte-mi ce-mi eşti 
dator! [29] Tovarăşul lui s-a arancat la pământ, îl ruga şi-i zicea: 
Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti. [30] Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi 
l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria. [31] Când au văzut 
tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus 
de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. [32] Atunci stăpânul 
a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: Rob viclean! eu ţi-am 
iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. [33] Oare nu se cădea să 
ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine? [34] Şi 
stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va 
plăti tot ce datora. [35] Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, 
dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.

8. Citeşte Matei 18:28. Care a fost atitudinea acestui rob către 
tovarăşul lui de slujbă? ______________________________
_________________________________________________

9. Citeşte Matei 18:29-30. Ce i-a făcut acest rob tovarăşului său 
de slujbă? _________________________________________

10. Citeşte Matei 18:31-33. Cum l-a numit stăpânul pe robul 
neiertător? ________________________________________
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11. Citeşte Matei 18:33. Ce i-a spus stăpânul robului său că ar fi 
trebuit să facă? _____________________________________
_________________________________________________

12. Citeşte Matei 18:34. Când a aflat  stăpânul ce s-a întâmplat, 
cum l-a făcut să se simtă? _____________________________

13. Citeşte Matei 18:34. A anulat acest rob neiertător prin acţiunile 
(sau decizia lui) iertarea care i-a fost oferită iniţial? _________

14. Citeşte Matei 18:35. Care este motivul acestei parabole? _____
_________________________________________________
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CĂSĂTORIA – PARTEA 1

De Don Krow

Astăzi vom vorbi despre căsătorie. În primul rând, vreau să 
dau câteva statistici: 75% dintre toate familiile vor avea nevoie de 
consiliere. Una din două căsătorii se va termina prin divorţ. În 
50% din căsătorii, unul dintre parteneri va fi infidel în primii cinci 
ani. Chiar şi în mediul creştin, se zice că în jur de 30% din păstori 
au o relaţie nepotrivită cu cineva din biserica lor. Mi se pare că, 
în mod evident, nu am înţeles principiile Bibliei, dacă statisticile 
acestea sunt cât de cât exacte. O să ne uităm la subiectul căsătoriei 
şi la unele lucruri pe care Dumnezeu le spune despre aceasta – 
cum vei putea fi capabil să-ţi îmbunătăţeşti relaţia de căsătorie.

Căsătoria este ideea lui Dumnezeu. El a inventat-o. Geneza 
2:18 spune: Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să 
fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De asemenea 
Geneza 1:31 spune: Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că 
erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: 
aceasta a fost ziua a şasea. Adu-ţi aminte că aceasta a fost o creaţie 
perfectă. Dumnezeu venea şi stătea de vorbă cu omul. Avea o 
relaţie superbă cu el. În fiecare zi venea la apusul serii şi petrecea 
timp cu Adam. Câteodată ne gândim că dacă avem o relaţie 
perfectă cu Dumnezeu, nu mai avem nevoie de nimic, dar nu este 
adevărat. Dumnezeu a spus în Geneza 1:31, referitor la creaţia pe 
care a făcut-o, şi iată că erau foarte bune. Primul lucru despre 
care Dumnezeu a zis că nu este bun este în Geneza 2:18, unde 
spune: Nu este bine ca omul să fie singur. Deci căsătoria a fost idea 
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lui Dumnezeu de a împlini nevoia pe care omul a avut-o, de a-i da 
un ajutor potrivit pentru a rezolva problema singurătăţii pe care o 
poate experimenta în viaţă. Căsătoria, dacă urmărim manualul de 
instrucţiuni şi o trăim după cum vrea Dumnezeu, a fost făcută să 
aducă fericire, nu mizerie.

În Geneza 2 :24 este prima dată când Biblia vorbeşte despre 
căsătorie. Spune: De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama 
sa, şi se va lipi de nevastă sa şi se vor face un singur trup. Căsătoria 
este lăsarea deoparte a celorlalte relaţii pentru aţi reorienta viaţa 
către o altă persoană, şi Dumnezeu a creat-o în acest fel. Este 
ca o relaţie tri-unită. În relaţia de căsătorie, când Dumnezeu i-a 
chemat pe Adam şi Eva împreună, nu era numai Adam în relație 
cu Dumnezeu, sau Eva în relație cu Dumnezeu. Acum erau Adam 
şi Eva ca un singur trup, relaţionându-se cu Dumnezeu în unitate 
de scop. Biblia spune în 1 Petru 3:7, Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la 
rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre …, ca să nu fie 
împiedicate rugăciunile voastre. Geneza 5:1-2, un pasaj minunat de 
scriptură, spune: Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a 
făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 
I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a 
dat numele de ‘om’ în ziua când au fost făcuţi. Observaţi că Adam a 
numit-o pe soţia sa, Eva, dar Dumnezeu i-a numit pe Adam şi Eva, 
împreună ca un întreg, Adam. Deci în relaţia de căsătorie, nu mai 
este Dumnezeu şi cu mine sau Dumnezeu şi acea femeie – suntem 
eu şi soţia mea împreună, moştenitori în conformitate cu harul 
vieţii, care am fost chemaţi să-l servim pe Dumnezeu ca scop, să 
umblăm în unitate şi legământ.

Geneza 2:24, vers pe care tocmai l-am citit, spune că omul va 
lăsa pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor 
face un singur trup. Cuvântul „a se lipi” înseamnă a se împreuna, 
a deveni unul, având acelaşi scop. Dacă ai probleme în relaţia de 
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căsătorie astăzi, dă-mi voie să-ţi pun câteva întrebări: Lucrurile pe  
care le faci, felul  în care îţi tratezi soţul/soţia, lucrurile pe care i le 
spui, vă ajută să deveniţi mai aproape ca un întreg? Sau cauzează 
o despărţire sau separare? Porunca în scriptură pentru căsătorie 
este să ne lipim, să ne împreunăm. Deci ajută lucrurile pe care le 
faci să apropie relaţia, sau să o îndepărteze? Trebuie să ai în vedere 
aceste lucruri.

Cei mai mulţi oameni cred că dragostea este numai un 
sentiment emoţional: „Te-am iubit odată, dar nu mai simt asta 
pentru tine, nu te mai iubesc.” Să presupunem că vii dintr-o 
familie problematică. Te duci în faţa unui pastor sau judecător să 
te căsătoreşti; promiţi să-ţi oferi viaţa acelei persoane; chiar vrei ca 
lucrul acesta să funcţioneze până când moartea vă va despărţi. Dar 
datorită familiei tale problematice, nu ai văzut dragoste niciodată, 
nu ai văzut-o manifestându-se în familia ta,şi nu ţi-ai văzut părinţii 
arătându-şi o manifestare caldă de iubire. Soţul/soţia ta poate veni 
dintr-o familie care a manifestat foarte multă iubire, dar tu nu 
ştii cum s-o faci. Chiar dacă vrei s-o iubeşti pe această persoană 
căreia te-ai încredinţat, pentru că ai atâtea probleme tu însuţi/
însăţi, nevăzând înainte cum se manifestă dragostea, este posibil 
să eşuezi. Există şanse că în câţiva ani vei merge la consiliere şi vei 
spune: „Nu ne înţelegem. Nu îl/o mai iubesc.” Dacă ăsta este cazul, 
am veşti bune pentru tine: Dacă ai probleme în căsnicie, poţi să le 
îndrepţi.

Când cumperi un frigider nou şi ai probleme cu el, te duci la 
manualul de instrucţiune. Manualul îţi va spune ce e în neregulă, 
sau îl poţi duce la reparat. Există un manual pentru căsătorie, 
pentru a ţi-o putea îndrepta. Se numeşte Cuvântul lui Dumnezeu, 
şi Biblia ne spune în Tit 2:4 că dragostea este ceva care poate fi 
învăţat. Dacă provii dintr-o familie cu probleme şi nu prea ştii cum 
să-ţi iubeşti soţul/soţia – căsnicia ţi se duce de râpă – există veşti 
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bune. 1 Ioan 5:3, spune, Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele. Prin poruncile lui Isus 
Hristos, Care  ne arată cum să iubim, cum să arătăm amabilitate 
şi generozitate, şi cum să urmărim binele celeilalte persoane în 
căsnicie, Dumnezeu poate întoarce situaţia în favoarea ta.

Aceasta este numai o introducere în subiectul căsătoriei. Vom 
continua cu o altă lecție pe acest subiect şi mă rog ca Dumnezeu 
să te binecuvânteze astăzi și în timpul acestui studiu. Cred că 
Dumnezeu vrea să-ţi împărtăşească mai multă înţelepciune şi 
cunoaştere în timp ce studiezi acest subiect.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Efeseni 5:31-32. Efeseni 5:31 este un citat din Geneza 
2:24. Uitându-ne la Efeseni 5:32, despre ce crezi că vorbeşte 
Dumnezeu în acest pasaj? ____________________________
_________________________________________________

EFESENI 5:31-32 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur 
trup. [32] Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi 
despre Biserică).

2. Citeşte Iacov 4:4-5. Ce ne învaţă aceste versuri? __________
_________________________________________________

IACOV 4:4-5 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii 
este vrăjmășie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten 
cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. [5] Credeţi că degeaba 
vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să 
locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.

3. Citeşte 1 Petru 3:7. De ce trebuie să te comporţi cu înţelepciune 
şi iubire către soţul tău/soţia ta? ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1 PETRU 3:7 Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu 
înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui 
vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul 
vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

4. Citeşte Ioan 15:5. Poţi avea o căsătorie de succes fără Hristos 
că Domn al vieţii tale? _______________________________
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IOAN 15:5 Eu sunt Vița, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în 
Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; Căci despărţiţi de 
Mine nu puteţi face nimic.

5. Citeşte Ţiţ 2:4. Dragostea nu este doar un sentiment. În 
concordanţă cu acest vers, dragostea poate fi …? _________
_________________________________________________

ŢIŢ 2:4 Ca să înveţe pe femeile  mai tinere să-şi iubească 
bărbaţii şi copiii;

6. Citeşte 1 Ioan 5:3. Când ţinem poruncile lui Dumnezeu, 
mergem în …? _____________________________________

1 IOAN 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.

7. Citeşte Matei 7:12. Dacă ai probleme în căsătoria ta, este pentru 
că cineva nu merge în …? ____________________________

MATEI 7:12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.

8. Citeşte 1 Corinteni 13:4. Dragostea este:

A. Emoţională;
B. Un sentiment cald;
C. Plină de bunătate.

1 CORINTENI 13:4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este 
plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se 
laudă, nu se umflă de mândrie.
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CĂSĂTORIA – PARTEA 2

De Don Krow

Astăzi ne vom uita din nou la subiectul căsătoriei, şi întrebarea 
este „Ce este căsătoria?” Te-ai gândit vreodată la asta? Căsătoria este 
o împreunare, o unitate, o uniune. Geneza 2:24 spune, De aceea va 
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se 
vor face un singur trup. Ştiaţi că acest lucru, căsătoria, este mai mult 
decât o împreunare, o uniune? De exemplu, 1 Corinteni 6:15-16 
spune că eu, ca şi creştin, dacă voi merge şi mă voi împreuna cu o 
prostituată voi deveni un singur trup cu ea. Apoi ia în considerare 
versetul din Geneza 2:24 despre căsătorie. Împreunându-mă cu o 
prostituată nu mă va divorţa de soţia mea automat şi nici nu mă 
va căsători cu acea prostituată numai pentru că am avut contact 
sexual cu ea. Deci, ce este căsătoria? Dacă este unitate, împreunare 
sau a deveni un singur trup, care este diferenţa dintre căsătorie şi 
a merge la o prostituată? Evident, dacă vei merge la o prostituată, 
vei deveni un trup cu ea.

Biblia spune întradevăr că această instituţie, căsătoria este o 
unitate, o împreunare, o uniune, dar este mai mult decât atât. Este 
o uniune printr-un legământ. Cuvântul legământ în ebraică este 
berith, şi înseamnă un legământ definitiv. Este un angajament 
final al unui individ, un angajament până când mortea te va 
despărţi. Acum, dacă m-aş împreuna cu o prostituată, dacă aş fi 
făcut un păcat atât de grav ca acesta, nu ar fi nici un angajament din 
partea mea către ea. Esenţa căsătoriei este în primul rând părăsirea 
celorlalți. Biblia spune că vei lăsa pe tatăl tău şi pe mama ta şi te vei 
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lipi de soţia ta. Ezechiel spune „Ai devenit a Mea.” Este a-i lăsa pe 
toţi ceilalţi pentru aceasta/acesta – a te dedica în întregime acestei 
persoane. Evident, dacă tu, într-un mod imoral, mergi la altă 
persoană când eşti căsătorit, asta va încălca principiile căsătoriei, 
unitatea şi uniunea care vine prin legământ sau angajament. 
Ezechiel 16:8 îl numeşte un legământ al căsătoriei. În Efeseni 5, 
învăţăm că în căsătorie, soţul  trebuie să-şi iubească soţia, chiar 
cum a iubit Hristos biserica, deci este un legământ de iubire. 
Motivul pentru care este un legământ de iubire este că iubirea este 
principiul de bază în căsătorie. Mai presus de toate, iubirea trebuie 
să fie principiul dominant al căsătoriei.

Căsătoria este un legământ de unitate. În 1 Petru 3:7, spune că 
dacă nu îmi onorez nevasta ca  pe un vas mai slab, ca cineva care 
va moşteni împreună cu mine harul vieţii, îmi vor fi împiedicate 
rugăciunile. Gândeşte-te la lucrul acesta – vieţile noastre spirituale 
pot fi împiedicate dacă nu mergem în unitatea şi armonia pe care 
Dumnezeu a desemnat-o pentru relaţiile de căsătorie. Proverbele 
2:16-17 vorbesc despre nevasta capricioasă care părăseşte 
legământul căsătoriei, ghidul tinereţii ei, şi acea relaţie de căsătorie 
este numită un legământ al Dumnezeului ei. Acesta este un lucru 
foarte serios. Este un legământ pe care îl facem cu o persoană, 
dar este deasemenea un legământ pe care îl facem înaintea lui 
Dumnezeu. Pe cât de mult iubesc a-i servi pe alţii, Dumnezeu are 
o prioritate pentru mine, şi anume aceea de a mă concentra asupra 
căsătoriei mele. Căsătoria, cu adevărat, este o concentrare a vieţii 
mele asupra altei persoane, şi după cum am spus, principiul de 
bază este dragostea.

Matei 7:12 spune că tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, 
faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă legea şi proroocii. 
Exact acesta este principiul care trebuie să domine în căsătorie. Nu 
este un lucru egoist, nu pentru sine, nu pentru ce îţi poate oferi 
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această persoană. Biblia spune în 1 Corinteni 13:4 că dragostea 
este plină de bunătate. Asta înseamnă a urmări binele altuia, a 
fi generos şi amabil, şi a urmări întotdeauna ceea ce e cel mai 
bine pentru celălalt. Motivul pentru care căsătoria e desemnată 
în acest fel este pentru că este un exemplu, un model de cum ar 
trebui să fie o relaţie adevărată cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a 
oferit exemple în mediul natural, ne-a arătat cum să avem o 
căsătorie bună, o căsătorie minunată, pentru că îşi doreşte ca să 
avem un model al unei relaţii adevărate eterne cu El. Căsătoria 
este numai până când moartea ne va despărţi, este temporară. 
Biblia spune că la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se 
vor mărita. Dumnezeu vrea ca noi să înţelegem o căsătorie 
bună – principiile dragostei – principiile de a ne oferi într-
un mod neegoist altei persoane. El ne spune „Ceea ce vreau 
să înţelegi cu adevărat este că te-am chemat într-o relaţie de 
căsătorie cu Mine – nu o  relaţie temporară, nu una care va dura 
numai câţiva ani şi se va termina, ci o relaţie eternă unde toată 
dragostea mea va fi manifestată asupra ta întotdeauna şi pentru 
totdeauna.”

Daţi-mi voie să vă ofer câteva principii ale căsătoriei. 
Căsătoria este o fuziune, nu numai un parteneriat. Biblia vorbeşte 
despre ea în Geneza 4 folosind cuvântul „a cunoaşte” şi în 1 
Petru 3:7 „a fi moştenitori împreună ai harului vieţii.” Căsătoria 
este un legământ, adică o legare, implică un angajament. 
Păcatul nu a intrat în prima biserică, a intrat în prima căsătorie 
- deci trebuie să luăm manualul, să luăm instrucţiunile despre 
căsătorie şi să implementăm principiile dragostei în viaţa 
noastră. Întrebăm deasemenea: „Ce este dragostea?” Definiţia 
dragostei este cu adevărat, într-un sens, lipsă de egoism. Isaia 
53:6 spune că noi, rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea 
de drumul lui, dar în căsătorie, ne concentrăm asupra celuilalt 
individ şi urmărim bunăstarea şi beneficiul lui.
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Biblia ne spune în Efeseni că a-ţi iubi soţia înseamnă a-ţi 
iubi propriul trup. Noi, soţii trebuie să ne preţuim şi să ne 
onorăm soţiile pe care ni le-a dat Dumnezeu, ceea ce înseamnă 
să o apreciem. Aţi iubi propriul trup, nu înseamnă să stai şi să 
te ţii de mână singur, să te mângâi și să spui, „Oh, te iubesc!” 
Nu înseamnă asta deloc. Să te iubeşti înseamnă să te protejezi, 
să te hrăneşti şi să ai grijă de tine. Nu trebuie să ne neglijăm 
soţia niciodată sau să-i înfăţişăm vreo slăbiciune public sau să 
râdem de ea, sau să facem lucruri care o rănesc. Trebuie să o 
iubim cum ne iubim pe noi înşine.

Aş vrea să te pui înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, 
şi în primul rând, mulţumeşte-I pentru că te iubeşte. Apoi 
mulţumeşte-I pentru partenerul de viaţă pe care ţi l-a dat. 
Asta poate fi o parte din problemă. Poate nu ţi-ai apreciat 
partenerul, poate l-ai tratat fără prea mare importanţă şi Biblia 
spune că asta este egoism şi păcat. Efeseni 5 spune că Isus a 
curăţat biserica prin spălarea apei, prin Cuvânt, prin Cuvintele 
pe care le-a vorbit asupra ei. Când spui anumite cuvinte asupra 
partenerului tău, el sau ea se vor ridica la nivelul cuvintelor 
pe care le spui. Dacă spui „Nu eşti bună, eşti urâtă, eşti grasă”, 
îţi vei suprima căsătoria şi nu vei cauza uniune, ci separare şi 
alienare. Dar dacă spui vorbe blânde cum ar fi: „Dragă, să ştii 
că apreciez lucrurile pe care le faci. Te apreciez. Te iubesc” şi le 
sprijini cu acţiunile tale, partenerul tău se va ridica la nivelul 
vorbelor pe care le spui.

Poți să îți dai seama acum că multe dintre problemele din 
relaţia ta de căsătorie sunt cauzate de cuvintele pe care le-ai spus? 
Ţi-ai descurajat partenerul în loc să îl/o încurajezi. Te încurajez 
să spui cuvinte bune/pozitive asupra partenerului tău astăzi. 
Dragostea nu este un sentiment; dragostea înseamnă a urmări 
interesul şi bunăstarea altei persoane indiferent de cum te simţi. 
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Începe astăzi prin acţiuni de blândeţe ca şi cum ai pune mai multe 
straturi de lac pe o bucată de lemn. În felul acesta se construieşte 
dragostea, prin acţiuni mici de blândeţe. Începe a-ţi stima, onora, 
valorifica şi a vorbi cuvinte de dragoste asupra partenerului tău 
şi vei vedea diferenţa. Dumnezeu să te binecuvânteze în timp ce 
implementezi aceste principii. 
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Proverbele 18:22. Căsătoria este:

A. Un lucru bun
B. Teribilă
C. Plăcută Domnului.

PROVERBELE 18:22 Cine găseşte o nevastă bună, găseşte 
fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.

2. Citeşte Evrei 13:4. Sexul în căsătorie (sau patul căsătoriei) este:

A. Păcat
B. Murdar şi demonic
C. Nespurcat

EVREI 13:4 Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul 
să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe 
preacurvari.

3. Ecleziastul 9:9. Adevărat sau fals: O căsătorie evlavioasă este 
un dar şi o recompensă pentru tine în această viaţă de la 
Dumnezeu. _______________________________________

ECLEZIASTUL 9:9 Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, 
în tot timpul vieţii tale deşarte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub 
soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în 
viaţă în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare.

4. Citeşte 1 Ioan 3:18. „Judecătorul Phillip Gilliam a menţionat 
că din 28 000 de cazuri din curtea juvenilă pe care le-a judecat, 
lipsa afecţiunii dintre tată şi mamă a fost cea mai mare cauză a 
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delincvenței juvenile pe care a cunoscut-o.” (Together forever, 
p. 152). Cum ar trebui să arătăm iubire? _________________
_________________________________________________

1 IOAN 3:18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci 
cu fapta şi cu adevărul.

5. Citeşte Efeseni 5:28. Adevărat sau fals: Nu trebuie să-mi 
neglijez soţia tot atât de mult cât nu trebuie să-mi neglijez 
propriul trup. ______________________________________

EFESENI 5:28 –Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii 
nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte 
pe sine însuşi.

6. Citeşte 1 Ioan 3:16. Adevărat sau fals: Cuvintele „Te iubesc” 
pot fi frumoase dacă sunt sprijinite de acţiuni. Isus şi-a dovedit 
vorbele dându-și viaţa pentru noi. Şi noi trebuie să ne dăm 
viaţa pentru partenerul nostru în atâtea moduri practice câte 
putem. ___________________________________________

Spune câteva moduri practice în care ţi-ai dori să fii iubit/ă.

1 IOAN 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El 
şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa 
pentru fraţi.

7. Citeşte Efeseni 5:25-26. Adevărat sau fals: Soţia mea va trăi 
la nivelul cuvintelor pe care le vorbesc asupra ei. O aduc la 
potenţialul pe care îl vorbesc asupra ei. _________________
_________________________________________________

EFESENI 5:25-26 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi 
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Hristos Biserica şi S-a dat pe sine pentru ea, [26] ca s-o sfinţească, 
după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt.

8. Citeşte Romani 8:38-39 şi 1 Ioan 4:19. Adevărat sau fals: 
Suntem curtaţi (sau iubiţi) prin cuvintele intime care ni se 
spun, urmate de fapte. Dumnezeu ne-a curtat vorbind cu noi 
cuvinte intime prin scrisorile Sale de dragoste, înregistrate ca 
Sfânta Scriptură. ___________________________________
_________________________________________________

ROMANI 8:38-39 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, 
nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 
de acum, nici cele viitoare, [39] nici înălţimea, nici adâncimea, 
nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

1 IOAN 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.

9. Citeşte 1 Ioan 5:3 şi 2 Ioan 1:6. Adevărat sau fals: Manifestările 
iubirii sunt exprimate şi cunoscute prin poruncile lui Isus. 
Putem învăţa aceste principii ale iubirii din Cuvântul lui 
Dumnezeu. _______________________________________

1 IOAN 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.

2 IOAN 1:6 Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile lui. 
Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi 
auzit de la început.

10. Citeşte Ioan 14:15. Adevărat sau fals: Iubirea nu se referă la 
sentimente, ci la voinţă. Fiecare poruncă din scriptură este 
dată voinţei omului, niciodată emoţiilor lui. Dumnezeu nu ne 
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spune niciodată cum să simţim, ci ne spune cum să ne purtăm. 
_________________________________________________

IOAN 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

11. Citeşte Galateni 5:22-23. Dragostea nu este naturală. Trebuie 
să fie învăţată şi născută în om prin Duhul Sfânt. Dragostea 
este o roadă a:

A. Gândirii omului;
B. Naturii omului;
C. Duhului lui Dumnezeu.

GALATENI 5: 22-23 Roada Duhului, dimpotrivă, este: 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioşia, [23] blândeţea, înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri nu este lege.

12. Citeşte Efeseni 5:31-32. O căsătorie bună este, la o scară mai 
mică, un model a ce? ________________________________

EFESENI 5:31-32 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur 
trup. (32] Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi 
despre Biserică).



85

LECŢIA 12

FELUL LUI DUMNEZEU DE 
IUBIRE – PARTEA 1

De Don Krow

Astăzi vom vorbi despre felul de dragoste al lui Dumnezeu. 
1 Corinteni 13:13 spune: Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, 
nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre acestea este dragostea. 
Apoi 1 Corinteni 14:1 spune, Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după 
darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi. Biblia spune să 
urmărim dragostea, să tindem spre ea şi s-o facem scopul cel mai 
înalt. Unele traduceri spun s-o facem cea mai mare căutare. Este 
singurul lucru pe care îl luăm din viaţa asta în eternitate. Nu ne 
vom lua maşinile, casele, banii, dar vom lua dragostea pe care Isus 
ne-a împărtăşit-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragostea 
este singurul lucru care are valoare şi substanţă eternă.

Ce înseamnă dragostea, cu adevărat? Putem spune, „Îmi 
iubesc soţia, iubesc îngheţata, iubesc plăcinta cu mere”. Folosim 
aceleaşi cuvinte, dragoste sau iubire, în diferite afirmații -  pot 
spune că o iubesc pe soţia mea, şi apoi spun că iubesc pisica, va fi 
soţia mea impresionată? Nicidecum. Înţelegeţi ce vreau să spun? 
Când folosim cuvântul iubire sau dragoste, unii oameni cred 
că înseamnă sex, alţii cred că este un sentiment cald şi intens – 
oamenii au tot felul de definiţii pentru dragoste. În limba greacă 
sunt 4 cuvinte majore. Unul este eros, care de fapt nu este folosit 
în Biblie şi este definit ca atracţie sau iubire sexuală. Dumnezeu a 
rânduit acest fel de iubire când a spus ca bărbatul să lase pe tatăl 
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său şi pe mama sa, să se lipească de soţia  sa şi cei doi vor deveni 
un singur trup. Cartea din Biblie numită Cântarea cântărilor este 
despre iubirea sexuală pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru 
relaţia de căsătorie.

Un alt tip de iubire este numit storge care este legătura şi 
afecţiunea naturală dintre membrii unei familii. Apoi este phileo, 
care provine de la philia. Acest cuvânt este folosit de aproximativ 
72 de ori în Noul Testament şi înseamă un sentiment cald de 
afecţiune care poate creşte sau scădea în intensitate. Cei mai 
mulţi oameni care vorbesc despre iubire cred că asta este ceea 
ce înseamnă dragostea cu adevărat, „mă îndrăgostesc şi apoi îmi 
trece”. Dacă căsătoria ta este construită pe baza acelui tip de iubire, 
vor fi vremuri când vei fi la un nivel  mai înalt şi vremuri când 
vei fi la un nivel mai scăzut. Te poţi îndrăgosti şi dezîndrăgosti 
bazându-te pe aceasta.

Biblia spune că ar trebui să ne iubim unii pe alţii cu felul de 
iubire al lui Dumnezeu, care este iubirea agape. Ce este iubirea 
agape? Sunt multe aspecte, şi 1 Corinteni 13 dă toată definiţia a 
ceea ce implică dragostea. În 1 Ioan 5:3 se spune: Căci dragostea 
de Dumnezeu stă  în păzirea poruncilor Lui. Poruncile lui Isus ne 
arată o expresie de iubire, dar dacă ar fi să fiu la obiect, aş folosi 
Matei 7:12, Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la 
fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. Nu este vorba de 
toţi acei oameni de la biserică care nu mă iubesc, nu le pasă de 
mine, sau una sau alta. Nu, Biblia spune: orice ţi-ai dori ca cineva 
să-ţi facă ţie, fă-le tu lor primul. Asta este iubire. Merge împotriva 
firii noastre trupeşti, împotriva firii noastre naturale să urmărim 
starea de bine şi beneficiul altor persoane deasupra nouă înşine. 
Avem nevoie de Dumnezeu. Să nu credeţi că spun că acest lucru se 
poate manifesta fără Dumnezeu. Biblia spune că fructul Duhului 
este iubire, şi Dumnezeu este iubire. El este sursa dragostei şi Cel 
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care ne va arăta cum să iubim prin poruncile Lui. El este Cel ce ne 
va da putere, chiar  şi în pofida cărnii noastre, să facem alegerile şi 
deciziile potrivite şi să acţionăm în baza principiilor drepte.

Într-o zi am vrut să merg să mă rog cum am obiceiul să fac 
după lucru. Eram într-un parc şi am spus, „Doamne, vreau cu 
adevărat să ajut pe cineva.” Era o zi caldă şi luminoasă, şi am 
văzut un băieţel şi o fetiţă dându-se în leagăne. Era un leagăn liber 
şi am mers acolo şi am stat în leagăn. M-am întors spre fetiţă şi 
am spus: „Este o zi foarte frumoasă, nu-i aşa?” Ea mi-a răspuns 
„Eu nu vorbesc engleza”, am întrebat-o „De unde eşti?” Mi-a spus 
că este din România. Ştiam că sunt români în zona aceea, şi am 
văzut aceşti oameni uitându-se la mine, probabil se întrebau de 
ce vorbesc cu copiii lor. Am mers la ei şi le-am spus: „Vreau să 
vă ajut.” Mi-au răspuns: „Vrei să ne ajuţi? De ce vrei să ne ajuţi? 
Nici măcar nu ne cunoşti!” Am răspuns: „Pentru că Dumnezeu 
vrea să vă ajute.” Meditasem asupra principiilor dragostei din 1 
Ioan 3:18 unde spune, Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu 
fapta şi cu adevărul. Nu trebuie să iubim numai prin vorbele din 
gura noastră, ci şi prin faptele noastre. Chiar dacă de obicei nu ţin 
bani la mine, în ziua aceea aveam puţini în buzunar. Le-am întins 
mâna şi am spus: „Ăştia sunt pentru voi.” Şi le-am dat acei bani. 
Pentru că am ţinut post în ziua aceea, am avut ceva mâncare cu 
mine şi am spus: „Asta e şi puţină mâncare pentru familia voastră.” 
Ei s-au emoţionat şi m-au întrebat: „Cine eşti tu?” Le-am răspuns: 
„Dumnezeu a stabilit această întâlnire dintre noi astăzi şi ne vom 
mai vedea în viitor.”

Am ajuns acasă şi i-am povestit soţiei despre întâlnirea cu 
aceşti români. Am luat nişte friptură din congelator şi am gătit-o. A 
doua zi am cumpărat o cutie cu vase de la un mic talcioc organizat 
într-un garaj şi m-am întors în parc cu soţia mea. Românii cu 
copiii lor erau acolo şi le-am spus: „Am adus nişte cadouri pentru 
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voi. Sunt grele, aşa că o să merg la maşină, şi dacă-mi arătaţi unde 
locuiţi, o să vă aduc cadourile acasă la voi.” Când am ajuns la 
apartamentul lor mic cu un dormitor, am luat vasele şi tacâmurile 
din cutie, erau în set, şi am început să le dau aceste lucruri, unul 
câte unul. În timp ce le ofeream, lacrimi începeau să le curgă din 
ochi, şi femeia a spus: „Eu va începe să plâng! Eu începe să plâng!” 
Le-am spus: „Luni seara avem un studiu al Bibliei acasă la noi, şi 
aş vrea sa vă invit să participaţi.” Au răspuns: „Vrem să venim!” dar 
le-am spus: „Nu vreau să veniţi pentru că v-am adus cadouri.” Mi-
au răspuns: „Nu, vrem să venim să-ţi întâlnim prietenii.”

Pentru că nu aveau mijloc de transport, am mers să-i iau de 
acasă, i-am adus acasă la mine şi nu după mult timp, Dumnezeu 
a început să le atingă sufletul. Nu puteau să vorbească engleză 
foarte bine, dar Dumnezeu i-a atins în timp ce ne rugam pentru ei. 
Dragostea lui Dumnezeu a fost manifestată în viaţa lor. Nu după 
mult timp, am întâlnit un alt cuplu din România, şi i-am spus 
primului cuplu, „Vreţi să veniți să mă ajutaţi să întâlnesc un alt 
cuplu din România?” Au fost de acord şi am primit un telefon de 
la celălalt cuplu într-o zi: „Domnule Don, am auzit de tine, suntem 
foarte singuri şi vrem să te întâlnim.” Am luat prietenii români 
cu mine şi am mers să-i întâlnim. Le-am adus cadouri, mâncare, 
şi diferite lucruri. În timp ce am făcut acest lucru şi am început 
să-i vizitez, totul a fost minunat până când unul din primul cuplu 
român a spus: „Trebuie să mergi la acest studiu al Bibliei. Vorbesc 
despre Isus şi este minunat!” Ei au răspuns: „Numai puţin! Noi 
venim dintr-o ţară comunistă şi nu ştim dacă există un Dumnezeu. 
Nu vream aceste lucruri cu privire la Isus.”

Le-am răspuns, „Lăsați-mă să vă fiu prieten”, şi am început 
să-i vizitez în weekend-uri, să le cumpăr haine şi lucruri de care 
aveau nevoie. Erau foarte ruşinaţi şi ezitanţi. „Ei bine, nu ai nevoie 
de haină?” „Da, am nevoie, dar…” „Atunci lasă-mă să-ţi cumpăr 
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această haină.” Am început să-i iubesc prin fapte, dar n-ar fi venit 
la studiul Bibliei la noi până când le-am spus: „Sunt probabil nişte 
americani acolo care vă pot ajuta să vă găsiţi  de muncă.” Atunci 
au venit imediat. La studiul Bibliei din acea seară, I-am spus ceva 
foarte neobişnuit Domnului, „Doamne, trebuie să-mi dai un dar 
deosebit al limbilor în această seară, pentru că nici măcar nu 
putem să comunicăm între noi foarte bine.” Au fost nişte americani 
la studiul Bibliei în acea seară care au împărtăşit poveştile lor de 
viaţă şi cum L-au cunoscut pe Isus şi cum acest lucru le-a schimbat 
viaţa. Când am început să vorbesc, doamna din cuplul român 
a început să se lumineze şi am ştiut că ceva se întâmplă. După 
studiu am spus: „Lasă-mă să mă rog pentru tine”, şi în timp ce ne 
rugam, Dumnezeu i-a atins deodată şi a umplut toată atmosfera 
camerei cu dragostea Lui. Apoi doamna mi-a spus: „Ştii, când au 
vorbit americanii, nu am putut să înţeleg nimic din ce ziceau, dar 
când te-ai ridicat tu şi ai început să vorbeşti despre Isus, despre 
dragostea Lui pentru noi, şi despre ce a făcut pentru noi ca să 
putem avea o relaţie cu El, am înţeles fiecare cuvânt pe care l-ai 
spus! Am înţeles perfect! Trebuie să fie Dumnezeu! Trebuie să fie 
Dumnezeu!” Ca urmare, vieţile noastre ale tuturor s-au schimbat, 
nu doar ale românilor.

Casa mea a început să se umple luni seara cu oameni din 
diferite ţări: România, Bulgaria, şi oameni din Rusia. Dumnezeu 
schimba vieţi, şi ei ştiau că îi iubim. Am avut oameni chiar din 
Africa. Chiar dacă de-abia ne înţelegeam între noi, ştiau un lucru: 
Când ne rugăm, Dumnezeu se manifestă în viaţa lor. Ştiau de 
asemenea că aş fi făcut orice pentru ei şi că îi iubeam. Dumnezeu 
le-a schimbat viaţa şi vieţile multor altor oameni. S-a întâmplat 
pentru că într-o zi în parc, am văzut nişte oameni de altă culoare, 
altă naţie. Nu am avut nici un sentiment cald sau afecţiune, dar am 
ştiut că dragostea este aceasta: orice vei dori să-ţi facă alţi oameni 
ţie, fă-le tu lor. Am căutat beneficiul şi starea lor de bine, indiferent 
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de ce am simţit, şi ştiţi ce s-a întâmplat? Ei au apreciat acest lucru 
atât  de mult încât ce s-a format în ei pentru mine a fost iubire 
philia, iubirea care are sentimente, şi au început să-mi spună „te 
iubesc” să mă îmbrăţişeze şi să mă sărute. Ce a făcut în mine a fost 
să genereze acest tip de sentiment pentru ei deasemenea. Dacă vrei 
să ai o iubire care are sentimente în viaţa ta, practică iubirea agape. 
Urmăreşte beneficiul şi starea de bine a altora indiferent de ceea ce 
simţi, şi aceasta va genera o dragoste care are sentimente.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte 1 Ioan 5:3. Dragostea lui Dumnezeu este arătată prin 
…? Lui. __________________________________________

1 IOAN 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.

2. Citeşte Romani 13:9-10. Explicaţi cum poruncile din aceste 
versete arată dragoste. ______________________________
_________________________________________________

ROMANI 13:9-10 De fapt: Să nu preacurveşti, să nu furi, să 
nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti şi orice altă 
poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: Să iubeşti 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi. [10] Dragostea nu face rău 
aproapelui: Dragostea deci, este împlinirea legii.

3. Citeşte Romani 12:19-21. Cum ne putem iubi duşmanii chiar  şi 
atunci când nu simţim asta? __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 12:19-21 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; 
ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: 
Răzbunarea este a mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul. [20] 
Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să 
mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, 
vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. [21] Nu te lăsa biruit 
de rău, ci biruie răul prin bine.

4. Citeşte Tit 2:4. Ce ne arată acest pasaj despre iubire? ______
_________________________________________________
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ŢIŢ 2:4 Ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii 
şi copiii;

5. Citeşte 1 Corinteni 13:4-8. Descrieţi principiile dragostei în 
detaliu. __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 13:4-8 Dragostea este îndelung răbdătoare, este 
plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, 
nu se umflă de mândrie, [5] nu se poartă necuviincios, nu caută 
folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, [6] nu se bucură 
de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, [7] acoperă totul, crede 
totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. [8] Dragostea nu va pieri 
niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa 
va avea sfârşit.

6. Citeşte 1 Ioan 3:18. Cum putem practica iubirea? _________
________________________________________________

1 IOAN 3:18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci 
cu fapta şi adevărul.
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FELUL LUI DUMNEZEU DE 
IUBIRE – PARTEA 2

De Don Krow

În prima parte a lecției v-am povestit despre cuplul de români 
pe care l-am întâlnit în parc. Vreau să vă mai spun puțin din 
cele ce s-au mai întâmplat, dar înainte de a continua, aș vrea să 
revizuim unele din lucrurile pe care le-am spus despre dragostea 
lui Dumnezeu. Isus Hristos a fost cea mare dovadă de iubire care 
a apărut vreodată pe faţa pământului, totuşi, pe baza a ceea ce este 
înregistrat în Biblie, El nu a spus niciodată vorbele „Te iubesc”. Nu 
credeţi că este extraordinar? Cea mai mare expresie de iubire, şi nu 
a spus niciodată „Te iubesc.” Ştiţi de ce? Este pentru că dragostea 
constă mai mult decât în cuvinte, constă în fapte. Să presupunem 
că îi spun soţiei mele „Te iubesc.” şi apoi merg şi comit adulter 
împotriva ei? Îmi va crede vorbele sau îmi va crede faptele? Mă va 
crede în funcţie de faptele mele , pentru că 95% din iubire nu este 
verbală. Nu constă în ceea ce spui; ci în ceea ce faci.

În 1 Ioan 3:18 citim: Să nu iubim cu vorba, nici cu limba (să 
nu iubim numai cu cuvintele din gura noastră); ci cu fapta şi cu 
adevărul. Dragostea este un cuvânt de acţiune. În Matei 25:35-36, 
Isus descrie dragostea prin faptele pe care le inspiră, spunând: Căci 
am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat 
de băut; am fost străin, şi M-aţi primit, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, 
am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi. Apoi în versul 40 spune. De 
câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi 
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fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut. Vedeţi, dragostea este o acţiune, 
este ceva ce faci. Evrei 6:10 spune: Căci Dumnezeu nu este nedrept 
ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru 
Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi. În Matei 22, 
când Isus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, El a spus 
că este să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să-ţi iubeşti aproapele. Aceste 
două porunci sunt de fapt una, dacă sunt înţelese bine. Când arăţi 
dragoste către cei mai neînsemnaţi fraţi, Isus a spus că i-o  arăţi 
Lui. Biblia ne spune că avem o oportunitate extraordinară de a-L 
iubi pe Isus în moduri practice iubindu-i pe alţii.

În ultima lecţie, am vorbit despre românii pe care i-am 
întâlnit în parc. Vieţile lor au fost schimbate pentru că am urmărit 
bunăstarea şi beneficiul lor indiferent de ce am simţit. Erau  de 
culoare şi naţionalitate diferită, dar am ştiut că dragostea lui 
Dumnezeu se exprimă când ne deschidem spre alții şi urmărim 
bunăstarea şi beneficiul lor, aşa cum a făcut Isus. Isus nu şi-a dorit 
să moară pe cruce. A spus: „Tată, dacă există altă posibilitate, las-o 
să fie, dar până la urmă, nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.” Isus a 
urmărit bunăstarea şi beneficiul nostru, indifferent de cum a simţit.

Într-o zi am primit un telefon de la români. Erau cu lacrimi în 
ochi. Au locuit în Statele Unite şapte ani şi jumătate. Acum locuiau 
în Kansas şi munceau. Au spus: „Am primit o decizie  a actelor 
de refugiu politic. Ne dau 30 de zile să facem apel, şi apoi vom 
fi deportaţi.” În mod normal  sunt de la 2 la 5% şanse de a avea 
vreodată azil politic în Statele Unite. Românii au mers la un avocat 
şi acesta le-a spus că de fapt nu au nici o şansă. Le-am spus că 
ne vom ruga şi vom încerca să-i ajutăm. În ce fel, nu ştiam. Mă 
gândeam că ar fi o mare nedreptate să fie trimişi înapoi – mai ales 
când copiii lor de-abia vorbeau limba română.

Un prieten de-al meu a sunat pe un membru al congresului 
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din Colorado care i-a spus să-l contacteze pe senatorul Sam 
Brownback din Kansas, pentru că românii locuiau acum în Kansas. 
Acest lucru a fost minunat pentru că am o prietenă numită Kim 
care lucra pentru senatorul Brownback. Am contactat-o pe Kim 
şi ea a delegat patru oameni în Washington DC să lucreze la acest 
caz. Comunitatea din Sublette, Kansas, s-a alăturat românilor cu o 
petiţie cu semnături spunând că îi doresc pe aceşti români acolo. 
„Sunt oameni buni, plătesc taxe, muncesc din greu. Îi vrem aici. 
Un ziar a scris un articol detaliat în legătură cu ce s-a întâmplat. 
A fost un miracol şi pentru că erau funcţionari înalţi în guvernul 
nostru care au înţeles ce se întâmplă, românii au primit o scrisoare 
spunând că decizia a fost inversată şi că acum pot rămâne în Statele 
Unite.

Am mers în Sublette, Kansas. Prietenii mei nu ştiau că vin şi 
când am ajuns acolo, ei vorbeau la telefon cu senatorul Brownback, 
mulţumindu-i pentru ajutorul pe care li l-a dat în vederea obţinerii 
azilului politic. Nu a putut fi acolo personal pentru că a fost ultima zi 
a şedinţei de audiere a preşedintelui Clinton dar Ştirile ABS şi NBC 
erau acolo cu camerele de filmare. Imediat ce au închis telefonul au 
venit la mine îmbrăţişându-mă, şi camerele de filmare erau exact 
pe mine. M-au întrebat: „Cine eşti, şi de unde îi cunoşti pe aceşti 
oameni?” Le-am spus întreaga poveste, cum i-am întâlnit şi cum 
am urmărit beneficiul și bunăstarea lor datorită lui Dumnezeu şi a 
ceea ce a spus Isus în Matei 7:12.

Apoi am mers la gimnaziu unde erau baloane roşii, albe şi 
albastre peste tot şi se cântau cântece patriotice. Când prietenii 
mei au intrat, cu toţii au început să ţipe de bucurie şi ei plângeau. 
Primarul oraşului a spus, „Astăzi, 12 Februarie, va fi ziua familiei 
Jucan, în onoarea acestor români.” Au luat un steag American pe 
care senatorul l-a zburat deasupra capitolului în Washington, D.C. în 
onoarea lor şi l-a prezentat lor. Le-au oferit deasemenea documente 
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atestând faptul că sunt eligibili să rămână din punct de vedere legal 
– pentru toată viaţa. Au mărturisit cu toţii ce a făcut Dumnezeu în 
viaţa lor şi mi-au cerut să mă rog. Am spus: „Este o persoană căreia 
nu i-am mulţumit destul până acum astăzi, şi Acela este Dumnezeu 
Atotputernic. Într-un parc în Colorado Springs, CO - şapte ani şi 
jumătate înainte, mă rugam la Dumnezeu, spunându-i că vreau să 
arăt cuiva dragostea Lui în acea zi. Am fost condus către aceşti 
români.” Apoi am repetat povestea şi am spus, „Dumnezeu vrea să 
vă ajute – bine aţi venit în Statele Unite ale Americii.”

A fost un miracol felul cum s-a întâmplat totul. Am cunoscut 
oamenii potriviţi, în locul potrivit şi la timpul potrivit. Prietena 
mea, Kim a făcut aranjamente pentru senatorul Brownback să vină 
să mă întâlnească la Andrew Wommack Ministries cu un an înainte 
să se întâmple aceste lucruri. I-a spus: „Trebuie să-l întâlneşti pe 
Don Krow.” Nu ştiam de ce şi mă simţeam foarte inconfortabil. 
Puţin ştiam despre faptul că Dumnezeu a plănuit acest lucru ca 
să ajute o familie căreia I s-a  arătat şi le-a arătat dragostea Lui, 
pur şi simplu datorită poruncii lui Isus să îi tratăm pe alţii în 
felul cum ne-am dori şi noi să fim trataţi. Este un miracol pe care 
nu-l vor uita niciodată, şi îţi vor spune şi astăzi: „Este datorită 
lui Dumnezeu.” Anca, femeia româncă, a spus: „Credinţa mea a 
oscilat, dar Dumnezeu este credincios, şi ne-a permis să rămânem 
în Statele Unite ale Americii.”

Sunt o mulţime de oameni acum care plâng pentru iubire. 
Singurul mod în care o pot primi este când eu şi cu tine luăm decizia 
să înţelegem principiile dragostei din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Dragostea este amabilă, dragostea urmăreşte binele altora – la fel 
cum şi Isus a urmărit binele nostru când a mers să moară pe cruce. 
Dumnezeu să te binecuvânteze astăzi în timp ce înveți aceste 
principii a ceea ce înseamnă cu adevărat să iubeşti cu iubirea lui 
Dumnezeu.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Matei 7:12. Cu cuvintele tale, spune-ne care este regula 
de aur. ___________________________________________

MATEI 7:12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.

2. Citeşte Matei 7:12. În încercarea de a descoperi dragostea, 
mulţi oameni caută persoana potrivită. Ar trebui să cauţi 
persoana potrivită sau să devii persoana potrivită? _________
_________________________________________________

3. Citeşte 1 Ioan 5:3. Este dragostea un sentiment, sau este ceva 
ce faci? ___________________________________________
_________________________________________________

1 IOAN 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.

4. Citeşte 1 Ioan 3:18. Dacă i-ai spune soţiei sau soţului „Te 
iubesc!” dar ai merge şi ai comite adulter, ţi-ar crede ea/el 
vorbele sau faptele? _________________________________
_________________________________________________

1 IOAN 3:18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci 
cu fapta şi cu adevărul.

5. Citeşte Romani 5:6-8. Crezi că Isus a simţit că vrea să moară? 
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 5:6-8 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, 



98

LECŢIA 13

la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. [7] Pentru un 
om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul 
lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. [8] Dar Dumnezeu îşi 
arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

6. Citeşte Galateni 5:22. Putem iubi cu adevărat fără ca Dumnezeu 
să fie centrul vieţii noastre? ___________________________

GALATENI 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia.

7. Citeşte 1 Ioan 4:8. Motivul pentru care avem nevoie de 
Dumnezeu să ne ajute să iubim pe alţii cu adevărat este pentru că 
El este Singurul care este …? ___________________________

1 IOAN 4:8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru 
că Dumnezeu este dragoste.

8. Citeşte 1 Corinteni 13:5. Alege dintre următoarele cuvinte o 
descriere a ceea ce dragostea nu este: necuviincioasă, egoistă, 
neiertătoare. ______________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 13:5 (Dragostea) Nu se poartă necuviincios, nu 
caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău.

9. Citeşte 1 Corinteni 13:8. Care este singurul lucru pe care îl vei 
lua din viaţa asta în următoarea, sau dincolo de mormânt? __
_________________________________________________

1 CORINTENI 13:8 Dragostea nu va pieri niciodată. Poruncile 
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se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

10. Citeşte Proverbele 10:12. 1 Corinteni 13:5 spune: Dragostea nu 
se gândeşte la rău. (traducerea engleză spune: Dragostea nu ţine 
o înregistrare a greşelilor.) Dragostea va acoperi câte păcate? __
_________________________________________________

PROVERBELE 10:12 Ura stârneşte certuri, dar dragostea 
acoperă toate greşelile.
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FINANŢELE – PARTEA 1

De Andrew Wommack

Isus vrea ca tu să prosperi din punct de vedere financiar. Acest 
lucru este important pentru toată lumea. Avem nevoie de bani ca să 
trăim, să ne acoperim cheltuielile, şi să fim o binecuvântare pentru 
alţii. Dumnezeu nu ne-a abandonat în privința aceasta spunând: 
„Pe Mine Mă interesează partea spirituală, nu mă interesează 
partea voastră financiară…, descurcaţi-vă singuri.” Nu, El te 
iubeşte în toate felurile – duh, suflet şi trup – şi ţi-a dăruit provizii. 
Cei mai mulţi oameni recunosc că un anume grad de prosperitate 
materială este necesar, dar religia, în general, s-a ridicat împotriva 
abundenţei materiale.

         Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă împotriva lăcomiei 
în foarte multe feluri, dar deasemenea face foarte clar faptul că 
finanţele sunt o binecuvântare. În 3 Ioan 2, apostolul Ioan spune: 
Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (În 
engleză este tradus: Preaiubitule, doresc, mai presus decât orice, ca 
să prosperi şi să fii sănătos, tot aşa cum sporeşte şi sufletul tău.) Ce 
afirmaţie puternică! Ioan spune: „Mai presus decât orice!” Vorbeşte 
despre vindecare, emoţii, relaţii şi finanţe. Domnul îşi doreşte ca 
tu să prosperi şi să fii sănătos mai presus de orice. Vrea ca tu să 
prosperi în duh, suflet şi trup. Asta este voia Lui pentru tine.

Mulţi oameni religioşi spun, de fapt, că Dumnezeu vrea ca să 
fii sărac, că a fi sărac este un lucru sfânt, şi cu cât eşti mai sărac, 



101

FINANŢELE – PARTEA 1

cu atât eşti mai sfânt. Am fost crescut sub acest mod de gândire, 
şi anume că predicatorii nu ar trebui să aibă foarte mult, că un 
creştin este o persoană care ar trebui  să se descurce fără. Acest 
lucru, cu siguranţă, nu poate fi susţinut de Scriptură. Avraam a 
fost cel mai bogat om al timpului său, atât de bogat încât regii i-au 
cerut să plece pentru că averea lui afecta bogăţia ţărilor pe care le 
conduceau. La fel a fost şi pentru Isac şi Iacob. Iosif a fost un om 
care a prosperat şi a avut bogăţii imense. David i-a oferit Domnului 
din bogăţia proprie aur şi argint în valoare de peste 2.5 miliarde 
de dolari pentru construirea templului. Solomon, fiul lui David, 
a fost cel mai bogat om care a trăit vreodată pe faţa pământului. 
Când te uiţi la Scriptură, oamenii care L-au servit pe Dumnezeu 
cu adevărat, au fost binecuvântaţi din punct de vedere finaciar.

Sunt exemple de oameni care au avut dificultăţi şi s-au 
descurcat fără. Pavel a spus în Filipeni 4:13 că poate face totul prin 
Hristos şi că a învăţat să fie mulţumit în orice situaţie se afla. A 
spus că ştie cum să trăiască smerit şi ştie cum să trăiască în belşug 
deasemenea. Au fost vremuri când oamenii lui Dumnezeu au 
trecut prin sărăcie şi dificultăţi, dar nu poţi găsi în Scriptură faptul 
că cu cât eşti mai sărac, cu atât eşti mai sfânt. Asta nu este adevărat, 
şi poţi merge pe stradă să observi singur. Deci, există un adevăr 
aici şi anume că este greşit să fii lacom. 1 Timotei 6:10 spune: 
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor … Unii oameni 
folosesc această scriptură spunând că banii sunt rădăcina tuturor 
relelor, dar Scriptura spune: Iubirea de bani este rădăcina tuturor 
relelor. Sunt oameni care iubesc banii şi nu au nici un ban; alţii au 
bogăţii mari dar nu iubesc banii, doar îi folosesc.

Deutoronomul 8:18 arată scopul adevărat al prosperităţii 
financiare. Dumnezeu vorbea cu poporul Israel, care era pe 
cale să intre pe Pământul Făgăduit şi să experimenteze bogăţii 
şi prosperitate într-un fel în care nu mai experimentaseră până 
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atunci, spunând: Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci 
El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat 
cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi. În concordanţă 
cu acest pasaj de Scriptură, scopul prosperităţii nu este să avem 
o abundanţă de lucruri pentru scopurile noastre egoiste, ci să 
întărim legământul lui Dumnezeu pe pământ. Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu te va binecuvânta pentru ca şi tu, la rândul tău, să fii o 
binecuvântare. În Geneza 12:2, Dumnezeu i-a spus lui Avraam, Voi 
face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume 
mare şi vei fi o binecuvântare. Înainte să poţi fi o binecuvântare 
pentru oricine altcineva, trebuie să fii tu binecuvântat prima dată.

Ai nevoie de anumite lucruri şi ai anumite nevoi pe care 
Dumnezeu vrea să ţi le satisfacă întradevăr, dar scopul prosperităţii 
se rezumă la mai mult decât scopuri egoiste. Dumnezeu vrea să te 
binecuvânteze financiar pentru a da mai departe banii prin tine şi 
a te folosi să fii o binecuvântare şi pentru alţii. În 2 Corinteni 9:8 
spune: Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, 
având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice 
faptă bună. Acest vers îți spune de ce Dumnezeu vrea să-ţi dea 
prosperitate, ca să prisoseşti în orice faptă bună. Este, de fapt ca o 
definiţie biblică a prosperităţii. Ce este prosperitatea? A avea o casă 
frumoasă, o maşină frumoasă, haine bune, şi mâncare pe masă? În 
concordanţă cu acest vers înseamnă a avea suficient pentru a-ţi 
satisface toate nevoile proprii şi să prisoseşti în orice faptă bună. 
Dacă nu eşti capabil să dai în locurile în care Dumnezeu ţi-a pus 
pe inimă să dai, dacă vrei să binecuvântezi pe cineva dar nu poți, 
atunci nu prosperi financiar în conformitate cu ce spune Scriptura. 
Dumnezeu spune că te binecuvântează în aşa fel încât toate nevoile 
tale îţi sunt satisfăcute şi vei prisosi în orice faptă bună.

Adevărata prosperitate biblică nu este doar să-ţi satisfaci 
toate poftele, ci să fii o binecuvântare pentru alţi oameni. Persoana 
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care se gândeşte numai la ea însăşi este, de fapt, egoistă. Dacă 
cineva spune: „Cred în Dumnezeu pentru mai mult”, unii pot 
crede că este lacom sau egoist, dar depinde de motiv. Dacă îi ceri 
lui Dumnezeu mai mult pentru a cumpăra o casă sau o maşină mai 
mare, asta nu este atitudinea scripturală corectă. Dar dacă crezi în 
Dumnezeu pentru mai mult pentru că ai mers mai departe de a-ţi 
satisface propriile dorinţe şi vrei să fii o binecuvântare pentru alţii, 
asta e atitudinea pe care Dumnezeu îşi doreşte să o ai. El vrea ca 
tu să prosperi, este voia Lui pentru tine să prosperi.

Matei 6 vorbeşte despre lucrurile de care avem nevoie şi apoi 
spune că dacă vom căuta prima dată Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, toate aceste lucruri ni se vor adăuga. În timp 
ce Îl vei pune pe Dumnezeu primul, El va avea grijă de toate 
celelalte lucruri. Toate nevoile tale materiale vor fi satisfăcute, 
şi vei fi o binecuvântare pentru alţi oameni. Dumnezeu vrea ca 
tu să prosperi, întradevar, dar depinde cu adevărat de motivele şi 
acţiunile tale în acest aspect.

Mă rog ca această lecţie să te fi provocat şi ca de astăzi să 
începi să crezi în Dumnezeu pentru ce are cel mai bun pentru tine, 
și anume că este pentru tine să prosperi.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte 2 Corinteni 8:7-8. Când dai altora în nevoie, asta este 
un mod de a dovedi ce? ______________________________

2 CORINTENI 8:7-8 După cum sporiţi în toate lucrurile: în 
credinţă, în Cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea 
voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere. [8] Nu 
spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora 
şi ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre.

2. Citeşte 2 Corinteni 8:13-14. Când ne unim cu toţii împreună 
să dăm, Dumnezeu vrea ca să fie un fel de ce? ____________
_________________________________________________

2 CORINTENI 8:13-14 Aici nu este vorba ca alţii să fie 
uşuraţi, iar voi strâmtoraţi; [14] Ci este vorba de o potrivire: în 
împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, 
pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, 
aşa ca să fie o potrivire.

3. Citeşte 2 Corinteni 8:13-14. Cum vor fi împlinite nevoile 
tuturor? __________________________________________

4. Citeşte Efeseni 4:28. Persoana care a fost un hoţ ar trebui să nu 
mai fure, ci ar trebui să înceapă să lucreze pentru a-şi asigura 
propriul trai. Ce spune Efeseni 4:28 că ar trebui să mai facă, 
deasemenea? ______________________________________

EFESENI 4:28 Cine fură să nu mai fure; ci mai degrabă să 
lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

5. Citeşte Geneza 13:2 şi 12:2. Dumnezeu a avut încredere în 
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Avram cu bogăţii pentru că Avram nu se gândea numai la el, 
ci era o …? pentru alţii. ______________________________

GENEZA 13:2 Avram era foarte bogat în vite, în argint şi în 
aur. 

GENEZA 12:2 Voi face din tine un neam mare şi te voi 
binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.

6. Citeşte 1 Timotei 6:17-18. Care sunt cele trei lucruri pe care 
bogaţii ar trebui să le facă cu banii lor? __________________
_________________________________________________

1 TIMOTEI 6:17-18 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia 
să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii 
nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din 
belşug, ca să ne bucurăm de ele. [18] Îndeamnă-i să facă bine, să 
fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună 
cu alţii.

7. Poate avea Dumnezeu încredere în tine cu finanţele?  
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FINANŢELE – PARTEA 2

De Andrew Wommack

În ultima lecţie, am explicat că este voia lui Dumnezeu 
pentru tine să prosperi. Sunt anumite pricipii după care acest 
lucru funcţionează. Luca 6:38 spune: Daţi, şi vi se va da; ba încă, 
vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va 
vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va 
măsura. Sunt multe principii implicate, dar nu poţi vorbi despre 
prosperitate fără a vorbi despre a da.

Când vorbeşti despre prosperitate financiară, multă lume 
spune: „Bine, Dumnezeu vrea ca eu să prosper, dar nu trebuie să 
dau.” Putem vedea în Biblie când Isus a vorbit despre văduva care 
a pus ultimii doi bani în punga cu daruri bisericii. I-a observant pe 
oamenii cei bogaţi dăruind sume mari de bani, dar cu toate acestea, 
a chemat discipolii împreună şi le-a spus că această femeie a dăruit 
mai mult decât toţi. A spus asta pentru că ei au dăruit din belşugul 
lor, dar ea a dăruit din sărăcia ei. Dumnezeu nu evaluează mărimea 
darului tău după valoarea monetară, ci după procentul care l-ai dat 
din cât ai avut. Când cineva spune „Nu am nimic de dat”, nu este 
adevărat. Dacă nu ai nimic altceva, poţi da una dintre hainele pe 
care le ai. Oricine are ceva ce  poate da, deci scapă de argumentul 
ăsta că nu ai nimic de dat. De fapt, în timpul în care ţi se pare că ai 
cel  mai puţin este când darul tău poate avea un procent mai mare 
decât oricând. O persoană care are zece dolari şi dăruieşte cinci, 
a dăruit un dar mult mai mare decât cineva care dă un milion de 
dolari când mai au multe miliarde rămase. Dumnezeu a stabilit 
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aceste principii în aşa fel încât fiecare persoană poate dărui.

De ce ne-a spus Dumnezeu să dăruim? Sunt multe lucruri 
implicate, dar unul din scopurile principale este că Dumnezeu 
vrea ca tu să ai încredere în El în fiecare aspect al vieţii tale. Dacă 
n-ar fi existat un Dumnezeu, şi dacă Cuvântul Lui nu este adevărat 
când spune Daţi, şi vi se va da!, a lua o parte din ce ai şi a dărui 
altuia este cel mai prostesc lucru pe care îl poţi face. În loc de a 
te apropia de obiectivul satisfacerii nevoilor materiale, de fapt te 
îndepărtezi, dacă Dumnezeu nu ar fi promis să te binecuvânteze. 
Ai nevoie de credinţă să poţi dărui după cum spune Dumnezeu, şi 
ăsta e şi motivul pentru care ţi-a spus s-o faci.

În Luca 16 este o parabolă despre un ispravnic care îi era 
necredincios stăpânului, şi în final se referă la următorul lucru: 
Dumnezeu spune că dacă nu ai fost credincios în bogăţiile nedrepte 
(banii), atunci cine îţi va încredinţa adevăratele bogăţii? Dacă nu 
ai avut încredere în Dumnezeu în lucruri mici, cum ar fi banii, 
cum poţi ajunge la lucrurile mai importante cum ar fi valorile 
spirituale. Scripturile acestea ne arată că banii sunt unul dintre cele 
mai mici nivele de încredinţare. Dacă nu poţi avea încredere în 
Dumnezeu în legătură cu finanţele tale, cum poţi avea încredere 
în El în legătură cu destinul tău etern? Cum poţi crede cu adevărat 
că Isus ţi-a iertat păcatele şi că vei petrece eternitatea în Rai? În 
comparaţie cu acest lucru, lucrurile spirituale în care se presupune 
că Îl credem pe Dumnezeu au o semnificaţie mult mai mare decât 
banii. Banii reprezintă un lucru minor, dar sunt punctul de plecare 
în a avea încredere în Dumnezeu. Proverbele 11:24 spun că unul 
care dă cu mână largă, ajunge mai bogat, şi altul care economiseşte 
prea mult, nu face decât să sărăcească. 

Dacă prima dată cauţi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea 
Lui, El îţi va aduce aceste lucruri. Dacă spui că vrei ca Dumnezeu 
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să te ajute din punct de vedere financiar şi te rogi să te ajute – dar 
nu cauţi prima dată Împărăţia lui Dumnezeu, şi nu faci un pas în 
credinţă, având încredere în El în finanţele tale şi dăruind – atunci, 
cu adevărat, nu ai încredere în El.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Ioan 3:16. Ce L-a motivat pe Dumnezeu să dea? _____
_________________________________________________

IOAN 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.

2. Citeşte 1 Corinteni 13:3. Care trebuie să fie motivaţia pentru 
care dăruim? ______________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 13:3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea 
pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, 
şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

3. Citeşte Iacov 2:15-16. Explică înţelesul acestui verset. _______
_________________________________________________

IACOV 2:15-16 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de 
hrana de toate zilele, [16] şi unul dintre voi le zice: Duceţi-vă, în 
pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă, fără să le dea cele trebuincioase 
trupului, la ce i-ar folosi?

4. Citeşte Luca 6:38. Ce îţi spune acest verset? _______________
_________________________________________________

LUCA 6:38 Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o 
măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. 
Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.

5. Citeşte Efeseni 1:7. Dumnezeu ne-a dat din bogăţiile Lui, sau 
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după bogăţiile Lui? Explică diferenţa. __________________
_________________________________________________

EFESENI 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.

6. Citeşte Proverbe 19:17. Când dai săracilor, ce faci de fapt? __
_________________________________________________ 
Te va răsplăti Dumnezeu? ____________________________

PROVERBE 19:17 Cine are milă de sărac împrumută pe 
Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.

7. Citeşte Psalmii 41:1-3. Numeşte cinci lucruri pe care Dumnezeu 
le dă celor ce dau săracilor. ___________________________
_________________________________________________

PSALMII 41:1-3 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în 
ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; [2] Domnul îl păzeşte şi îl 
ţine în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac 
al vrăşmaşilor lui. [3] Domnul îl sprijină, când este pe patul de 
suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.
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CE SĂ FACI CÂND 
RUGĂCIUNILE TALE PAR 

FĂRĂ RĂSPUNS

De Andrew Wommack

Vreau să vorbesc despre ce ar trebui să facem atunci când 
rugăciunile noastre par fără răspuns, şi vreau să pun accent pe 
faptul că rugăciunile noastre „par” fără răspuns. Adevărul este că 
Dumnezeu întotdeauna, întotdeauna răspunde oricărei rugăciuni 
care este adresată în concordanţă cu Cuvântul Lui în credinţă. În 1 
Ioan 5:14-15 spune: Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă 
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice 
I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 
Aceasta este o mare încredere. Dumnezeu răspunde întotdeauna 
rugăciunilor, dar nu întotdeauna răspunsul Lui este evident. Matei 
7:7-8 spune Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se 
va deschide. [8] Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui 
ce bate i se deschide. Aceste versuri spun că Dumnezeu răspunde 
rugăciunilor noastre. Cu toate acestea, fiecare dintre noi ne putem 
gândi la o situaţie din viaţa noastră când ne-am rugat pentru ceva 
ce am crezut că este lucrul potrivit, un lucru bun, nu neapărat 
egoist sau în afara voii lui Dumnezeu şi, cu toate acestea, nu am 
văzut răspunsul.

Cuvântul lui Dumnezeu spune să cerem, şi ni se va da. Dar 
experienţa noastră ne spune că am cerut, şi nu ne-a fost dat. Care 
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dintre ele este adevărat? Răspunsul te poate surprinde, dar adevărul 
este că probabil ambele sunt adevărate. Cei mai mulţi oameni se 
pot gândi, „Numai puţin, Cuvântul lui Dumnezeu spune că ne 
va răspunde, dar eu nu am văzut răspunsul”. Ioan 4:24 spune: 
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine 
în Duh şi în adevăr. Dumnezeu operează la nivel spiritual când 
ne răspunde rugăciunilor, dar este nevoie de credinţă din partea 
noastră să se manifeste. Credinţa este cea care mută lucrurile din 
lumea spirituală în lumea fizică. Asta este ceea ce spune în Evrei 
11:1: Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, 
o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Nu 
spune că credinţa este o încredinţare asupra lucrurilor care nu 
există. Ele există, dar nu sunt în această lume vizibilă, fizică, ci 
în lumea nevăzută, spirituală. Credinţa merge şi ia lucrurile din 
lumea spirituală şi le aduce în lumea fizică.

Este ca un semnal de radio. Posturile de radio şi televiziune 
difuzează constant. Poţi fi într-o cameră unde nu poţi vedea sau 
auzi semnalele, dar asta nu înseamnă că nu sunt acolo. Trebuie să 
porneşti radioul şi să-l reglezi la frecvența pe care vrei s-o asculţi. 
Atunci radioul preia aceste semnale dintr-un mediu pe care nu-l poţi 
percepe şi le difuzează într-un mediu unde le poţi auzi cu urechea 
umană. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre într-un mod 
asemănător: El ne dă lucruri în lumea spirituală, şi prin credinţă, 
tu trebuie să le iei şi să le aduci în lumea fizică. Lumea fizică şi 
cea spirituală se mişca în paralel una faţă de cealaltă. Dumnezeu 
Se mişcă şi îţi răspunde la rugăciune, dar tu poate nu poţi vedea 
niciodată răspunsul manifestându-se în lumea fizică, decât dacă 
laşi credinţa să umple spaţiul dintre lumea spirituală nevăzută şi 
lumea fizică în care trăim noi.

De exemplu, Daniel, un om al lui Dumnezeu, se ruga şi Îi 
cerea lui Dumnezeu să-i dea o revelaţie. Ca să salvăm puţin timp, 



113

CE SĂ FACI CÂND RUGĂCIUNILE TALE PAR FĂRĂ RĂSPUNS

o să fac povestea mai scurtă. Domnul a trimis un înger, pe Gabriel, 
să-i apară lui Daniel şi să-i răspundă la rugăciune. Daniel 9:22-23 
spune, El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis, Daniele, 
am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a 
ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. 
Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia! Ideea este 
următoarea: Gabriel a spus că la începutul rugăciunii lui Daniel, 
comanda lui Dumnezeu a ajuns la el să aducă răspunsul. Dacă 
citeşti cât timp a durat să aducă răspunsul, a fost aproximativ trei 
minute. O întârziere de trei minute de la comanda lui Dumnezeu 
până la manifestarea fizică.

Noi facem multe presupuneri că dacă Dumnezeu este cu 
adevărat Dumnezeu şi îşi doreşte ceva, se întâmplă automat cât ai 
trosni din degete; dar nu e adevărat. În această instanţă, Dumnezeu 
a dat comanda, şi a durat aproximativ trei minute pentru Daniel 
să acopere acea distanţă. Nu am toate motivele pentru asta, şi, de 
fapt, nici nu este esenţial. Ce încerc să scot în evidentă este că din 
momentul în care Dumnezeu a dat comanda a fost o întârziere 
de aproximativ trei minute până când s-a manifestat. Acum, dacă 
acest timp ar fi fost maximul pe care ar fi trebuit să-l aşteptăm 
pentru un răspuns la o rugăciune, cei mai mulţi dintre noi am 
putea aştepta, dar nu este întotdeauna la fel.

În Daniel 10 îl găsim pe acelaşi om rugându-se altă rugăciune, 
şi de data asta a durat trei săptămâni până când a primit răspunsul. 
Mulţi care citesc asta probabil spun: „De ce i-a răspuns Dumnezeu 
unei rugăciuni de-a lui Daniel în trei minute şi celeilalte în trei 
săptămâni?” Daniel 10:11-12 spune: Apoi mi-a zis, Daniele, om 
preaiubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi 
spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimis 
la tine! După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. 
El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost 
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ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te 
smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor 
tale vin eu acum! Aceasta arată că Dumnezeu a comandat 
mesagerului chiar din prima zi a rugăciunii lui Daniel. A durat 
trei săptămâni pentru acel răspuns să se manifeste, dar Dumnezeu 
este credincios. Scriptura spune că El este acelaşi ieri şi azi şi în 
veci! (Evrei 13:8).

Dacă pui capitolele 9 şi 10 împreună, eu cred că Dumnezeu a 
răspuns ambelor rugăciuni instantaneu. Una a durat trei minute şi 
cealaltă a durat trei săptămâni, dar nu Dumnezeu a fost variabila. 
Ideea este următoarea: Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. 
El face anumite lucruri, dar sunt multe variabile care se pot 
întâmpla din momentul în care El răspunde rugăciunilor până 
când vezi răspunsul manifestându-se. Tu trebuie să crezi; credinţa 
trebuie să ajungă în lumea spirituală şi să aducă răspunsul în lumea 
fizică. Deci credinţa este unul din ingredientele de bază.

Deasemenea, puteţi observa în versul 13 din Daniel capitolul 
10, Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci 
şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai 
de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă 
împăraţii Persiei. Aici nu vorbeşte despre o persoană fizică, ci de o 
împotrivire demonică. Satana este încă o variabilă în acest proces. 
Câteodată Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor, dar Satana li 
se împotriveşte prin alţi oameni. De exemplu, dacă crezi pentru 
finanţe, Dumnezeu nu-ţi va da ţie bani în persoană. Nu va falsifica 
dolari americani sau orice altă valută din lumea asta. Nu va face 
bani, nu-i va ploua din Rai şi nici nu o să ţi-i bage în buzunar. 
Luca 6:38 spune: Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o 
măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci 
cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura. Dumnezeu se 
va mişca şi îţi va răspunde rugăciunilor, dar va veni prin oameni. 
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Unii oameni sunt reţinuţi de lăcomie, şi dacă sunt supăraţi pe tine 
sau faci lucruri să-i jigneşti, Satana poate împiedica manifestarea 
rugăciunii tale prin ei. Când te rogi, în special pentru finanţe, 
trebuie să recunoşti că alţi oameni pot fi o parte din miracolul tău 
financiar, şi va fi nevoie poate să te rogi pentru ei.

Dumnezeu este credincios. El nu a eşuat să răspundă nici 
unei rugăciuni care a fost bazată pe Cuvântul lui şi a fost rugată 
cu credinţă. El dă întotdeauna, dar poate tu nu vezi manifestarea, 
depinzând de mai multe variabile. Mă rog ca această lecţie să 
te ajute să-ţi construieşti credinţa şi să-ţi spună că Dumnezeu 
întotdeauna îţi răspunde rugăciunilor.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Matei 7:7-8. Ce putem să aşteptăm de la Dumnezeu 
dacă cerem? _______________________________________

MATEI 7:7-8 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi 
vi se va deschide. [8] Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; 
şi celui ce bate i se va deschide.

2. Citeşte Matei 7:7-8. Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu, la ce putem 
să ne aşteptăm? ____________________________________

3. Citeşte Matei 7:7-8. La ce putem să ne aşteptăm dacă batem? 
_________________________________________________

4. Citeşte Ioan 10:35. Ar da Dumnezeu ceva mai puţin decât a 
promis Cuvântul Său? _______________________________

IOAN 10:35 Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora 
le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi 
desfiinţată.

5. Citeşte Iacov 4:1-3. De ce au fost aceşti oameni împiedicaţi în a 
primi de la Dumnezeu? _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

IACOV 4:1-3 De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin 
oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? 
[2] Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu reuşiţi să 
căpătaţi; va certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. 
[3] Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să 
risipiţi în plăcerile voastre.
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6. Citeşte 1 Petru 3:7. Dacă îţi tratezi soţul/soţia rău, care poate fi 
rezultatul în viaţa ta de rugăciune? _____________________
_________________________________________________

1 PETRU 3:7 Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi la rândul vostru, cu 
înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas 
mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, 
ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

7. Citeşte Ioan 5: 14-15. Care este cheia pentru a-ţi vedea 
răspunsul la rugăciuni? ______________________________

1 IOAN 5:14-15 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, 
dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. [15] Şi, dacă ştim 
că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe 
lucrurile pe care I le-am cerut.

8. Citeşte Marcu 11:24. Când te rogi, ce trebuie să faci? ________
_________________________________________________

MARCU 11:24 De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când 
vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
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LECTIA 1

1. Citeste Marcu 19:33-34. Despre ce se certau ucenicii Lui Isus 
in drum spre Capernaum?
Se certau sa afle care este cel mai mare dintre ei.

2. Reflecta acest lucru egoismul din fiecare dintre noi?
Da.

3. Citeste Marcu 9:35. In corformitate cu aceasta scriptura, daca 
cineva vrea sa devina primul, ce trebuie sa devina?
Slujitorul  tuturor.

4. Explica in detaliu invatatura lui Isus din Luca 22:24-27.
Si au inceput sa se certe intre ei despre cine va fi cel mai 
mare in Imparatia ce va veni. Isus le-a spus, In aceasta lume 
imparatii si oamenii mari domnesc peste ceilalti, si totusi 
sunt numiti prieteni ai oamenilor. Dar intre voi cei care sunt 
cei mai mari, trebuie sa coboare la rangul cel mai de jos, si 
conducatorul sa fie ca un slujitor. In mod normal stapanul sta 
la masa si este servit de slujitorii lui. Dar nu aici! Pentru ca 
eu sunt slujitorul vostru (Luca 22:24-27).

5. Citeste Proverbele 13:10. Care este singurul lucru care cauzeaza 
cearta?
Mandria.

6. Citeste Galateni 2:20. Cum ar trebui sa ne traim vietile?
Prin credinta lui Hristos (sau credinta in Hristos), nu 
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centrata in propriile noastre puteri sau slabiciuni.

7. Citeste Matei 7:12. Care este antidotul egocentrismului?
Sa fim concentrati asupra lui Dumnezeu si asupra altor 
oameni. Sa-I tratam pe ceilalti cum vrem sa fim tratati.

LECTIA 2

1. Ce inseamna cuvantul „a medita”?
A reflecta, a gandi sau a rezolva ceva in mintea cuiva.

2. Care sunt cele doua motive pentru mediatatia biblica?
A te gandi la cunoasterea corecta (a reinoi mintea) si a-L 
contact ape Dumnezeu in spatele Cuvantului Sau (prin a 
relecta, a cugeta si a ne gandi la El).

3. Ce este un studiu topic?
Alegerea unei topici din Biblie pe care sa o studiezi sis a te 
gandesti la ea.

4. Ce este un studiu expositional al Scripturilor?
Un studiu vers cu vers al unei carti din Biblie.

5. Citeste Luca 6:46. Ce crezi ca inseamna cuvantul „Domn”?
Cineva caruia ii ascultam instructiunile (ca un sef).

6. Citeste Matei 1:21. Ce crezi ca inseamna cuvantul „Isus”?
Un Mantuitor care ii mantuieste pe altii de pacatele lor.

7. Citeste Luca 23:1-2. Ce crezi ca inseamna cuvantul „Hristos”?
Cineva uns sa fie rege.

8. Ce este un paragraf? 
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O unitate de gandire in scris.

9. Meditatia biblica nu este decat a te uita la cuvinte, ci ...?
A-L cauta pe Dumnezeu in spatele cuvintelor.

LECTIA 3

1. Citeste Romani 12:1. Ce trebuie sa facem cu trupurile noastre?
Sa le prezentam, sau sa le oferim lui  Dumnezeu.

2. Citeste Romani 12:2. Aceasta scriptura ne spune ca noi ar 
trebui sa fim diferiti de ...?
Aceasta lume, de necredinciosi.

3. Citeste Faptele apostolilor 17:11. Trebuie sa aveam gandurile 
in linie cu?
Scriptura, Cuvantul lui Dumnezeu.

4. Citeste Romani 8:5-6. Umblarea dupa lucrurile Duhului este … ?
Viata si pace.

5. Citeste Romani 12:1-2. Care sunt cele doua lucruri pe care 
trebuie sa le facem in conformitate cu aceste versuri?
Sa aducem trupurile ca o jertfa vie si sa incepem sa ne 
innoim mintea.

6. Citeste Isaia 26:3. Cum putem avea pace chezasuita (garantata) 
de Dumnezeu?
Avand inima tare, pastrandu-ne gandurile la Dumnezeu.

7. Citeste Isaia 26:3. In ce feluri putem sa ne pastram gandurile 
la Dumnezeu?
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• Rugaciune.
• Slava.
• Meditatie asupra Cuvantului. 
• Multumiri etc.

LECTIA 4

1. Citeste Evrei 10:25. Ce anume nu trebuie sa parasim?
Adunarea noastra.

2. Citeste Faptele apostolilor 5:42. In fiecare zi, in Templu si acasa, 
Evanghelia lui Isus era …?si …?
• Vestita. 
• Invatata.

3. Citeste Faptele apostolilor 2:42. Care erau cele patru lucruri pe 
care intaia biserica facea continuu?
• Invatatura apostolilor.
• In legatura frateasca. 
• In frangerea painii 
• In rugaciuni.

4. Citeste Faptele apostolilor 2:44-45. Adevarat sau fals: Intaia 
biserica continua sa dea bani sa contruiasca un loc de parcare 
al bisericii.
Fals.

5. Citeste 1 Corinteni 12:28. Enumera opt daruri diferite pe care 
Dumnezeu le-a plasat in Biserica Lui.
• Apostoli. 
• Proroci.
• Invatatori.
• Cei ce au darul minunilor.
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• Cei ce au darul tamaduirilor.
• Darul ajutorarilor.
• Darul carmuirilor.
• Darul vorbirii in felurite limbi.

6. Citeste 1 Corinteni 14:26. Cand oamenii lui Dumnezeu se 
intalneau impreuna ca biserica, exista libertate in exprimarea 
darurilor. Enumera cinci lucruri care s-au intamplat cand se 
intalneau.
• Cineva avea o cantare.
• Altul o invatatura.
• Altul avea o descoperire a ceea ce i-a aratat Dumnezeu. 
• Altul o vorba in alta limba.
• Iar altcineva talmacea ce a insemnat acea limba.

7. Citeste Faptele apostolilor 6:1. Intaia biserica a Noului 
Testament impartea zilnic mancare cu ...?
Vaduvele.

8. Citeste Iacov 1:27. Singurul fel de religie de care lui Dumnezeu 
Ii pasa este religia care …?
Are grija de orfani si de vaduve in necazurile lor.

9. Citeste 1 Timmotei 5:9-11. Ce criterii trebuiau sa 
indeplineasca vaduvele care erau intretinute in intaia biserica 
a Noului Testament?
O vaduva, ca sa fie inscrisa in lista vaduvelor, trebuie sa 
n-aiba mai putin de saizeci de ani, sa nu fi avut decat un 
singur barbat,  sa fie cunoscuta pentru faptele ei bune, sa 
fii crescut copii, sa fi fost primitoare de oaspeti, sa fi spalat 
picioarele sfintilor, sa fi ajutat pe cei nenorociti, sa fi dat 
ajutor la orice fapta buna. Dar vaduvele tinere nu sunt 
luate in considerare.
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10. Citeste 1 Corinteni 9:14. Pe langa a intretine vaduve, orfani, 
saraci, biserica intretinea deasemenea si ...?
Pe cei ce propovaduiesc Evanghelia.

11. Citeste Matei 25:35-40. De ce cred oamenii ca dand bani la 
biserica este singurul mod de a-I darui bani lui Dumnezeu?
Pentru ca asta au fost invatati.

12. Citeste Faptele apostolilor 4:32-35 si Proverbele 3:9-10. Ce 
faceau episcopii si pastorii intaiei biserici cu banii?
Ii ajutau pe cei nevoiasi, onorandu-L pe Dumnezeu prin 
darurile lor.

LECTIA 5

1. Citeste Efeseni 6:12. Cum descrie acest vers conflictul nostru 
spiritual  cu duhurile rautatii?
Este descris ca o lupta.

2. Citeste Marcu 16:17. Ce ne invata acest vers despre autoritatea 
credinciosului?
Ca avem autoritate in numele lui Isus sa scoatem dracii.

3. Citeste Iacov 4:7. Ce trebuie sa faca o persoana care cauta 
eliberare de demoni?
Sa se supuna lui Dumnezeu si sa se impotriveasca diavolului.

4. Citeste Iacov 1:14. Cum ne pacaleste Satana prin a face ceva 
rau sa para de dorit?
Lucreaza prin poftele nostre (facand ceva rau sa para de 
dorit).

5. Citeste Romani 6:13. Daca o persoana isi umple viata cu 
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lucrurile lui Hristos, demonii vor deveni inconfortabili si vor 
pleca singuri. Ce ne spune acest vers sa facem?
Sa nu mai dam voie pacatului in madularele noastre, ci sa ne 
dam lui Dumnezeu cu totul, sa oferim madularele noastre 
lui Dumnezeu ca pe niste instrumente pentru fapte bune.

6. Citeste Romani 13:14. Demonii se hranesc din lucrarile 
trupesti, deci infometeaza-i prin mergand in felurile lui 
Dumnezeu de dragoste si puritate. Nu trebuie sa purtam …? 
de firea pamanteasca.
Grija.

7. Citeste Luca 10:17-19. Isus nu ne spune niciodata sa ne rugam 
la El sa alunge demoni. Ne-a dat noua autoritate. Acest vers ne 
spune ca avem putere si autoritate peste ...?
Toata puterea vrasmasului.

LECTIA 6

1. Citeste Geneza 3:1. Satana exista intr-adevar, dar adevarata lui 
putere exista in abilitatea sa de a ne pacali. De ce a incercat 
sarpele (diavolul) s-o faca pe Eva sa se indoiasca?
De cuvantul lui Dumnezeu (Oare a zis Dumnezeu cu 
adevarat?).

2. Citeste Geneza 3:1. De ce crezi ca a folosit Satana pacaleala?
Nu putea sa-i faca sa incalce Cuvantul lui Dumnezeu cu 
forta. A trebuit saa-I pacaleasca sa-i cedeze autoritatea.

3. Citeste Geneza 1:26 si 28. Cine i-a dat omului autoritatea sa?
Dumnzeu.

4. Citeste Psalmii 8:4-8. Cum a creat Dumnezeu omul?
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Cu autoritate asupra lucrarilor mainilor Sale (ale lui 
Dumnezeu).

5. Citeste 2 Corinteni 4:4. Ce indica aceasta scriptura ca s-a 
intamplat?
Indica faptul ca Satana a luat autoritatea omului si a devenit 
dumnezeul acestei lumi (sistem, epoca).

6. Citeste Matei 4:8-9. Intaresc versurile acestea punctul acesta 
de vedere?
Da.

7. Citeste Matei 28:18. Dupa moartea si invierea lui Isus, cine are 
acum toata autoritatea in cer si pe pamant?
Isus.

8. Citeste Matei 28:18-19. Cui i-a fost delegata autoritatea, in 
conformitate cu acest vers?
Credinciosului.

9. Citeste Efseni 1:19. Nemarginita marime a puterii lui 
Dumnezeu este asupra cui?
Noua, care credem.

LECTIA 7

1. Citeste Matei 8:16-17. Pe cati oameni a vindecat Isus? 
Pe toti care au venit la El.

2. Citeste Isaia 53:3-5. Despre ce tip de vindecare vorbesc aceste 
versuri?
Toate felurile de vindecare (incluzand pe cea fizica).
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3. Citeste Matei 8:17. Ce s-a intamplat cu bolile si cu suferintele 
noastre?
Isus le-a luat asupra Lui.

4. Citeste 1 Petru 2:24. Care sunt cele doua lucruri pe care acest 
vers spune ca Isus le-a facut pentru noi?
A purtat pacatele noastre in trupul Sau si a fost ranit pentru 
vindecarea noastra.

5. Citeste Iacov 5:14-15. Cuvantul „a mantui” din versul 15 este 
cuvantul grecesc „sozo” care este tradus „a elibera, a proteja, a 
vindeca, a pastra, a fi intreg.” In concordanta cu aceste versuri 
si cu definitia din limba greaca a cuvantului, ce este inclus in 
mantuire?
Vindecarea.

6. Citeste Matei 10:7. Cand a trimis Isus ucenicii, ce le-a spus sa 
zica?
Imparatia cerurilor este aproape.

7. Citeste Matei 10:8. Ce le-a spus Isus sa faca?
Vindecati pe bolnavi, inviati pe morti, curatati pe leprosi, 
scoateti afara dracii.

8. Citeste Marcu 16:15. Ce le-a spus Isus ucenicilor sa faca?
Sa mearga in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la 
orice faptura.

9. Citeste Marcu 16:16. Ce vor face cei ce vor raspunde 
Evangheliei?
Vor crede si se vor boteza.

10. Citeste Marcu 16:17. Ce semne ii vor urma pe credinciosi?
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Vor scoate draci, vor vorbi in limbi noi.

11. Citeste Marcu 16:18. Ce alte semne ii vor urma pe credinciosi?
Isi vor pune mainile peste bolnavi, si bolnavii se vor 
insanatosi.

LECTIA 8

1. Citeste Matei 8:17. Ce a facut Isus pentru a obtine vindecare 
pentru noi?
El a luat asupra Lui neputintele noastre si a purtat bolile 
noastre.

2. Citeste Hosea 4:6. Unii oameni nu sunt vindecati din cauza:
Ignoranta (lipsa de cunostinta).

3. Citeste Ioan 9:1-3. Ce au crezut ucenicii ca a cauzat orbirea 
acestui om? 
Pacatul.

4. A fost gandirea lor corecta?
Nu.

5. Citeste Ioan 5:14. Pacatul deschide usa bolii, dar nu intotdeauna. 
In afara de boala, ce altceva poate produce pacatul in viata 
cuiva?
Multe lucruri mai grave decat boala, chiar moartea 
(Romani 6:23).

6. Citeste Romani 5:12-14. Daca pacatul nu este intotdeauna 
cauza bolii, care poate fi o alta cauza?
Caderea (Geneza 3). Adam prin incalcarea legii a introdus 
pacatul si boala in rasa umana.
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7. Citeste Fapte apostolilor 10:38. In conformitate cu Faptele 
apostolilor 10:38, boala poate fi cauzata de…?
Atac al diavolului.

8. Citeste Matei 13:58. Vindecarea poate fi impiedicata de…?
Necredinta.

9. Citeste Iacov 5:15. Ce va mantui bolnavul?
Rugaciunea facuta cu credinta.

LECTIA 9

1. Citeste Matei 18:21. De cate ori a oferit Petru sa ierte?
De sapte ori.

2. Citeste Matei 18:22. De cate ori a spus Isus ca trebuie sa iertam?
De patru sute nouazeci de ori (sau fara sfasit, continuu).

3. Citeste Matei 18:23-24. Cati bani ii datora acest rob stapanului 
sau?
Zece mii de galbeni, sau zece milioane de dolari (o suma pe 
care probabil n-ar fi putut plati niciodata).

4. Citeste Matei 18:25. Pentru ca acest rob nu putea declara 
faliment, ce s-ar fi intamplat?
El, sotia lui, copiii lui, si tot ce detinea ar fi trebuit sa fie 
vandute la o piata de scalvi sa-si plateasca datoria.

5. Citeste Matei 18:26. Care a fost cerinta robului?
Ca stapanul sa aibe rabdare si  ii va plati totul.
Ar fi putut plati el datoria?
Probabil ca nu. 
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6. Citeste Matei 18:27. Ce fel de atitudine a aratat imparatul 
robului?
Una de compasiune si iertare.
Ce fel  de atitudine a aratat Dumnezeu fata de noi si datoria 
noastra (pacatul)?
Una de compasiune si iertare.

7. Citeste Matei 18:28. Robul care a fost iertat avea un tovaras de 
slujba care-i datora cat?
O suta de lei (un salariu pe o zi).

8. Citeste Matei 18:28. Care a fost atitudinea acestui rob catre 
tovarasul lui de slujba?
Una de nerabdare, violenta si neiertare.

9. Citeste Matei 18:29-30. Ce i-a facut acest rob tovarasului sau 
de slujba?
L-a aruncat in temnita pana cand ii va plati mica datorie.

10. Citeste Matei 18:31-33. Cum l-a numit stapanul pe robul 
neiertator?
„Tu servitor rău.”

11. Citeste Matei 18:33. Cei-a spus stapanul robului sau ca ar fi 
trebuit sa faca?
Sa aibemila de tovarasul sau, cum si stapanul a avut mila de 
el. Ar fi trebuit sa-l ierte de datorie sis a-l elibereze.

12. Citeste Matei 18:34. Cand a aflat  stapanul ce s-a intamplat, 
cum l-a facut sa se simta?
S-a maniat.

13. Citeste Matei 18:34. A anulat acest rob neiertator prin actiunile 
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(sau decizia lui) iertarea care i-a fost oferita initial?
Da.

14. Citeste Matei 18:35. Care este motivul acestei parabole?
Tot asa va va face si Tatal  Meu ceresc, daca fiecare din voi nu 
iarta din toata inima pe fratele sau (Matei 18:35, Mesajul).

LECTIA 10

1. Citeste Efeseni 5:31-32. Efeseni 5:31 este un citat din Geneza 
2:24. Uitandu-ne la Efeseni 5:32, despre ce crezi ca vorbeste 
Dumnezeu in acest pasaj?
Despre o relatie dintre Hristos si Biserica Lui (comparata cu 
casatoria).

2. Citeste Iacov 4:4-5. Ce ne invata aceste versuri?
Dumnezeu este gelos pentru noi si vrea sa-I apartinem 
numai Lui.

3. Citeste 1 Petru 3:7. De ce trebuie sa te comporti cu intelepciune 
si iubire catre sotul tau/sotia ta?
Ca sa nu ne fie impiedicate ragaciunile.

4. Citeste Ioan 15:5. Poti avea o casatorie de succes fara Hristos 
ca Domn al vietii tale?
Nu.

5. Citeste Tit 2:4. Dragostea nu este doar un sentiment. In 
concordanta cu acest vers, dragostea poate fi …?
Invatata.

6. Citeste 1 Ioan 5:3. Cand tinem poruncile lui Dumnezeu, 
mergem in ...?
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Iubire

7. Citeste Matei 7:12. Daca ai probleme in casatoria ta, este 
pentru ca cineva nu merge in …?
Iubire

8. Citeste 1 Corinteni 13:4. Dragostea este:
C. Plina de bunatate.

LECTIA 11

1. Citeste Proverbe 18:22. Casatoria este:
A.Un lucru bun si C. Placuta Domnului.

2. Citeste Evrei 13:4. Sexul in casatorie (sau patul casatoriei) este:
C. Nespurcat.

3. Ecleziastul 9:9. Adevarat sau fals: O casatorie evlavioasa este 
un dar si o recompensa pentru tine in aceasta viata de la 
Dumnezeu.
Adevarat.

4. Citeste 1 Ioan 3:18. „Judecatorul Phillip Gilliam a mentionat 
ca din 28 000 de cazuri din curtea juvenila pe care le-a judecat, 
lipsa afectiunii dintre tata si mama a fost cea mai mare cauza a 
delicventei juvenile pe care a cunoscut-o.” (Toghether forever, 
p. 152). Cum ar trebui sa aratam iubire?
Cu fapta si adevarul.

5. Citeste Efeseni 5:28. Adevarat sau fals: Nu trebuie sa-mi 
neglijez sotia tot atat de mult cat nu trebuie sa-mi neglijez 
propriul trup.
Adevarat.
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6. Citeste 1 Ioan 3:16. Adevarat sau fals: Cuvintele „Te iubesc” pot 
fi frumoase daca sunt acoperite de actiuni. Isus si-a acoperit 
vorbele prin a-si da viata pentru noi. Si noi trebuie sa ne dam 
viata pentru partenerul nostru in atatea moduri practice cat 
putem.
Adevarat. 
Spune cateva moduri practice in care ti-ai dori sa fii iubit/a.

7. Citeste Efeseni 5:25-26. Sotia mea se va alinia cu cuvintele 
pe care le vorbesc asupra ei. O aduc la potentialul pe care il 
vorbesc asupra ei.
Adevarat. Cuvantul grecesc folosit in Efeseni 5:26 este 
„rhema”, insemnand „cuvinte rostite.”

8. Citeste Romani 8:38-39 si 1 Ioan 4:19. Adevarat sau fals: 
Suntem curtati (sau iubiti) prin cuvintele intime care ni se 
spun urmate de fapte. Dumnezeu ne-a curtat vorbind cu noi 
cuvinte intime prin scrisorile Sale de dragoste, inregistrate ca 
Scriptura.
Adevarat. Cuvantul lui Dumnezeu este plin de cuvinte de 
iubire adresate noua.

9. Citeste 1 Ioan 5:3 si 2 Ioan 1:6. Adevarat sau fals: Manifestarea 
iubirii sunt exprimate si cunoscute prin poruncile lui Isus. 
Putem invata aceste principii ale iubirii din Cuvantul lui 
Dumnezeu.
Adevarat.

10. Citeste Ioan 14:15. Adevarat sau fals: Iubirea nu se refera la 
sentimente, ci la vointa. Fiecare porunca din scriptura este 
data vointei omului, niciodata emotiilor lui. Dumnezeu nu ne 
spune niciodata cum sa simtim, ci ne spune cum sa ne purtam.
Adevarat.
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11. Citeste Galateni 5:22-23. Dragostea nu este naturala. Trebuie 
sa fie invatata si nascuta in om prin Duhul Sfant. Dragostea 
este o roada a:
C. Duhului lui Dumnezeu.

12. Citeste Efeseni 5:31-32. O casatorie buna este, la o scara mai 
mica, un model de ce?
Hristos si Biserica Lui.

LECTIA 12

1. Citeste 1 Ioan 5:3. Dragostea lui Dumnezeu este aratata prin 
…? Lui.
Poruncile.

2. Citeste Romani 13:9-10. Explicati cum porunca din acceste 
versuri arata dragoste.
Dragostea nu face rau aproapelui. Fiecare porunca arata 
dragoste prin a ne arata cum sa raspundem vecinului 
nostrum.

3. Citeste Romani 12:19-21. Cum ne putem iubi dusmanii chiar 
si atunci cand nu simtim asta?
Daca dusmanului nostru ii este foame, sa-i dam sa manance; 
daca ii este sete, sa-I dam sa bea. Putem urmari binele 
celuilalt indifferent de cum simtim.

4. Citeste Tit 2:4. Ce ne arata acest pasaj  despre iubire?
Ca dragostea poate fi invatata, nu este doar un sentiment.

5. Citeste 1 Corinteni 13:4-8. Descrieti principiile dragostei in 
detaliu.
Dragostea este indelung rabdatoare, este plina de bunatate, 
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dragostea nu pizmuieste, dragostea nu se lauda, nu se 
umfla de mandrie, nu se poarta necuviincios, nu cauta 
folosul sau, nu se manie, nu se gadeste la rau, nu se bucura 
de nelegiuire, ci se bucura de adevar, acopera totul, crede  
totul, nadajduieste totul, sufera totul. Dragostea nu va pieri 
niciodata.

6. Citeste 1 Ioan 3:18. Cum putem practica iubirea?
Nu numai cu vorba, ci si prin fapte.

LECTIA 13

1. Citeste Matei 7:12. Cu cuvintele tale, spune-ne care este regula 
de aur.
Ce vrem sa ne faca altii, sa le facem si noi la fel.

2. Citeste Matei 7:12. In incercarea de a descoperii dragostea, 
multi oameni cauta persoana potrivita. Ar trebui sa cauti 
persoana potrivita sau sa devii persoana potrivita?
Sa devin persoana potrivita.

3. Citeste 1 Ioan 5:3. Este dragostea un sentiment, sau este ceva 
ce faci?
Este ceva ce faci mergand in principiile lui Dumnezeu 
(poruncile Lui).

4. Citeste 1 Ioan 3:18. Daca i-ai spune sotiei sau sotului „Te 
iubesc!” dar ai merge si ai comite adulter, ti-ar crede ea/el 
vorbele sau faptele?
Faptele. Faptele vorbesc mai tare decat cuvintele.

5. Citeste Romani 5:6-8. Crezi ca Isus a simtit ca vrea sa moara?
Nu, dar cu toate acestea a urmarit beneficiul si bunastarea 
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noastra indiferent de ce a simtit.

6. Citeste Galateni 5:22. Putem iubi cu adevarat fara ca Dumnezeu 
sa fie centrul vietii noastre?
Nu.

7. Citeste 1 Ioan 4:8. Motivul pentru care avem nevoie de 
Dumnezeu sa ne ajute sa iubim pe altii cu adevarat este pentru 
ca El este Singurul care este …?
Iubire.

8. Citeste 1 Corinteni 13:5. Alege dintre urmatoarele cuvinte o 
descriere a careiea dragostea nu este: necuviincioasa, egoista, 
neiertatoare.
Toate aceste cuvinte (necuviincioasa, egoista, neiertatoare) 
descriu ceea ce dragostea nu este.

9. Citeste 1 Corinteni 13:8. Care este singurul lucru pe care il vei 
lua din viata asta in urmatoarea, sau peste mormant?
Dragostea. Nu va pieri niciodata.

10. Citeste proverbele 10:12. 1 Corinteni 13:5 spune, „Dragostea 
nu se gandeste la rau.” (In engleza spune „Dragostea nu tine 
record asupra greselilor.”) Dragostea va acoperi cat pacat? 
Tot pacatul.

LECTIA 14

1. Citeste 2 Corinteni 8:7-8. Cand dai altora in nevoie, asta este 
un mod de a dovedi?
Ca dragostea ta este reala.

2. Citeste 2 Corinteni 8:13-14. Cand ne adunam cu totii impreuna 
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sa dam, Dumnezeu vrea ca sa fie un fel de ce?
Egalitate, fiecare ar trebui sa dea cat poate.

3. Citeste 2 Corinteni 8:13-14. Cum vor fi intalnite nevoile 
tuturor?
Prin a da cat poti, cand poti.

4. Citeste Efeseni 4:28. Persoana care a fost un hot ar trebui sa nu 
mai fure, ci ar trebui sa inceapa sa lucreze pentru a-si asigura 
propriul trai. Ce spune Efeseni 4:28 ca ar trebui sa mai faca, 
deasemenea?
Sa dea saracilor, celor ce au nevoie.

5. Citeste Geneza 13:2 si 12:2. Dumnezeu a avut incredere in 
Avram cu bogatii pentru ca Avram nu se gandea numai la el, ci 
era o …? pentru altii.
Binecuvantare.

6. Citeste 1 Timotei 6:17-18. Care sunt cele trei lucruri pe care 
bogatii ar trebui sa faca cu banii lor?
• Sa faca bine.
• Sa fie bogati in fapte bune.
• Sa fie darnici.

7. Poate avea Dumnezeu incredere in tine cu finantele?  

LECTIA 15

1. Citeste Ioan 3:16. Ce L-a motivat pe Dumnezeu sa dea?
Iubirea Lui.

2. Citeste 1 Corinteni 13:3. Care trebuie sa fie motivatia pentru 
care daruim?
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Iubirea; aceasta fiind „urmarirea starii de bine si beneficiul 
altor persoane indifferent de ce simtim (Matei 7:12).

3. Citeste Iacov 2:15-16. Explica intelesul acestui vers.
Nouazeci si cinci la suta din iubire este nonverbala. Nu 
consta in ceea ce spunem, ci in ceea ce facem.

4. Citeste Luca 6:38. Ce iti spune acest vers?
Cu ce masura vei folosi in daruri (mica sau mare) cu aceea ti 
se va masura cand ti se va da inapoi.

5. Citeste Efeseni 1:7. Dumnezeu ne-a dat din bogatiile Lui, sau 
dupa bogatiile Lui? Explica diferenta.
Dupa bogatiile Lui. A dat totul sa ne rascumpere, singurul 
Sau Fiu.

6. Citeste Proverbele 19:17. Cand dai saracilor, ce faci de fapt?
Il imprumuti pe Domnul.
Te va rasplati Dumnezeu?
Da.

7. Citeste Psalmii 41:1-3. Numeste cinci lucruri pe care Dumnezeu 
le da celor ce dau saracilor.
• Ii izbaveste in ziua nenorocirii.
• Ii pazeste si ii tine in viata. 
• Ii sprijina cand este pe patul de suferinta.
• Ii usureaza durerile in toate bolile lui.

LECTIA 16

1. Citeste Matei 7:7-8. Ce putem sa asteptam de la Dumnezeu 
daca cerem?
Putem astepta sa ni se dea.
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LECŢIA 16

2. Citeste Matei 7:7-8. Daca Il cautam pe Dumnezeu, la ce putem 
sa ne asteptam?
Sa Il gasim.

3. Citeste Matei 7:7-8. La ce putem sa ne asteptam daca batem?
Sa ni se deschida.

4. Citeste Ioan 10:35. Ar da Dumnezeu ceva mai putin decat a 
promis Cuvantul Sau?
Nu.

5. Citeste Iacov 4:1-3. De ce au fost acesti oameni impiedicati din 
a primi de la Dumnezeu?
Motivele inimii lor erau gresite. Totul era despre ei si pentru 
ei. Egoismul total era motivul lor.

6. Citeste 1 Petru 3:7. Daca iti tratezi sotul/sotia rau, care poate fi 
rezultatul in viata ta de rugaciune?
Rugaciunile pot fi impiedicate.

7. Citeste Ioan 5: 14-15. Care este cheia pentru a-ti vedea rasunsul 
la rugaciuni?
A cere dupa voia Lui.

8. Citeste Marcu 11:24. Cand te rogi, ce trebuie sa faci?
Sa credem ca am primit, si vom avea.



139



140

PRIMEŞTE-L PE ISUS CA 
MÂNTUITOR AL TĂU

A alege să-L primeşti pe Isus ca Domn şi Mântuitor al tău este 
cea mai importantă decizie pe care o vei face.

Cuvântul lui Dum nezeu promite: Dacă mărturiseşti deci cu 
gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. [10] Căci prin credinţa din inimă 
se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge 
la mântuire … [13] Căci oricine va chema numele Domnului va fi 
mântuit. (Romani 10:9-10, 13).

Prin harul său, Dumnezeu a făcut deja totul pentru a asigura 
mântuire. Partea ta este pur şi simplu să crezi şi să primeşti.

Roagă-te cu voce tare aşa: „Isuse, mărturisesc că Tu eşti 
Domnul şi Mântuitorul meu. Cred în inima mea că Dumnezeu 
te-a înviat din morţi. Prin credinţa ta în Cuvântul Tău, primesc 
mântuirea acum. Mulţumesc că m-ai salvat!”

În secunda în care ţi-ai încredinţat viaţa lui Isus, adevărul 
Cuvântului Său se împlineşte instantaneu în duhul tău. Acum că 
eşti născut din nou, eşti o persoană nouă! 
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PRIMEŞTE BOTEZUL 
DUHULUI SFÂNT

Ca şi copil al Lui, Tatăl tău ceresc Cel iubitor vrea să-ţi dea 
puterea supranaturală de care ai nevoie să trăieşti această viaţă nouă. 

Luca 11:10, 13 Fiindcă oricine cere, capătă; oricine caută găseşte; 
şi celui ce bate i se va deschide … [13] Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi 
să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din 
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! 

Tot ce trebuie să faci este să ceri, să crezi şi să primeşti! Roagă-
te aşa: „Tată, recunosc că am nevoie de puterea Ta pentru a trăi 
această viaţă nouă, te rog umple-mă cu Duhul Sfânt. Prin credinţă, Îl 
primesc acum! Îţi mulţumesc pentru că m-ai botezat. Duhule Sfânt, 
eşti binevenit în viaţa mea.”

Felicitări! Acum eşti umplut cu puterea supranaturală a lui 
Dumnezeu. Nişte silabe dintr-o limbă pe care nu o recunoşti se vor 
ridica din inima ta spre gură (1 Corinteni 14:14). Când le rosteşti 
tare prin credinţă, eliberezi puterea lui Dumnezeu dinlăuntrul tău, 
întărindu-te în Duh (1 Corinteni 14:4). Poţi face asta oriunde şi 
oricând vei dori. 

Nu contează dacă ai simţit ceva sau nu când te-ai rugat să-L 
primeşti pe Isus şi Duhul Său. Dacă ai crezut în inima ta că ai primit, 
atunci Dumnezeu promite că ai primit. Dumnezeu Îşi onorează 
Cuvântul întotdeauna; crede!

Marcu 11:24 De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă 
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
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INTRODUCERE LA NIVELUL 3 
Bine ai venit la Nivelul  3 din Studiul Complet al Evanghelizării prin 

Ucenicie format din 3 părţi. Acest program superb este o combinaţie de 
învăţături ale lui Andrew Wommack şi Don Krow şi a fost creat ca o 
unealtă de bază pentru ucenicie. Acest program poate fi folosit oriunde 
şi cu oricine. Începând cu persoane individuale, grupuri mici, biserici 
locale, şcoli şi conferinţe, acest program îi va transforma pe cititorii săi.

Conţinutul programului de 48 de lecţii este împărţit în 3 nivele sau 
volume şi cuprinde tot ce este necesar pentru studiu incluzând: textul 
lecţiilor, scripturile relevante, întrebări şi răspunsuri. Domnul ne-a spus 
să facem ucenici, nu numai convertiţi (Matei 28:19) şi acest program va 
conduce în mod sistematic o persoană de la convertit la ucenic, şi de la 
ucenic la mentor.

Acest al treilea nivel sau volum de 16 lecţii, te va conduce şi mai 
departe în adevărurile biblice de bază şi îţi va da o înţelegere mai  adâncă 
a harului şi dragostei necondiţionate ale lui Dumnezeu pentru tine. Pe 
lângă acestea, sunt adăugate două ghiduri ajutătoare, unul pentru „Cum 
să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor al tău” şi al doilea pentru „Cum să 
primeşti botezul cu Duhul Sfânt”. În final, am adăugat un program de 12 
luni de citire a Bibliei care să te ajute să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu 
în totalitate într-un an. 

Acesta unealtă este folosită în jurul lumii ca să transforme indivizi 
şi comunităţi şi este disponibilă în mai multe limbi, se poate descărca 
gratis în format PDF de pe awmi.net/about-us/demo şi ca aplicaţie pe 
telefoane Apple şi Android.

Dumnezeu să te binecuvânteze din abundență acum, când te 
îmbarci în această călătorie spre descoperire.
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LECŢIA 1

CURSUL DIVIN

De Andrew Wommack

Aş vrea să împărtăşim azi câteva lucruri despre cum putem 
începe să-L lăsăm pe Dumnezeu să curgă prin noi ca să-i servim 
pe alţi oameni. Ai puterea şi binecuvântarea lui Dumnezeu în tine, 
dar cum o scoți afară către alţi oameni? Sunt câteva versete cu 
care putem începe. În Filimon 6, Pavel se roagă: Îl rog ca această 
părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală 
tot binele ce se face între noi în Hristos. (În versiunea Fidela se 
traduce: Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare 
prin recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos 
Isus). Primul pas în a avea puterea lui Dumnezeu curgând prin 
tine către alţi oameni este să înţelegi în primul rând lucrurile bune 
care se află în interiorul tău. Nu poţi să oferi altcuiva ce nu ai, dar 
când ştii ce ai în interior, lucrurile se vor întâmpla automat. O să 
începi să împarţi cu alţii entuziasmul tău, să dai mărturii despre 
ce a făcut Dumnezeu în viaţa ta şi în mod automat unii oameni 
vor fi ajutaţi.

În 1 Ioan 4:7-8 spune: Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; 
căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu … pentru că Dumnezeu este 
dragoste. De fiecare dată când simţi iubire curgând prin tine către 
altă persoană, este Dumnezeu curgând prin tine către ei. Există, de 
fapt, patru cuvinte  pentru „iubire” în limba greacă: cea mai înaltă 
formă, iubirea agape, este iubirea supranaturală a lui Dumnezeu. 
Trebuie să recunoşti diferenţa dintre atracţie sau dorinţa către 
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cineva şi această formă înaltă, formă de iubire supranaturală. De 
fiecare dată când discerni iubirea lui Dumnezeu curgând din tine 
către altă persoană, ea nu este egoistă. Poţi verifica acest lucru 
uitându-te la 1 Corinteni 13:4-8, care descrie felul de iubire al 
lui Dumnezeu. Este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, 
nu caută folosul său, nu se mânie etc. Trebuie să analizezi ceea 
ce numeşti dragoste şi să te asiguri că este cu adevărat dragostea 
lui Dumnezeu – care este plină de bunătate şi nu caută folosul 
său – că nu iubeşti o persoană pentru ceea ce poate face pentru 
tine. Crescând în această înţelegere şi începând să discerni felul lui 
Dumnezeu de iubire atunci când o simţi curgând prin tine către 
altcineva, acela este Dumnezeu care lucrează. O dată ce descoperi 
dragostea lui Dumnezeu curgând prin tine către cineva, tot ce 
trebuie să faci este să o laşi să fie urmată de un cuvânt de încurajare 
către acea persoană sau de o acţiune – fă ceva.

Au fost dăţi când mă rugam şi câte o persoană îmi venea în 
minte, aveam o iubire şi o compasiune de la Dumnezeu pentru 
ei. Nu era nici un motiv pentru ca aceasta să se întâmple, era 
supranatural. Am învăţat să sun acea persoană, să le scriu o 
scrisoare sau să-i contactez în vreun fel. Aproape de fiecare dată, 
acele persoane mi-au spus: „Omule, Dumnezeu a vorbit cu mine 
prin tine, şi mi-a schimbat viaţa prin asta.” Ştii cum s-a întâmplat? 
S-a întâmplat prin faptul că am simţit dragostea Lui, acea 
compasiune divină curgând prin mine către acea persoană. Când 
simt asta acum, recunosc că nu sunt eu acela – este Dumnezeu. 
Dumnezeu este iubire şi când iubesc alţi oameni, este El iubind 
alţi oamneni prin mine. În felul acesta s-a desfăşurat activitatea 
lui Isus. Matei 14:14 spune: Când a ieşit din corabie, Isus a văzut 
o gloată mare, I s-a făcut milă de ea şi a vindecat pe cei bolnavi. 
Felul în care puterea lui Dumnezeu a curs prin Isus a fost prin 
compasiunea şi dragostea pe care a simţit-o asupra oamenilor pe 
care i-a ajutat. În Matei 8:2-3, un om lepros, care era necurat şi 
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care nu putea fi atins în conformitate cu Legea Ebraică (nimeni 
nu avea voie să aibă contact cu el, altfel ar fi devenit contaminaţi 
şi ar fi devenit necuraţi ei înşişi) şi-a ridicat vocea şi I s-a plâns lui 
Isus de la distanţă: Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.[3] Isus a 
întins mâna, S-a atins de el şi a zis: Da, vreau, fii curăţat! Îndată a 
fost curăţată lepra lui. A fost mişcat de compasiune către omul cu 
lepră şi l-a atins. Studiind Scripturile, vei găsi această compasiune, 
această iubire dumnezeiască în multe locuri. Nu este numai un 
sentiment, ci o compasiune care curge prin noi.

Când Isus atârna pe cruce, a iubit pe oamenii din jurul Lui atât 
de mult, încât a spus Tată,iartă-i, că nu ştiu ce fac! (Luca 23:34). 
Aceştia erau chiar oamenii care îl crucificau, cu toate acestea, 
El a: „stomac – nu a fost numai un sentiment, o emoţie – a fost 
o alegere. Cu toate acestea, El a simţit-o şi a eliberat-o către alţi 
oameni. Fiecare dintre voi care sunteţi născuţi din nou, Îl aveţi 
pe Dumnezeu care trăieşte înăuntrul vostru. În conformitate cu 
versul cu care am început, 1 Ioan 4:8, Dumnezeu este iubire, şi 
vrea să curgă prin tine către alţi oameni. Ca să facă asta, El va 
elibera această compasiune. O s-o simţi curgând prin tine către alţi 
oameni, şi când se întâmplă, trebuie să răspunzi.

Nu trebuie întotdeauna să faci ceva special. Nu trebuie să 
spui tot timpul: „Asta spune Dumnezeu”. Câteodată, dacă ai 
un sentiment de compasiune asupra unei persoane, du-te la ei, 
îmbrăţişează-i şi spune-le: „Dumnezeu te iubeşte, şi eu la fel”. Ştiu 
o dată când s-a întâmplat asta şi mă aflam în poziția de a primi, 
într-o situație unde eram pe cale să fi fost dat afară dintr-o biserică. 
Oamenii au minţit despre mine, şi o persoană chiar m-a ameninţat 
că mă omoară. M-am simţit atât de descurajat încât mă gândeam: 
„Doamne, de ce fac eu toate astea? Nimeni nu apreciază ce vreau 
să fac.” Mă luptam cu diavolul în privinţa asta şi un prieten a sunat 
de la o distanţă mare. A vorbit vreo câteva minute şi i-am spus: „Ei 
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bine, de ce ai sunat?” Mi-a răspuns: „Vroiam doar să-ţi spun că te 
iubesc. Mă rugam şi am simţit dragostea lui Dumnezeu către tine. 
Te apreciez.” Asta e tot ce a spus. Nu ştia nimic despre situaţia din 
viaţa mea, dar Dumnezeu a folosit asta. Ştiam că este El cel care 
mă iubea prin acea persoană, şi m-a păstrat în slujirea lui Hristos 
şi mi-a schimbat viaţa.

Nu trebuie să fie profund sau vreun cuvânt extraordinar. 
Dumnezeu este iubire, şi de câte ori discerni acea iubire curgând 
prin tine, este o curgere divină … viaţa divină a lui Dumnezeu. 
Când simţi asta, trebuie să o urmezi. Mergi şi fă ceva, spune ceva, 
fii o binecuvântare pentru cineva. Dumnezeu îţi va pune vorbe în 
gură. El te va folosi, şi va elibera oameni când tu ai compasiune şi 
îi ajuţi pe cei din jurul tău.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

NB: În această lecţie, vom examina cum să lăsăm ce a pus 
Dumnezeu în noi să curgă şi în vieţile altora.

1. Citeşte Filimon 6. Care este primul pas în a-I permite lui 
Dumnezeu să curgă prin noi? ________________________
_________________________________________________

FILIMON 6 Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate 
prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi 
în Hristos. (În versiunea Fidela se traduce: Astfel încât părtăşia 
credinţei tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui 
lucru bun care este în voi, în Cristos Isus).

2. Citeşte 1 Ioan 4:7-8. Care este sursa adevăratei deschideri 
pentru a-i iubi pe alţii? ______________________________
_________________________________________________

1 IOAN 4:7-8 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci 
dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut 
din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. [8 ] Cine nu iubeşte n-a 
cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

3. Andrew spune: „De fiecare dată când simţi dragoste curgând 
din tine, Acela este Dumnezeu curgând din tine.” Ce frază din 
1 Ioan 4:7 dovedeşte acest fapt? _______________________
_______________________________________________

4. Citeşte 1 Corinteni 13:4-8. Care sunt unele dintre 
caracteristicile iubirii lui Dumnezeu? _________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1 CORINTENI 13:4-8 Dragostea este îndelung răbdătoare, 
este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu 
se laudă, nu se umflă de mândrie, [5] nu se poartă necuviincios, 
nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, [6] nu 
se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, [7] acoperă totul, 
crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. [8] Dragostea nu 
va pieri niciodată. Prorociile se vor  sfârşi; limbile vor înceta; 
cunoştinţa va avea sfârşit.

5. Citeşte Matei 14:14. Ce L-a motivat pe Isus să-i ajute pe 
oameni? _________________________________________
_________________________________________________

MATEI 14:14 Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată 
mare, I s-a făcut milă de ea şi i-a vindecat pe cei bolnavi.

6. Citeşte Matei 25:37-40. Când ne purtăm cu alţii cu dragoste şi 
compasiune, în realitate pe cine iubim şi de cine avem grijă? __
_________________________________________________

MATEI 25:37-40 Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: 
Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? [38] Când te-am văzut 
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noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? [39] Când 
Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine? 
[40] Drept răspuns, Împăratul le va zice, Adevărat vă spun că, 
ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.

EVREI 6:10 Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala 
voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru numele Lui, voi, 
care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi.
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FOLOSIREA DARURILOR 
PENTRU A SLUJI

De Andrew Wommack

Cum poţi lua dragostea lui Dumnezeu pe care ai primit-o şi 
s-o împarţi cu alţi oameni – cum poţi sluji altora în mod efectiv? 
În 1 Petru 4:11  spune: Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele 
lui Dumnezeu. Termenul „cuvintele lui Dumnezeu” se referă la 
Vechiul Testament când aveau Locul cel Sfânt şi puneau Cuvântul 
lui Dumnezeu în Chivotul Legământului. Acela era numit „oracol,” 
care este cuvântul original folosit în această scriptură. Când spune: 
să vorbească cuvintele (oracolele) lui Dumnezeu, înseamnă să 
vorbim precum gura lui Dumnezeu. Vorbeşte ca şi cum ai vorbi 
de la Dumnezeu. Versul continuă, Dacă slujeşte cineva, să slujească 
după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile 
să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea 
în vecii vecilor! Amin. Ce spune acest verset este că trebuie să îi 
slujeşti pe alţii, nu din propria abilitate, ci din abilitatea pe care o 
dă Dumnezeu.

Unul dintre cele mai mari lucruri din viaţa de creştin este că 
nu suntem numai tu sau eu care vorbim cu cineva şi împărtăşim 
lucruri din abilitatea noastră, ci Dumnezeu însuşi vine şi locuieşte 
în noi. El începe să vorbească prin noi şi să curgă prin noi. Putem 
fi cu adevărat posedaţi de Dumnezeu şi putem să avem Duhul lui 
Dumnezeu curgând prin noi. Când începem să împărtăşim cu alţi 
oameni trebuie să ne aducem aminte că asta înseamnă  darurile 
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Duhului Sfânt şi că pentru asta sunt. Dumnezeu ia fiecare persoană 
din trupul lui Hristos şi îi dă daruri specifice. În 1 Corinteni 12 
spune că fiecăruia dintre noi i-au fost oferite diferite daruri în 
conformitate cu voia Lui. În versurile 4-6 spune, Sunt felurite daruri, 
dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt 
felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în 
toţi. Asta înseamnă că Dumnezeu lucrează aceste lucruri în fiecare 
dintre noi, după cum spune versetul 7, Şi fiecăruia i se dă arătarea 
Duhului spre folosul altora sau spre folosul tuturor.

Aceste versuri spun că Dumnezeu a pus abilităţi supranaturale 
înăuntrul fiecăruia dintre noi. Poate că tu nu le simţi, poate că nu eşti 
conştient de acest lucru, dar aceasta este o promisiune a cuvântului 
lui Dumnezeu. Dacă ai ajuns atât de departe în seriile acestea de 
Evanghelizare prin Ucenicie, dacă L-ai făcut deja pe Isus Domn al 
tău, dacă ai învăţat cum să primeşti de la Dumnezeu şi ai început 
să aplici acest lucru în viaţa ta, atunci îţi pot promite că puterea 
Duhului Sfânt lucrează în interiorul tău. Ai miracolele altor oameni 
în interiorul tău. Dumnezeu a pus un miracol în formă de sămânţă 
în interiorul tău pentru altcineva. Depinde de tine să fii capabil să îl 
eliberezi şi să-l aplici în vieţile lor. Scriptura spune că aceasta a fost 
dată fiecăreia dintre noi prin Duhul. Nici o singură persoană nu a fost 
lăsată deoparte. Nouă daruri duhovniceşti diferite sunt enumerate 
în 1 Corinteni 12, cum ar fi: cuvânt de  înţelepciune, cuvânt de 
cunoştinţă, deosebirea duhurilor, credinţă, darul tămăduirilor, etc. 
Mai sunt alte daruri enumerate în Romani 12. Trebuie să le studiezi 
singur şi ţine minte că fiecare dintre noi a primit de la Duhul Sfânt 
binecuvântări speciale – abilități speciale – să fim capabili să slujim 
altor oameni. Nu fiecare va fi capabil să slujească cum o fac eu, de 
exemplu. Tu poate nu ai darul învăţăturii, dar fiecare persoană din 
trupul lui Hristos poate învăţa prin împărtăşirea credinţei lor cu o 
altă persoană. Sunt persoane care sunt chemate în mod special să 
înveţe, persoane care sunt chemate să predice sau să păstorească 
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biserici. Un alt dar enumerat în Romani 12 este cel al milosteniei. 
Mulţi dintre voi puteţi avea o abilitate, sau dar, fără să fiţi conştient 
de el. Ai o dorinţă să fii capabil să fii o binecuvântare pentru cineva. 
Poţi fi genul de persoană care, când intră într-o cameră, observă 
oameni care par a fi într-o stare proastă. Tu îi înţelegi, ştii  prin ce 
trec, şi ai o dorinţă să-i faci să se simtă confortabil şi să-i slujeşti. 
Ştiai că ăsta este un dar supranatural de la Dumnezeu?

În Romani 12 spune că anumiţi oameni au fost chemaţi să 
dăruiască, au un dar special pentru dăruire, au abilitatea să facă 
bani şi să dăruiască, să susţină Evanghelia. Acesta este darul 
lor, chemarea lor în viaţă, şi unii dintre voi pot fi chemaţi către 
exact acelaşi lucru. Unii dintre voi aveţi darul încurajării. Unii 
aveţi darul administrării, în mod tipic numit de biserică darul de 
a ajuta. Sunt tot felul de lucruri care pot fi făcute, nu numai în 
organizarea bisericii, ci şi în interacţiunea cu oamenii în viaţa de 
zi cu zi. Sunt unii dintre voi care au abilitatea de a încuraja pe cei 
descurajaţi, ceva ce eu nu aş putea fi capabil niciodată să fac doar 
prin învățarea Cuvântului. Pur şi simplu ai abilitatea supranaturală 
de a merge, a-ţi pune braţul în jurul cuiva, a-l binecuvânta şi a-l 
întări. Lucrul pe care vreau să-l scot în evidență este că nu trebuie 
să vezi aceste lucruri ca ceva natural, ca şi cum, „Ei bine, ăsta este 
felul meu de personalitate.” Este posibil ca să te fi clasificat ca acest 
gen de persoană, dar ştii ceva? A fost o abilitate supranaturală pe 
care Dumnezeu a plasat-o înlăuntrul tău care ţi-a dat darurile, 
talentele şi perspectiva care te face să gravitezi către a face anumite 
lucruri.

Când slujeşti altor oameni, Scriptura spune că trebuie să 
slujeşti lucrurile pe care Dumnezeu le-a plasat înlăuntrul tău. Cu 
toţii trebuie să devenim slujitori, fie ca o vocaţie permanentă, la 
slujbele noastre sau oriunde ne-am afla. Dacă o faci cu vecinii tăi 
sau cu oamenii din magazin, trebuie s-o faci din abilitatea pe care 
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o dă Dumnezeu, nu din abilitatea ta proprie. Deci, te încurajez 
să-L cauţi pe Dumnezeu, să descoperi darurile pe care le-a plasat 
înlăuntrul tău, şi nu le neglija dacă nu eşti chemat către unul din 
darurile de slujire formale, ca şi vocaţie. Recunoaşteţi că fiecăruia 
dintre voi v-au fost dăruite în interiorul vostru de către Duhul Sfânt 
abilităţi supranaturale, şi apoi slujiţi altor oameni prin darurile pe 
care Dumnezeu le-a plasat în interiorul vostru. 

O să necesite timp şi exerciţiu. Nu vei fi perfect de prima dată, 
deci nu-ţi fie teamă să practici. Dacă faci vreo greşeală Dumnezeu 
nu va cădea de pe tronul Său, oamenii vor vedea sinceritatea 
inimii tale. Dragostea ta le va sluji chiar dacă nu vei face ceva 
perfect. Începe să-i slujeşti pe alţii. Recunoaşte că eşti înzestrat de 
Dumnezeu, şi începe a împărtăşi abilitatea supranaturală pe care 
El ţi-a dat-o cu alţi oameni.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte 1 Petru 4:11. Din a cui abilitate ar trebui să slujim? __
_________________________________________________

1 PETRU 4:11 Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui 
Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe 
care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit 
Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în 
vecii vecilor! Amin.

2. Citeşte 1 Corinteni 12:4. Sunt varietăţi şi diferite feluri de 
daruri spirituale, dar care este sursa tuturor acestora? ______
_________________________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 12:4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh.

3. Citeşte 1 Corinteni 12:6. Alege afirmaţia corectă. 

A. Dumnezeu funcţionează numai într-un fel
B. Sunt diferite feluri în care Dumnezeu lucrează prin oameni
C. Dumnezeu lucrează numai prin predicator

1 CORINTENI 12:6-10 Sunt felurite lucrări, dar este acelaşi 
Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. [7] Şi fiecăruia i se dă 
arătarea Duhului spre folosul altora. [8] De pildă, unuia îi este 
dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; [9] altuia, 
credinţă, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin 
acelaşi Duh; [10] altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; 
altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, 
tălmăcirea limbilor. 
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4. Citeşte 1 Corinteni 12:7. Adevărat sau fals: Prezența Duhului 
Sfânt şi darurile duhovniceşti sunt date fiecăruia dintre noi 
pentru binele tuturor. _______________________________

5. Citeşte 1 Corintenii 12:8-10. Enumeră şi defineşte câteva dintre 
darurile duhovniceşti pe care Dumnezeu le dă oamenilor. __
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Citeşte Romani 12:6-8. Defineşte darurile duhovniceşti 
enumerate aici pe care Dumnezeu le dă oamenilor. _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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ROMANI 12:6-8 Deoarece avem felurite daruri, după harul 
care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuinţeze 
după măsură credinţei lui. [7] Cine este chemat la o slujbă, să se 
ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. 
[8] Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine 
dă, să dea cu inima largă. Cine cârmuieşte,  să cârmuiască cu 
râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie. 

7. Ai observat vreunul din aceste daruri lucrând prin tine? Dacă 
da, care dintre ele?

2 TIMOTEI 4:11 Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi 
adu-l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:1 În Biserica din Antiohia 
erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, 
Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu 
cârmuitorul Irod, şi Saul.

FAPTELE APOSTOLILOR 13:15 După citirea Legii şi a 
Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică, Fraţilor, dacă 
aveţi un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiţi.

PROVERBELE 22:9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru 
că da săracului din pâinea lui.

FAPTELE APOSTOLILOR 20:28 Luaţi seama, dar, la 
voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Domnul Sfânt 
episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o 
cu însuşi sângele Său.

MATEI 5:7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de 
milă!
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8. Citeşte 1 Corinteni 12:7. Cine ar trebui să beneficieze de aceste 
daruri? __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1 CORINTENI 12:7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre 
folosul altora.

SCRIPTURI ADIŢIONALE DIN LECŢIE

FAPTELE APOSTOLILOR 27:21-25 Oamenii nu mâncaseră 
de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor şi a 
zis,Oamenilor, trebuia să mă ascultaţi şi să nu fi pornit cu 
corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie şi de 
această pagubă. [22] Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună; pentru 
că nici unul dintre voi nu va pieri; şi nu va fi altă pierdere decât 
a corabiei. [23] Un înger al lui Dumnezeu al căruia sunt eu şi 
căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi-noapte [24] şi mi-a zis,Nu te 
teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată că 
Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună 
cu tine. [25] De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în 
Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus.

FAPTELE APOSTOLILOR 9:11-12 Şi Domnul i-a zis,Scoală-
te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreapta şi caută în casa lui 
Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; [12] 

şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi 
punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.

1 CORINTENI 13:2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş 
cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată 
credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu 
sunt nimic.
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MARCU 16:18 Vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de 
moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi 
bolnavii se vor însănătoşi.

EVREI 2:3-4 Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă 
de o mântuire aşa de mare, care după ce a fost vestită întâi de 
Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce 
Dumnezeu întărea mântuirea lor cu semne, puteri şi felurite 
minuni şi cu Darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!

FAPTELE APOSTOLILOR 11:27-28 În vremea aceea, s-au 
coborât nişte proroci din Ierusalim la Antiohia. [28] Unul dintre ei, 
numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete 
mare în toată lumea. Şi a şi fost, în adevăr, în zilele împăratului 
Claudiu.

1 CORINTENI 14:3 Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte 
oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere.

FAPTELE APOSTOLILOR 16:16-18 Pe când ne duceam la 
locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de 
ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. [17] Roaba 
aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga,Oamenii aceştia 
sunt robii Dumnezeului preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii. 
[18] Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors 
şi i-a zis duhului,În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi 
din ea. Şi a ieşit chiar în ceasul acela.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:4-11 Şi toţi s-au umplut de 
Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum 
le dădea Duhul să vorbească. [5] Şi se aflau atunci în Ierusalim 
iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 
[6] Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas 
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încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 
[7]  Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii,Toţi aceştia 
care vorbesc nu sunt galileeni? [8] Cum, dar, îi auzim vorbind 
fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?  

[9]  Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, 
Capadocia, Pont, Asia [10] Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei 
dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, [11] cretani 
şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate 
ale lui Dumnezeu!

1 CORINTENI 14:13-14 De aceea, cine vorbesete în altă limbă 
să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească. [14] Fiindcă, dacă mă 
rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără 
rod.
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MIRACOLELE ADUC 
GLORIE LUI DUMNEZEU

De Andrew Wommack

Am vorbit despre manifestarea puterii lui Dumnezeu şi slujirea 
altor oameni prin darurile pe care El ni le dă. Aş vrea să împărtăşesc 
câteva lucruri despre cum acest lucru îi aduce glorie lui Dumnezeu 
şi cum El se aşteaptă ca noi să folosim abilitatea Lui supranaturală. 
Sunt aşa de multe scripturi în legătură cu aceste lucru încât o să 
citez numai câteva. În Matei 9 este un episod unde Isus a vindecat 
un paralitic şi o să intru în mai multe detalii în legătură cu asta în 
Marcu 2. Matei 9:8 spune, Când au văzut noroadele lucrul acesta, 
s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor 
o astfel de putere. Ştiai că darurile duhovniceşti – miracolele – îl 
glorifica pe Dumnezeu, şi acesta este motivul pentru care ne-a dat 
această abilitate supranatura nouă?

Când începi să mărturiseşti evanghelia altor oameni, este o 
tendinţă naturală ca ei să se îndoiască şi să întrebe, „Ei bine, cum 
ştii că ceea ce spui e adevărat?” Odată l-am auzit pe T.L. Osborne, 
un evanghelist renumit care a condus sute de mii de oameni la 
Domnul, discutând experienţa sa când a fost prima dată într-o 
misiune în străinătate. A încercat să mărturisească oamenilor 
despre Isus, şi aceştia pur şi simplu nu credeau ce spunea. În sfârşit, 
într-o zi vorbea cu un om spunând,Dar Biblia spune”, şi omul acela 
i-a răspuns,Ce diferenţă este între cartea ta neagră şi orice altă 
carte neagră?” Atunci T.L. Osborne s-a gândit, Cum să ştie aceşti 
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oameni că Biblia este adevărată? Eu am încredere că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu, dar cum pot să îi conving pe ei?

A lăsat câmpul de misiune înfrânt şi descurajat, s-a întors acasă 
şi a început să-L caute pe Dumnezeu. Domnul i-a spus că trebuie să 
folosească abilitatea Lui supranaturală. Semnele şi miracolele au ca 
scop validarea cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce va schimba vieţile 
oamenilor. 1 Petru 1:23 spune, Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 
Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce schimbă vieţile oamenilor, 
dar cum îi faci să creadă că este într-adevăr Dumnezeu cel care 
vorbeşte? Ei bine, acesta este scopul miracolelor. Când predicăm 
şi spunem că este voia lui Dumnezeu pentru cineva să fie vindecat, 
demonstrăm acest lucru prin a vorbi asupra lor în numele lui Isus. 
Ochii lor orbi sau urechile surde care se deschid validează că este 
Dumnezeu. Miracolele nu vor schimba oamenii, dar îi vor face să 
creadă că cuvântul pe care l-ai spus este Cuvântul lui Dumnezeu.

Un exemplu din scriptură al acestui lucru este în Marcu 2:1-9 
unde avem mai multe detalii despre paraliticul care a fost vindecat, 
După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în 
casă, şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă 
locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul. [3] Au venit la El nişte 
oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. [4] Fiindcă 
nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut 
acoperişul casei unde era Isus şi, dupa ce l-au spart, au coborât 
pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. [5] Când le-a văzut Isus 
credinţa, a zis slăbănogului,Fiule, păcatele îţi sunt iertate! [6] Unii 
dintre cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor, [7] Cum 
vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele 
decât numai Dumnezeu? [8] Îndată, Isus a cunoscut prin duhul Său, 
că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis,Pentru ce aveţi astfel de gânduri în 
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inimile voastre? [9] Ce este mai lesne, A zice slăbănogului, Păcatele îţi 
sunt iertate, ori a zice, Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă? Adevărul 
este că nici unul dintre aceste două lucruri nu este posibil în 
mod normal. Este imposibil pentru un om să ierte păcate şi este 
de asemenea imposibil pentru un om să vindece pe altcineva de 
paralizie. Deci dacă Dumnezeu poate face unul din aceste lucruri, 
îl poate face şi pe celălalt.

Isus a spus în versetele 10-12, Dar, ca să ştiţi că Fiul omului 
are putere pe pământ să ierte păcatele, [11] ţie îţi poruncesc, a zis 
El slăbănogului, scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă. [12] Şi 
îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în 
faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi 
ziceau, Niciodată n-am văzut aşa ceva. Isus a fost foarte clar când 
a spus, Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte 
păcatele, ţie îţi poruncesc, a zis El slăbănogului, scoală-te, ridică-ţi 
patul şi du-te acasă. A adus vindecarea ca oamenii să ştie că dacă 
poate face lucruri fizice pe care ei le pot vedea întâmplându-se la 
Cuvântul Lui, atunci lucruri spirituale cum ar fi iertarea păcatelor 
se pot întâmpla deasemenea. Isus a folosit miracole ca să valideze 
Cuvântul Lui.

Acest exact lucru este spus în Evrei 2:2-3, Căci, dacă cuvântul 
vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice 
neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, [3] cum vom scăpa noi, 
dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după 
ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au 
auzit-o. Aici spune că Dumnezeu a confirmat acest cuvânt prin 
puterea Duhului Sfânt. Pune asta împreună cu Marcu 16:20, Iar ei 
au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună 
cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin. Lucrul 
pe care vreau să-l scot în evidență este că Dumnezeu vrea să-Şi 
folosească abilitatea şi puterea supranaturală să slujească altor 
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oameni. Foloseşte miracolele care au loc prin darurile Duhului 
Sfânt ca să confirme oamenilor că El este cel care vorbeşte cu ei. 
În concluzie, El îşi doreşte ca oamenii să fie eliberaţi în inimile lor, 
dar câteodată drumul către inimile oamenilor este prin trupurile 
şi emoţiile lor. Dacă poţi rezolva aceste lucruri şi poţi vedea 
o persoană eliberată, atunci ei se vor deschide şi Îi vor permite 
Domnului să le atingă şi restul vieţii şi îi vor încredința întreaga 
lor fiinţă Lui.

În 1 Corinteni 2:1-5, Pavel le scrie corintenilor, amintindu-le 
cum i-a abordat iniţial, Cât despre mine, fraţilor, când am venit la 
voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau 
înţelepciune strălucită. [2] Căci, n-am avut de gând să ştiu între voi 
altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. [3] Eu însumi, când 
am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. 
[4] Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile 
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul 
şi de putere, [5] pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe 
înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. A făcut foarte 
clar motivul pentru care nu a venit punând accent pe înţelepciunea 
şi cuvintele lui, ci a venit să demonstreze Duhul şi puterea, pentru 
ca credinţa lor să fie în puterea lui Dumnezeu nu în înţelepciunea 
oamenilor. 

Creştinismul are o logică minunată. Odată ce vezi adevărul, 
te întrebi cum nu ţi-ai dat seama mai devreme şi de ce nu-l 
îmbrăţişează oricine. Dar creştinismul nu este numai logic..., este 
o experienţă reală cu un Dumnezeu real. El trăieşte astăzi şi vrea 
să Se manifeste cu putere exact în acelaşi fel în care a făcut-o în 
Cuvântul Său. Evrei 13:8 spune, Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi 
şi în veci! Isus a venit şi a fost un om validat de Dumnezeu între 
noi prin semne şi minuni. Faptele apostolilor 10:38 spune, Cum 
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care 
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umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toti ce erau apăsaţi de 
diavolul; căci Dumnezeu era cu El. A avut cuvântul Lui confirmat, 
şi aceste miracole sunau ca un clopoţel care să cheme oamenii către 
mesajul Lui. Ei Îl glorificau pe Dumnezeu. Multe scripturi spun că 
aceste miracole îl glorificau pe Dumnezeu, şi dacă Isus a trebuit 
să folosească puterea Duhului Sfânt ca să slujească şi să schimbe 
vieţile oamenilor, cum să ne gândim că noi ne putem descurca 
mai bine decât El? Dacă Isus S-a bazat pe miracole să atragă 
oamenii către El să-I primească mesajul, cum este posibil să ne 
gândim că putem convinge lumea astăzi fără să operăm în puterea 
supranaturală a lui Dumnezeu? Adevărul este ca miracolele aduc 
glorie lui Dumnezeu. Sunt ca un clopoţel care atrage oamenii. Este 
ca un clopoţel pentru cină – este hrana cea care te va umple, dar 
clopoţelul îţi atrage atenţia. Fără clopoţel, unele persoane vor rata 
masa. Fără puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, mulţi oameni 
vor rata faptul că Dumnezeu este real şi că El le poate schimba 
inimile şi ierta păcatele. 

Te încurajez să realizezi că Dumnezeu vrea să curgă prin 
fiecare dintre noi şi să lucreze aceste miracole prin noi în vieţile altor 
oameni. Unii poate spuneţi, Dar lucrul acesta mă intimidează. Şi ce 
se întâmplă dacă mă rog pentru cineva şi nu se vindecă? Cum ştiu 
că se va întâmpla?” Trebuie să recunoşti că nu tu faci miracolele; 
Dumnezeu le face. Nu iei asupra ta responsabilitatea dacă 
miracolul se întâmplă şi persoana este eliberată, şi nu iei asupra ta 
nici vina dacă nu funcţionează. Tu numai te rogi. Dumnezeu este 
cel care vindecă. Dar El trebuie să curgă prin tine. Dumnezeu vrea 
să te folosească în feluri miraculoase. Trebuie să intri în Cuvântul 
lui Dumnezeu, să observi cum a funcţionat pentru alţi oameni, să 
aplici aceste lucruri în viaţa ta şi să laşi puterea miraculoasă a lui 
Dumnezeu să înceapă să curgă prin tine astăzi.



29

MIRACOLELE ADUC GLORIE LUI DUMNEZEU

ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Ce este un miracol? ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Citeşte Marcu 2:10-12. Ce a demonstrat miracolul lui Isus că 
are putere să facă? __________________________________

MARCU 2:10-12 10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are 
putere pe pământ să ierte păcatele, [11] Ţie îţi poruncesc, a zis 
El slăbănogului, scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă. [12] Şi 
îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în 
faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu 
şi ziceau, Niciodată n-am văzut aşa ceva!

3. Citeşte Marcu 16:15-18. Ca şi credincioşi, ce trebuie să facem 
noi? _____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

MARCU 16:15-18 Apoi le-a zis, Duceţi-vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. [16] Cine va crede şi 
se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 
[17] Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în numele 
Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; [18] vor lua în mână 
şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-I va vătăma; îşi vor pune 
mâinile pe bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.

4. Citeşte Faptele apostolilor 8:5-8 şi 12. Ce au văzut aceşti oameni 
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şi cum au reacţionat? ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 8:5-8 Filip s-a coborât în cetatea 
Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. [6] Noroadele luau 
aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au 
văzut semnele pe care le făcea. [7] Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau 
duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi 
erau tămăduiţi. [8] Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.

FAPTELE APOSTOLILOR 8:12 Dar când au crezut pe Filip, 
care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a 
numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.

5. Citeşte Faptele apostolilor 3:12. Ce a spus apostolul Petru 
despre cucernicia lui şi producerea miracolelor? __________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTLILOR 3:12 Petru, când a văzut lucrul 
acesta, a luat cuvântul şi a zis norodului, Bărbaţi israeliţi, pentru 
ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, 
ca şi cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi 
făcut pe omul acesta să umble?

6. Citeşte Faptele apostolilor 3:16. Cum se întâmplă miracolele? 
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 3:16 Prin credinţa în Numele lui 
Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l 
cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire 
deplină, cum vedeţi cu toţii.



31

MIRACOLELE ADUC GLORIE LUI DUMNEZEU

7. Există momente unde s-au întâmplat miracole în Noul 
Testament care nu au fost făcute de apostoli? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________

8. Citeşte 1 Corinteni 1:7. Când va înceta darul miracolelor? ___
_________________________________________________

1 CORINTENI 1:7 Aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, 
în aşteptarea arătării Domnului nostru, Isus Hristos.
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PUTEREA RELAŢIILOR 
EVLAVIOASE

De Don Krow

Astăzi vom vorbi despre puterea relaţiilor evlavioase. Dacă 
vă uitați cu atenţie, toată Biblia vorbeşte despre acest subiect. De 
exemplu, cuvântul „biserica” provine din cuvântul grecesc ekklesia 
care înseamnă „un grup chemat aparte”. Uitându-te în cuvântul lui 
Dumnezeu, vei vedea că biserica, sau oamenii lui Dumnezeu, sunt 
încurajaţi să se întâlnească împreună. Sunt încurajaţi să se roage 
împreună şi să se încurajeze reciproc zilnic. Sunt încurajaţi prin 
puterea relaţiilor evlavioase în timp ce umblă împreună. Dacă iei 
în considerare cuvântul „episcop” folosit de multe ori în Scriptură, 
se referă de obicei la cineva care este mai bătrân, cineva care este 
matur, cineva care a mers cu Hristos, şi care a avut succes în viaţa sa 
de familie şi în căsnicia sa. Dacă ar fi să am o problemă în căsnicia 
mea, aş vrea să merg la un om care a trăit evlavios, care a obţinut 
înţelepciune dumnezeiască dealungul anilor.

Deasemenea trebuie să realizăm că Scriptura descrie trupul 
lui Hristos ca pe un trup fizic. Are mâini, ochi, urechi şi alte părţi 
diferite. Suntem cu toţii parte din ceilalţi. Ca şi parte din ceilalţi, 
obţinem putere unul de la celălalt. Fiecare ligament, fiecare parte 
a trupului are darul ei, talentele ei, felul ei propriu de a da putere 
şi învăţătură.

Biblia spune în Iacov 5:16, Mărturisiţi-vă unii altora păcatele 



33

PUTEREA RELAŢIILOR EVLAVIOASE

şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Acesta este un exemplu în 
Scriptură despre puterea relaţiilor evlavioase. Ştiţi, este ceva care 
lipseşte în trupul lui Hristos. Cred că deoarece am pus accent 
pe preoţia credinciosului mergând direct la Dumnezeu şi nu 
unul la celălalt, am pierdut unele lucruri. Biblia vorbeşte despre 
mărturisirea greşelilor noastre unii altora. Am un prieten care se 
cheamă Dr Loren Lewis. Este un om mai în vârstă, şi am petrecut 
mult timp împreună. Este un absolvent al facultăţii de limba 
greacă şi citeşte direct din greacă. Când este ceva în Scriptură ce 
nu înţeleg, merg la el şi îl întreb cum explică limba greacă acel 
lucru. Îl întreb deasemenea despre timpurile în limba greacă şi mă 
ajută mult în studiul meu biblic. Am petrecut ore în şir cu acest 
om. Este un om foarte înţelept. Este un om al lui Dumnezeu. Are o 
căsnicie de success. Are o familie de success. Şi sunt timpuri când 
fiecare dintre noi trebuie să ne mărturisim greşelile. Acum, ştiu că 
Biblia spune că trebuie să ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu, 
şi nu spun să mergi să-ţi mărturiseşti păcatele cuiva ca şi cum ei ţi 
le-ar putea ierta, pentru că trebuie să mergem direct la Dumnezeu. 
Dar trebuie să fim răspunzători cuiva în vieţile noastre. 

Puterea de a avea relaţii evlavioase este puterea de care avem 
nevoie pentru a fi responsabili şi pentru ca cineva să ne încurajeze 
să urmăm calea Domnului. În Evrei, Biblia ne spune să ne 
îndemnăm unii pe alţii, să nu uităm adunarea noastră împreună, 
să ne încurajăm unul pe celălalt, şi să ne avertizăm unul pe celălalt 
ca nici unul dintre noi să nu ne împietrim prin înşelăciunea 
păcatului. Toate aceste lucruri vorbesc despre puterea relaţiilor 
creştine. În ce priveşte partea negativă, Biblia ne avertizează 
de multe ori despre relaţiile necreştine şi despre cum relaţiile 
necreştine ne pot afecta mintea şi gândirea. Înainte să ne dăm 
seama, putem fi conduşi şi implicați în lucruri în care nu ar trebui 
să fim, asta pentru că nu ne-am protejat şi nu ne-am înconjurat 
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de sfat evlavios. (Proverbele 11-14, 13:20, şi 1 Corinteni 15:33). 
Biblia spune, Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? 
(2 Corinteni 6:14).

Trăind această viaţă creştină, te încurajez să te înconjori 
de relaţii evlavioase şi să te fereşti de cei ce te vor influenţa într-
un mod negativ. Este foarte important să avem credincioşi 
evlavioşi în vieţile noaste cu care ne putem ascuţi unii pe alţii 
(Proverbele. 27:17) şi cărora să le fim răspunzători. Dumnezeu să 
vă binecuvânteze în timp ce continuați să meditaţi şi să vă gândiţi 
la aceste lucruri.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte 1 Corinteni 15:33. Ce ne învaţă acest vers despre relaţii? 
________________________________________________

1 CORINTENI 15:33 Nu vă înşelaţi, Tovărăşiile rele strică 
obiceiurile bune.

2. Citeşte 1 Corinteni 12:12. Ce ne arată acest vers despre viaţa 
creştină? _________________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 12:12 Căci, după cum trupul este unul şi are 
multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar 
că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. 

3. Citeşte Evrei 10:24. Ce putem învăţa despre relaţiile evlavioase 
din Evrei 10:24? ____________________________________
_________________________________________________

EVREI 10:24-25 Să veghem unii asupra altora, ca să ne 
îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. [25] Să nu părăsim 
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii 
pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

4. Citeşte Evrei 10:25. Ce putem învăţa din acest vers despre 
relaţii? ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

5. Citeşte Proverbele 5:22-23. De ce trebuie să ne păzim inimile 
de relaţii neevlavioase? ______________________________
_________________________________________________
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PROVERBELE 5:22-23 Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile 
lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. [23] El va muri în 
lipsa de înfrânare, se va poticni de prea multa lui nebunie.

6. Citeşte 2 Timotei 2:22. Cu cine trebuie să urmărim neprihănirea, 
credinţa, dragostea şi pacea? __________________________
_________________________________________________

2 TIMOTEI 2:22 Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte 
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce 
caută pe Domnul dintr-o inimă curată.

7. Citeşte Evrei 13:7. De cine trebuie să ne aducem aminte 
modelându-ne vieţile după ei? ________________________
_________________________________________________

EVREI 13:7 Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au 
vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la 
sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!
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PRIGONIREA

De Don Krow

Astăzi vom studia subiectul persecuției şi cuvintele lui 
Isus din Matei 10:16-23. El voia să-i pregătească pe ucenicii Lui 
pentru opoziţie, voia ca ei să ştie că opoziţia va veni. Toţi cei ce 
trăiesc în evlavie, cu Hristos ca centrul vieţii lor, vor fi prigoniţi 
(2 Timotei 3:12). Nu este ceva ce poţi exorciza. Inamicul poate fi 
în spatele acestui lucru, dar persecuţia este parte din a trăi pentru 
neprihănire. Biblia spune că aceia care vor trăi în evlavie în Hristos 
vor suferi prigonire. Isus îi pregăteşte pe ucenicii lui spunând Iată, 
eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor (Matei 10:16). Cuvântul 
„Iată” spune, „Ascultaţi băieţi, vreau să înţelegeţi asta. O să vă 
trimit ca pe oi în mijlocul lupilor”. Oile sunt cele mai lipsite de 
apărare şi dependente animale pe care le ştiu. O oaie nu are colţi, 
nu are venin ca şarpele – nu are nici un fel de apărare. Singura 
apărare pe care o are este păstorul. 

Responsabilitatea păstorului este să ţină lupii departe de 
turma de oi, dar Isus spune exact opusul, „Vă trimit ca pe nişte oi 
într-o turmă de lupi.” Nu-i aşa că este uimitor? Motivul pentru care 
o spune este să-i pregătească pentru opoziţie. Efeseni 6:12 spune, 
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt 
în locurile cereşti. Va veni opoziţia. Parte din viaţa de creştin este 
opoziţie, şi Isus vrea ca să ştii asta. Vrea să te pregătească pentru 
acest lucru spunând, Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii … Acel cuvânt 
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„înţelepţi” înseamnă că în orice situaţie, nu veţi incita probleme 
inutil ci veţi avea înţelepciune pe care o veţi purta cu voi. Fiţi 
înţelepţi ca şerpii şi fără răutate că porumbeii. 

Apoi spune, Păziţi-vă de oameni (Matei 10:17). Inamicul 
se va folosi de oameni. Efeseni 2:2 spune că este domnul puterii 
văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 
Satana va folosi oameni să ni se opună, să se opună scopului 
lui Isus Hristos, şi să se opună Cuvântului lui Dumnezeu. 
Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă 
vor bate în sinagogile lor. (Matei 10:17). Pavel a spus, De cinci 
ori am fost biciuit, de cinci ori am căpătat patruzeci de lovituri 
fără una, pentru Isus Hristos, pentru mesajul lui Isus Hristos, 
şi mesajul evangheliei. (2 Corinteni 11:23-24). Isus a spus că 
vei fi adus înaintea guvernatorilor – chiar şi guvernul poate fi 
folosit să se opună scopului lui Isus Hristos. Vei fi adus înaintea 
guvernatorilor şi regilor datorită lui Isus, pentru o mărturie 
pentru ei sau împotriva lor.

Sunt unul din profesorii de la colegiul biblic Charis. Predam 
un curs despre evanghelizare, şi le arătam studenţilor cum pot 
folosi o scrisoare de evanghelizare şi o mărturie personală 
pentru a-i atinge pe cei pierduţi. Am făcut şi eu una şi am 
trimis-o la cincizezi sau o sută de oameni. Numai peste câteva 
zile, am primit un telefon de la o femeie din oraş numită Mary 
Anne. A spus, Nu o să scapi cu asta, nu îmi poţi spune despre 
Isus Hristos; ve plăti pentru asta. De unde ai luat numele meu, 
oricum?” Am spus, L-am luat direct din cartea de telefon.” Mi-a 
răspuns, Eşti un mincinos! Numele şi adresa mea nu sunt în 
cartea de telefon!” I-am spus, Ei bine, eu de acolo le-am luat.
„Mi-a zis, Mâine te va contacta poliţia.” Mă gândeam: „Oare nu 
e Biblia adevărată?” Şi poliţia m-a contactat într-adevăr a doua zi 
şi au încercat să mă interogheze timp de vreo două ore.
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Vezi ce încerc să spun? Sunt criminali pe stradă şi cei de 
la poliţie şi-au pierdut 2 ore din timpul lor. De ce? Datorită lui 
Isus Hristos, datorită Evangheliei. Este cuvântul lui Dumnezeu 
adevărat? Dacă te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai curaj 
să mărturiseşti despre El, dacă ai curaj să-L proclami pe Isus, dacă 
eşti curajos să trăieşti o viaţă în evlavie înaintea oamenilor, va fi 
opoziţie. Există forțe ale răului, există forțe ale binelui. Isus a vrut 
să-i pregătească pe ucenicii lui.

Isus a spus în Matei 10:19, Dar când vă vor da în mâna lor, 
să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce 
veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Cu Duhul lui 
Dumnezeu, vei avea înţelepciune ca Ştefan diaconul în vechime. 
Oamenii nu puteau să facă faţă înţelepciunii cu care vorbea. Isus 
spune în versetele 22-23, Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui 
Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Când vă vor 
prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Opoziţia împotriva evlaviei, 
împotriva scopurilor lui Isus Hristos, este o realitate dacă eşti unul 
care împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu, nu numai îl aude.

Eram într-un parc cu ceva vreme în urmă şi am văzut o femeie 
mai în vârstă şezând în leagăn. M-am gândit: Este inofensivă, 
nu-mi poate face rău! Am întrebat-o dacă pot să iau loc cu ea în 
leagăn, am luat loc şi am început o conversaţie cu ea. Am aflat că 
se numea Jane, şi am întrebat-o: „Apropo Jane, cu ce te ocupi?” 
Mi-a răspuns: „O, sunt o femeie bătrână; nu mai lucrez, sunt 
pensionară.” Apoi ma întrebat: „Şi tu cu ce te ocupi?” Am spus: 
„Lucrez pentru o lucrare bisericească, o organizaţie bisericească.” 
Dintr-o dată expresia feţei i s-a schimbat. A spus: „Nu-mi spune 
tu mie despre Dumnezeu, nu-mi spune despre Isus!” I-am spus 
„O, Jane nu trebuie să vorbeşti aşa”, mi-a zis „Dacă Isus Hristos 
ar fi în faţa mea, L-aş scuipa în faţă!” I-am spus „Jane n-ar trebui 
să vorbeşti lucruri de genul ăsta. Trebuie să fi fost rănită de foarte 
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mulţi oameni din biserică pentru ca să vorbeşti aşa. Jane, nu ar 
trebui să vorbeşti aşa! Lasă-mă să-ţi spun despre familia mea.” A 
spus „Nu! Am spus că nu-ţi dau voie să vorbeşti cu mine. O să-mi 
spui despre Isus Hristos şi despre ce a făcut Dumnezeu în familia 
ta, şi nu o să te las. Nu-ţi dau voie să vorbeşti.” Am spus „Jane, te 
rog. Trebuie să-ţi spun despre Isus.” A zis „Nu! Ţi-am spus să TACI 
DIN GURĂ!”

Ținea un câine mic în zgardă, şi a tras de zgardă până când 
cățelul a început să facă „Mrrr” şi a şi plecat. Aici era o femeie 
scăpată de sub control pentru că un duh s-a ridicat în ea, un duh 
al nesupunerii. Era controlată de inamic. Mă gândeam Nu sunt 
obişnuit ca oamenii să ţipe la mine, nu sunt obişnuit cu oameni 
care reacţionează în felul ăsta. Dar nu am simţit nimic în afară 
de compasiune, în afară de dragoste pentru Jane. Scăpase de sub 
control şi eu aveam control absolut. Am mers acasă şi am spus: 
„Doamne, ştii ceva?  Cel mai mare miracol a fost că eu am avut 
control total. Când o persoană se răstea la mine, nu am avut nimic 
altceva decât iubire şi compasiune.”

Persecuţie şi opoziţie vor veni când ieşim afară în numele lui 
Isus. Acelaşi Duh al lui Dumnezeu care ne dă curaj să-L proclamăm 
pe Isus, chiar şi când suntem respinşi din cauza Lui, acelaşi Duh ne 
va da alinare şi putere în orice situaţie. 
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte 2 Timotei 3:12. Ce se va întâmpla cu cei ce voiesc să 
trăiască în evlavie? __________________________________

2 TIMOTEI 3:12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu 
evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.

2. Cum poţi defini „prigonirea”? ________________________
_________________________________________________

3. Citeşte Marcu 4:16-17. Din ce cauză vine necazul şi prigonirea? 
_________________________________________________

MARCU 4:16-17 Tot aşa, cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în 
locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc 
îndată cu bucurie; [17] dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până 
la o vreme; şi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina 
Cuvântului, se leapădă îndată de el.

4. Citeşte Faptele Apostolilor 8:1 şi 4. În ce a rezultat persecuţia 
din Ierusalim? _____________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 8:1 Saul se învoise la uciderea 
lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva 
Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, în afară de apostoli, s-au 
împrăştiat prin părţile Iudeei şi ale Samariei.

FAPTELE APOSTOLILOR 8:4 Cei ce se împrăştiaseră 
mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.

5. Citeşte Matei 5:10-12. Există o binecuvântare pentru aceia ce 
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sunt prigoniţi din pricina …? _________________________

MATEI 5:10-12 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, 
căci a lor este Împărăția cerurilor! [11] Ferice va fi de voi când, 
din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor 
spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 
[12]  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este 
mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost 
înainte de voi.

6. Citeşte Matei 5:12. Când credincioşii sunt prigoniţi din pricina 
neprihănirii, la ce ar trebui să se aştepte în viitor? __________
_________________________________________________

7. Citeşte Faptele Apostolilor 9:4-5. Pe cine prigonea Saul? ____
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 9:4-5 El a căzut la pământ şi a 
auzit un glas care-i zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti? 
[5] Cine eşti Tu, Doamne? A răspuns el. Şi Domnul a zis, Eu 
sunt Isus pe Care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu 
piciorul într-un țepuş.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 9:1. În realitate, pe cine prigonea 
Saul? ____________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 9:1 Dar Saul sufla încă 
ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a 
dus la marele preot.

9. Citeşte Galateni 6:12. Iudeii, în cartea Galatenilor, au încercat 
să adauge păstrarea Legii Religioase Evangheliei. Ce au evitat 
prin acest lucru? ___________________________________
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________________________________________________
_________________________________________________

GĂLĂTENI 6:12 Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor 
vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei 
prigonire pentru crucea lui Hristos.
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ÎMPĂRATUL ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI

De Don Krow

În Vechiul Testament, ceea ce a făcut ţara Israel diferită de toate 
celelalte popoare a fost faptul că era o teocraţie. Cu alte cuvinte, era 
condusă direct de Dumnezeu (Isaia 43:15). Mai târziu în istoria 
Israelului, ei au vrut să fie ca toate celelalte naţiuni ale lumii, să fie 
conduse de un împărat pământesc (1 Samuel 10:24-25). Mai târziu, 
datorită nesupunerii lui Saul, Dumnezeu l-a ridicat pe David să 
fie împărat, un om după inima lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 
13:21-22 şi 1 Împăraţi 15:3).

Împăratul trebuia să fie reprezentantul văzut a Dumnezeului 
nevăzut (Deuteronom 17:14-20). Când împăratul îl urma pe 
Domnul, el şi împărăţia lui prosperau. Când împăratul nu-L urma 
pe Domnul, el şi împărăţia lui se îndreptau către captivitate şi 
ruină. 

Când Dumnezeu alegea un împărat, El trimitea un prorooc 
să-l ungă cu ulei. Asta reprezenta pogorârea Duhului Sfânt asupra 
lui, să-l împuternicească şi să-l sfinţească ca să conducă. În acel 
moment Duhul lui Dumnezeu se pogora asupra lui schimbându-i 
inima să conducă în neprihănire, pentru că Dumnezeu era cu el 
(1 Samuel 10:1, 6-7, şi 90. Din această ungere pentru a conduce 
(sau pentru a fi împărat) vine conceptul despre Hristos. Cuvântul 
„uns” în ebraică este Mashiac (Hristos) şi tradus Christos (Hristos) 
în greceşte. Proorocii Vechiului Testament au proorocit că în viitor 
Hristosul (sau Cel Uns) va veni, şi Dumnezeul cerurilor va înfiinţa 
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o împărăţie ce nu va fi distrusă niciodată (Daniel 2:44, 7:14, şi 27). 
În Scripturi, dacă observaţi, Isus nu a explicat niciodată evreilor 
ce voia să spună când vorbea despre Împărăţie. Era un concept al 
Vechiului Testament pe care ei îl aşteptau deja (Isaia 9:6-7, 11:1-6, 
Daniel 2:44, 7:13-14, 18 şi 27). 

Este imposibil să înţelegem mesajul lui Isus fără o înţelegere 
de bază a Împărăţiei. Împărăţia a fost mesajul pe care Isus l-a vorbit 
şi singurul pe care i-a instruit pe discipoli să îl predice (Marcu 
1:14-15, Luca 9:1-2, Faptele Apostolilor 28:23-31, Luca 16:16 şi 
Matei 24:14). Acest mesaj a mai fost prezentat şi ca „mântuire” sau 
oferta „vieţii eterne” (Evrei 2:3, Matei 19:16 comparat cu 19:23; 
Faptele Apostolilor 28:23-24, 28 şi 30-31). În fraza „Împărăţia lui 
Dumnezeu” există idea unui grup de oameni care sunt conduşi 
de Dumnezeu. Ca să se intre în Împărăţia lui Dumnezeu, a fost 
necesar să se îndeplinească anumite condiţii. O schimbare de 
inimă a fost cerută. Această schimbare este ceea ce Biblia numeşte 
pocăinţă. Era o schimbare a inimii către Dumnezeu, adică era o 
întoarcere de la Satana, de la păcat şi felurile lui, către Dumnezeu, 
Hristos şi felurile Lui. Când cineva se întoarce, Dumnezeu oferă 
(ca dar prin sângele vărsat de Isus) iertarea păcatelor şi viaţa eternă 
(Romani 6:23). Această „veste bună” se referă la „Evanghelia 
Harului” sau predicarea „Împărăţiei lui Dumnezeu” (Faptele 
Apostolilor 20:24-25). Împărăţia lui Dumnezeu este caracterizată 
de har (Matei 20:1-16) şi a venit repede şi pe ascuns în lucrarea lui 
Isus (Matei 13:33). Într-o zi o să vină într-o desăvârşire vizibilă şi 
glorioasă (Matei 13:36-43). 
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Daniel 2:44. Proorocii Vechiului Testament au 
proorocit că în viitor, Mesia (sau Cel uns) va veni, şi Dumnezeul 
Cerurilor va ridica o împărăţie care …?

A. Va dura 1000 de ani.
B. Nu va fi distrusă niciodată.
C. Va fi temporară.

DANIEL 2:44 Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul 
cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată 
şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma 
şi va nimici toate aceste împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. 

2. Citeşte Matei 4:17, 23. Care a fost mesajul lui Isus? __________
________________________________________________

MATEI 4:17 De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască 
şi să zică, Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape.

MATEI 4:23 Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod 
în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind 
orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

3. Citeşte Marcu 1:14-15. Isus a predicat Evanghelia …? ____
________________________________________________
___

MARCU 1:14-15 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în 
Galilea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. [15] şi zicea: 
S-a împlinit vremea, şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.
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4. Citeşte Luca 4:43. Motivul pentru care Isus a fost trimis de la 
Dumnezeu a fost să …? ______________________________
________________________________________________

LUCA 4:43 Dar El le-a zis, Trebuie să vă vestesc Evanghelia 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta 
am fost trimis.

5. Citeşte Ioan 4:45. În Scripturi, Isus nu a explicat niciodată 
evreilor la ce s-a referit când a vorbit despre împărăţie. Era o 
concepţie a Vechilui Testament despre care ei …?

A. Ştiau puţin.
B. Credeau că nu va veni niciodată.
C. O aşteptau deja.

IOAN 4:25 Ştiu I-a zis femeia, că are să vină Mesia (căruia I 
se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.

6. Citeşte Luca 9:1-2. Care trei lucruri au făcut cei 12 discipoli? ___
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

LUCA 9:1-2 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai săi, 
le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. 
[2] Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi 
să tămăduiască pe cei bolnavi.

7. Citeşte Luca 10:1-2, 8-9. Ce mesaj le-a spus Isus celor şaptezeci 
să proclame? ______________________________________

LUCA 10:1-2 După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci 
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de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile 
şi în toate locurile pe unde avea să treacă El. [2] Şi le-a zis, Mare 
este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul 
secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.

LUCA 10:8-9 În oricare cetate veţi intra şi unde vă vor primi 
oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte; [9] să vindecaţi pe 
bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: Împărăţia lui Dumnezeu 
s-a apropiat de voi.

8. Citeşte Luca 23:2. În concordanţă cu definiţia proprie evreilor, 
cuvântul Hristos este unul care este …? __________________

LUCA 23:2 Şi au început să-L pârască şi să zică, Pe omul acesta 
L-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir 
cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.

9. Citeşte Faptele Apostolilor 17:7. Contrar legii romane, evreii 
au spus că apostolul Pavel a învăţat că era un alt …? unul …?
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 17:7 Şi Iason i-a găzduit. Ei toţi 
lucrează împotriva împotriva poruncilor cezarului şi spun că 
este un alt Împărat: Isus.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 19:8-10. Pavel a vorbit cu îndrăzneală 
în Efes disputând şi înduplecându-i pe alţii privind …? ____
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 19:8-10 În urmă, Pavel a intrat în 
sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit 
cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu şi 
căuta să-i înduplece pe cei ce-l ascultau. [9] Dar, fiindcă unii 
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rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau de rău Calea 
Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit 
pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia 
numit Tiran. [10] Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce 
locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului.

11. Citeşte Faptele Apostolilor 28:23-31. Ce anume a fost ceea ce 
predica apostolul Pavel în versetul 31? __________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 28:23-31 I-au hotărât o zi şi au 
venit mai mulţi la locuința lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui 
Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze, prin 
Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile privitoare 
la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara. [24] Unii au 
crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut. [25] Fiindcă ei au 
plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat 
decât aceste vorbe, Bine a spus Duhul Sfânt prin proroocul Isaia 
către părinţii voştri, [26] când a zis: Du-te la poporul acesta şi 
zi-i, Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii 
voştri veţi privi, şi nu veţi vedea. [27] Căci inima acestui norod 
s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu 
cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu 
inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec. [28] Să ştiţi, 
dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă 
neamurilor, şi o vor asculta. [29] Când a zis aceste vorbe, iudeii 
au plecat, vorbind cu aprindere între ei. [30] Pavel a rămas doi 
ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi 
care veneau să-l vadă, [31] propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu 
şi învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nici o piedică, 
cele privitoare la Domnul Isus Hristos.

12. Citeşte Matei 24:14. Care este mesajul care trebuie predicat în 
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toată lumea? ______________________________________

MATEI 24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. 
Atunci va veni sfârşitul.

13. Citeşte Faptele Apostolilor 20:24-25. Câteodată Evanghelia 
Împărăţiei este numită şi Evanghelia …? ________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 20:24-25 Dar eu nu ţin numaidecât 
la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-
mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la 
Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. 
[25] Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia 
în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui 
Dumnezeu.

14. Citeşte Luca 16:16. Este imposibil de înţeles mesajul lui Isus 
fără o înţelegere de bază a Împărăţiei. Împărăţia a fost mesajul 
pe care l-a vorbit Isus şi singurul pe care i-a instruit pe discipoli 
să îl:

A. Predice.
B. Ignore.
C. Gândească.

LUCA 16:16 Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci 
încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; 
şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.

15. Citeşte Matei 6:10. Practic Împărăţia lui Dumnezeu este 
condusă de Dumnezeu. Cum este exprimat acest lucru în acest 
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vers? ___________________________________________
_______________________________________________

MATEI 6:10 Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, 
şi pe pământ.

16. Citeşte Coloseni 1:13-14 şi Romani 14:9. În fraza „Împărăţia 
lui Dumnezeu” este ideea unui grup de oameni care:

A. Îl vor chema pe Isus în inimile lor.
B. Vor accepta conducerea lui Dumnezeu (respingând pe 

Satanei) şi primind iertarea Lui.
C. Vor merge la Biserică.

COLOSENI 1:13-14 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului 
şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, [14] în care 
avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

ROMANI 14:9 Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, 
ca să aibe stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii.

17. Citeşte Matei 4:17. Pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, 
o schimbare de inimă este necesară. Această shimbare de 
inimă este ceea ce Biblia numeşte …?

A. Penitenţă.
B. Lucrările Legii.
C. Pocăinţă.

MATEI 4:17 De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască 
şi să zică, Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.

18. Citeşte Faptele Apostolilor 26:18. Te-ai întors de la …? la 
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lumină, de sub…? Satanei la …? ca să primeşti iertarea 
păcatelor tale? _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 Ca să le deschizi ochii, să 
se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea  Satanei 
la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de 
păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţi.

19. Citeşte Ezechiel 36:26-27 şi Faptele Apostolilor 11:15-18. Ţi-a 
fost dată o nouă inimă şi un nou duh care te face să mergi în 
căile lui Dumnezeu? ________________________________
_________________________________________________

EZECHIEL 36:26-27 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi 
un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă 
voi da o inimă de carne. [27] Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi 
face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile 
Mele. 

FAPTELE APOSTOLILOR 11:15-18 Şi, cum am început 
să vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei ca şi peste noi la 
început. [16] Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum 
a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul 
Sfânt. [17] Deci dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, 
care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă 
împotrivesc lui Dumnezeu? [18] După ce au auzit aceste lucruri, 
s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis, Dumnezeu a dat 
deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţă.

20. Citeşte Luca 18:13-14. L-ai chemat pe Dumnezeu pentru 
iertarea păcatelor tale? _______________________________
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LUCA 18:13-14 Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea 
nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea, 
Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! [14] Eu vă spun că mai 
degrabă omul acesta s-a pogorât acasă neprihănit decât celălalt. 
Căci oricine se înalță va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi 
înălţat.
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OBIECTUL CREDINŢEI 
MÂNTUITOARE

De Don Krow

Să presupunem că în ziua nunţii unui bărbat, stând în fata 
pastorului, pastorul ar începe să spună aceste vorbe: „Iei această 
femeie să-ţi gătească, să-ţi facă curat în casă şi să-ţi spele vasele? O 
iei de astăzi înainte să-ţi dea cu aspiratorul prin casă şi să-ţi cureţe 
praful de pe mobilă atât timp cât veţi trăi?” Deodată viitoarea soţie 
spune: „Stop! Dacă mă vrei ca pe o persoană care doar face aceste 
lucruri pentru tine, poţi să angajezi o bonă. Eu vreau să mă iubeşti 
şi să mă iei pentru cine sunt. Dacă mă iei pentru cine sunt, voi 
face toate aceste lucruri pentru tine, dar vreau să mă iei pe mine! 
În totalitate! Nu vreau să iei doar benefiicile mele şi nu persoana 
mea.”

A.W. Tozer spune: „Acum, se pare ciudat faptul că anumiţi 
învăţători nu observă că singurul obiect adevărat al credinţei 
mântuitoare este nimic altceva decât Hristos Însuşi; nu ‚calitatea 
de mântuitor’ sau ‚calitatea de Domn’ a lui Hristos, ci Hristos 
Însuşi. Dumnezeu nu oferă mântuire aceluia care crede în fuctiile 
lui Hristos şi nici o funcţie a lui Hristos nu este prezentată ca 
un obiect al credinţei. Nici nu suntem îndemnaţi să credem în 
ispăşire, sau în cruce sau în preoţia Mântuitorului. Toate acestea 
sunt încorporate în persoana lui Hristos, dar ele nu sunt niciodată 
separate şi nici nu este vreuna izolată de restul. Cu atât mai puţin 
suntem permişi să acceptăm una din funcțiile lui Hristos şi să 
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respingem alta. Noţiunea aceasta pe care o permitem aşa mult este 
erezia zilelor moderne, repet, şi ca fiecare erezie are consecinţe 
malefice asupra creştinilor” (Rădăcina Neprihănirii, pp. 84-86).

Înţelegeţi idea? De ce punem accent pe o parte a lui Hristos 
(beneficiile Lui), o funcţie a lui Hristos? Este ca şi cum am lua o 
femeie în căsătorie ca şi bucătar şi nu pentru persoana ei.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce L-au primit …?

A. Pe El (pe Domnul Isus Hristos).
B. Pe Isus ca Mântuitor.
C. Pe Isus ca Domn.
D. Pe Isus ca preot, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui

Dumnezeu.

IOAN 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 16:31. Trebuie să credem (adică să 
avem încredere şi să ne încredem) în cine? _______________
________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 16:31 Pavel şi Sila i-au răspuns, 
Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.

3. Citeşte Luca 6:46. Ce implică cuvântul „Domn”? __________
________________________________________________

LUCA 6:46 De ce-Mi ziceţi, Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce 
spun Eu?

4. Citeşte Matei 1:21. Ce implică cuvântul „Isus”? ____________
_________________________________________________

MATEI 1:21 Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus,  pentru 
că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.

5. Citeşte Luca 23:2. Ce implică cuvântul „Hristos”? _________
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_________________________________________________
_________________________________________________

LUCA 23:2 Şi au început să-L pârască şi să zică, Pe Omul acesta 
L-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir 
cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.

6. Citeşte Romani 1:16. În concordanţă cu acest verset, Evanghelia, 
sau Vestea Bună, este …? _____________________________
_________________________________________________

ROMANI 1:16 Căci mie nu-mi este ruşine de Evanghelia lui 
Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede; întâi a iudeului, apoi a grecului.

7. Citeşte Romani 1:1-3. Evanghelia lui Dumnezeu se referă la 
sau priveşte …? ____________________________________
_________________________________________________

O parte din Fiul Lui sau Fiul Lui în totalitate? _____________

ROMANI 1:1-3 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, 
pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, [2] pe care 
o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. [3] Ea 
priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte 
trupul.

8. Citeşte Ioan 6:54. Când mănânci ceva, ce înseamnă acel lucru? __
________________________________________________
________________________________________________

IOAN 6:54 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are 
viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
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9. Citeşte Glateni 3:27. Când o persoană este botezată în Hristos, 
aceasta se îmbracă cu …? ______________________________ 

Cu care parte a lui Hristos se îmbracă? __________________
_________________________________________________

GALATENI 3:27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi 
îmbrăcat cu Hristos.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 9:5-6. Când Saul a fost convertit, 
care sunt cele două întrebări pe care I le-a pus lui Hristos? __
_________________________________________________
__________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 9:5-6 Cine eşti Tu, Doamne? 
a răspuns el. Şi Domnul a zis, Eu sunt Isus pe care-L 
prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un 
ţepus. [6] Tremurând şi plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să 
fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate, şi ţi se va spune ce 
trebuie să faci.

11. Citeşte Romani 7:4. Cu cine ar trebui să fim căsătoriţi noi? __
_________________________________________________

Cu care parte din El suntem căsătoriţi? __________________

ROMANI 7:4 Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi 
aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui care 
a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.

12. Te bucuri de o căsătorie bună cu Hristos? Vorbeşti, comunici, 
Îl iubeşti şi Îl slăveşti? ________________________________
__________________________________________________



59

LECŢIA 8

ÎNTREBUINŢAREA CORECTĂ 
A LEGII LUI DUMNEZEU

De Don Krow

Într-o zi eu şi cu Joe vorbeam cu Bill şi Steve la un lac. Următoarea 
întrebare a fost adusă: „Cum este posibil să fie traşi la răspundere 
oamenii care n-au auzit niciodată de Dumnezeu sau de Isus Hristos?” 
Am răspuns: „Bill, să presupunem că ai mers să-l vizitezi pe Steve la 
el acasă, dar el era plecat şi soţia lui era acolo. Dacă ai fi avut o relaţie 
adulteră cu ea, te-ai fi simţit vinovat pentru violarea soţiei prietenului 
tău? Chiar dacă nu ai auzit niciodată de cele Zece Porunci sau nu ai 
citit Biblia niciodată? De unde ar fi venit acel sentiment de vinovăţie 
şi de a fi tras la răspundere?”

Dumnezeu a dat fiecărei persoane, prin Lege şi conştiinţă, 
abilitatea de a simţi binele şi de a se simţi vinovat pentru greşeli. 
Legea şi conştiinţa sunt funcţiile judecăţii de sine care fie ne scuză sau 
ne acuză în privinţa comportamentului nostru (Romani 2:14-15).

Bill îmi spunea ce fel de persoană bună este. El nu vedea cu 
adevărat nici o nevoie pentru un Mântuitor. Am deschis Biblia 
în Exodul 20 şi am început să-i citesc lui Bill cele Zece Porunci. 
„Bill, a fost Dumnezeu întotdeauna pe primul loc în viaţa ta, şi L-ai 
iubit întotdeauna mai mult decât orice în această lume? Dacă nu, 
ai încălcat prima poruncă” (Exod 20:3). „Ai înălţat vreodată ceva 
mai presus decât Dumnezeu? Dacă da, ai încălcat a doua poruncă” 
(Exod 20:4). „Ai folosit vreodată numele lui Isus ca înjurătură? 
Eşti vinovat pentru încălcarea poruncii a treia” (Exod 20:7). „Ai 
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pus întotdeauna deoparte o zi ca să Îl onorezi şi să-L slăveşti 
pe Dumnezeu? Ai încălcat a patra poruncă” (Exod 20:8). „Ţi-ai 
onorat pe mama ta şi pe tatăl tău întotdeauna în tinereţea ta? Ai 
încălcat a cincea poruncă” (Exod 20:12). „Ai devenit vreodată 
extrem de furios asupra cuiva? Ai încălcat a şasea poruncă” 
(compară Exod  20:13 cu Matei 5:21-22).  

„Te-ai uitat vreodată la o femeie şi ai poftit după ea? Ai încălcat 
a şaptea poruncă” (compară Exod 20:14 cu Matei 5:27-28). „Ai luat 
vreodată ceva care nu ţi-a aparţinut? Ai încălcat porunca a opta” 
(Exod 20:15). „Ai spus întotdeauna adevărul? Dacă nu, ai încălcat 
porunca a noua” (Exod 20:16). „Ai avut vreodată vreo dorinţă să ai 
ceva ce aparţine altcuiva? Ai încălcat a zecea poruncă” (Exod 20:17). 
„Vezi de ce Isus a venit să mântuiască păcătoşii?” (Marcu 2:16-17).

Problema cu a ne gândi că suntem destul de buni, sau a încerca 
să fim destul de buni pentru a merge în rai, este faptul că noi cu 
toţii am încălcat cele Zece Porunci. Iacov 2:10 ne spune că oricine 
păstrează toată Legea, dar greşeşte într-o singură poruncă este 
VINOVAT pentru încălcarea Legii. Legea nu a fost făcută să te facă 
neprihănit ci numai să scoată la iveală păcatul (Romani 3:19-20). 
Cu toţii aveam nevoie de un Mântuitor! Cuvântul „Mântuitor” 
înseamnă cineva care te poate salva de pedeapsa păcatului.  Isus 
îi salvează pe cei care pier pentru ca ei să poată avea viaţă eternă 
(Matei 1:21).

Ca să fii destul de bun să mergi în rai trebuie să ai o neprihănire 
egală cu a lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:21). Vestea bună a 
Evangheliei este nu numai că Isus îţi iartă păcatele, dar El ne oferă 
-gratis – propria Sa neprihănire cadou (Romani 5:17, Dacă prin 
greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai 
mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, 
vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos).
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Marcu 2:16-17. Pe cine a venit Isus să mântuiască? ___
________________________________________________

MARCU 2:16-17 Cărturarii şi fariseii, când L-au văzut 
mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: De 
ce mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii? [17] Isus, când 
a auzit acest lucru, le-a zis, Nu cei sănătoşi au trebuinţă de 
doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei 
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.

2. Citeşte Romani 2:1. Când îi judecăm pe alţii, ce ne facem nouă 
înşine? ___________________________________________

De ce? ___________________________________________

ROMANI 2:1 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe 
altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, 
te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi 
lucruri. 

3. Citeşte Iacov 2:10. Dacă păstrăm cea mai mare parte a Legii lui 
Dumnezeu, dar nu atingem ţinta asupra unor lucruri mici, de 
ce suntem vinovaţi? _______________________________

IACOV 2:10 Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o 
singură poruncă, se face vinovat de toate.

4. Citeşte Galateni 3:10. Dacă ar fi să fim neprihăniţi prin 
păstrarea Legii lui Dumnezeu, cât din ea trebuie să păstrăm? 
________________________________________________
Şi cât timp trebuie să ţinem aceste porunci? ______________
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Observi de ce nu putem să fim mântuiţi prin a încerca să fim 
destul de buni? 

GALATENI 3:10 Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt 
sub blestem; pentru că este scris, Blestemat este oricine nu stăruie 
în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.

5. Citeşte Galateni 2:16. Justificarea este un dar al neprihănirii, 
oferit de Dumnezeu, care aduce o persoană în poziţie dreaptă şi 
la relaţie cu Dumnezeu. Justificarea păcătoşilor este oferită prin 
credinţa în Isus Hristos şi este obţinută odată şi pentru totdeauna 
prin moartea şi învierea Lui (1 Corinteni  15:3-4 şi Romani  4:25). 
Prin ce nu este justificat un om? _____________________
______________________________________________

Cum este mântuită o persoană? ________________________
_________________________________________________

Câte persoane vor fi justificate prin Lege? _______________
_________________________________________________

GALATENI 2:16 Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit 
neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus 
Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; 
pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

6. Citeşte Romani 6:14. Ca şi creştin, tu eşti:

A .Sub Lege
B. Sub har.

ROMANI 6:14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, 
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pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 

7. Citeşte Ezechiel 18:20. Dacă ai fi fost sub Lege, care ţi-ar fi fost 
pedeapsa pentru păcatele tale? _________________________

EZECHIEL 18:20 Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. 
Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta 
nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste 
el, şi răutatea celui rău va fi peste el. 

8. Citeşte Romani 4:6-8. Sub har, care sunt cele trei lucruri pe 
care Dumnezeu le face cu păcatele noastre? _____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 4:6-8 Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul 
acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. 
[7]  Ferice, zice el, de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale 
căror păcate sunt acoperite! [8] Ferice de omul căruia nu-I ţine 
Domnul în seamă păcatul!

9. Citeşte Romani 5:1. Acum că suntem justificaţi, de care 
beneficiu ne bucurăm? _______________________________

ROMANI 5:1 Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin 
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru, Isus 
Hristos.

10. Citeşte Romani 5:9. Acum fiind mântuiţi prin sângele lui Isus, 
de ce vom fi mântuiţi? _______________________________

ROMANI 5:9 Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi 
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neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia 
lui Dumnezeu.

11. Citeşte Romani 10:4. Hristos a sfârşit Legea ca şi cale de a 
obţine …? Înaintea lui Dumnezeu. _____________________

ROMANI 10:4 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine 
crede în El să poată căpăta neprihănirea.

12. Citeşte 1 Corinteni 1:30. Dumnezeu a făcut pe Isus să fie pentru 
noi …? ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1 CORINTENI 1:30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El 
a fost făcut de Dumnezeu înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare.

13. Citeşte Filipeni 3:9. Când mergi sub Legea lui Moise, încerci 
să obţii propria ta …? ________________________________

FILIPENI 3:9 Şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea 
pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în 
Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.

14. Citeşte 1 Corinteni 11:1. Ca şi creştini, noi trăim sub legea 
lui Hristos. Legea lui Hristos nu este o serie de reguli pe care 
trebuie să le îndeplinim; este o viaţă trăită ca răspuns unei 
persoane. Acea persoană este …? ______________________

1 CORINTENI 11:1 Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc 
pe urmele lui Hristos.
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15. Citeşte Romani 8:3. Legea nu ar fi putut să ne mântuiască 
niciodată, nu pentru că Legea a fost greşită, ci pentru că noi 
în slăbiciunea …? noastre, nu am fi putut s-o ţinem. _______
__________________________________________________

ROMANI 8:3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea 
pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul 
în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi 
Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului.
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NU SUB LEGE, CI SUB HAR

De Don Krow

Noaptea trecută am visat despre o femeie care era pedepsită 
încontinuu pentru lucrurile greşite pe care le făcea (păcatele ei). 
Un bărbat o urmărea, şi de fiecare dată când făcea o greşeală, îşi 
clătină capul în dezgust, scotea cureaua şi o bătea. Dacă ar fi spus 
sau ar fi făcut ceva greşit, el o pedepsea. Ea umbla şchiopătând 
încercând să zâmbească şi să aibă o atitudine bună, dar făcea tot 
timpul lucruri care îi aduceau probleme. Nu erau lucruri mari, dar 
pentru fiecare lucru minor pe care acest om o vedea că face greşit, 
îi dădea o bătaie. Părea fără speranţă. Nu se putea abţine din a 
face lucruri care îi aduceau probleme. Îmi aduc aminte ce rău îmi 
părea de ea. Voiam să o ajut să scape de acel om rău care o bătea 
tot timpul. Apoi m-am trezit. 

Am început să mă gândesc la harul lui Dumnezeu, necâştigata 
şi nemeritata favoare şi abilitate a lui Dumnezeu. Când inima 
este stabilită în har, nu mai încercăm să câştigăm acceptarea lui 
Dumnezeu prin performanța noastră sau prin a încerca să-I 
păstrăm Legea în puterea şi abilitatea noastră. Suntem în sfârşit 
capabili să scăpăm de bătăile pe care le merităm prin încălcarea 
Legii lui Dumnezeu. Suntem salvaţi de Isus.

Gândiţi-vă la favoare. Înseamnă a obţine aprobarea, ajutorul 
sau binecuvântarea cuiva. Când îţi doreşti favoarea cuiva, ce faci? 
Încerci să faci şi să spui orice i-ar face pe plac, şi nimic din ce 
nu i-ar face pe plac. Înseamnă a te comporta corect întotdeauna. 
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Este oare posibil de îndeplinit? Este ca sfidarea gravitaţii. O poţi 
face pentru un scurt timp, dar până la urmă, vei cădea. Este mai 
puternică decât tine.

M-am comparat cu femeia din visul meu. M-am simţit în acel 
fel când am încercat din greu să fac totul bine, dar am greşit într-
un mic detaliu şi am ratat. M-am gândit că numai dacă aş putea să 
rezist măcar o zi fără să greşesc, aş fi realizat ceva. Dar nu, greşelile 
mele întotdeauna mă făceau să fiu imperfect. Mă gândeam nu 
numai că mi-am dezamăgit Tatăl ceresc, dar mă condamnam şi 
mă băteam singur. Eram învins de mine însumi. Eram concentrat 
asupra propriilor abilităţi şi inabilităţi. Niciodată ridicându-mă la 
aşteptări, niciodată destul de bun să obţin nota care trebuie, aveam 
nevoie de cineva să mă salveze!

Dumnezeu în mila Lui, ne-a trimis ajutor; numele Lui este 
Isus. Dumnezeu L-a trimis să ne elibereze de noi înşine şi de 
încercările fără rezultat de a-I păstra Legea. Isus a luat pedeapsa 
Legii pe care noi nu am fi putut-o păstra, ca să nu trebuiască să 
murim, ci să fim liberi şi să avem viaţa eternă cu El. Isus ne-a dat 
darul neprihănirii ca noi să putem fi neprihăniţi şi sfinţi în faţa 
lui Dumnezeu, Tatăl şi pentru a îndeplini toate cerinţele Legii. 
Avem pace cu Dumnezeu prin ceea ce El a făcut - prin moartea, 
îngroparea şi învierea Lui. Avem favoare la Dumnezeu, necâştigată 
şi nemeritată. Acesta este harul. 

Crezând acest lucru, inima ta trebuie să fie împăcată, fără 
nici o îndoială, ştiind că El a făcut acest lucru pentru că te iubeşte. 
Lasă-ţi inima să înţeleagă, să fie sigură, stabilă şi fermă în harul 
Lui; adică fii convins şi fără îndoială că El ne-a dat tot ce avem 
nevoie ca să trăim o viaţă abundentă cu şi prin Isus.

Dacă continuăm să ne uităm şi să ne concentrăm la 
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limitările, greşelile sau păcatele noastre, în loc de Isus, căpetenia 
şi desăvârşirea credinţei noastre, inimile noastre vor fi triste şi 
fără putere ca să credem că putem primi orice de la Dumnezeu. 
Inima este cea cu care credem şi primim neprihănirea şi harul Lui. 
Inimile noastre trebuie să fie în totalitate ale Lui. Numai atunci 
când vom fi împliniţi şi în odihnă.

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele 
vieţii (Proverbele 4:23).
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Cum este „harul” definit în această lecţie? _______________
_________________________________________________

2. Când inima este stabilită în har, nu mai încercăm să obţinem 
acceptarea lui Dumnezeu prin …? noastră. _______________

3. Citeşte Evrei 10:14. Greşelile lui Don îl făceau întotdeauna să 
fie imperfect. Cum suntem noi desăvârşiţi în conformitate cu 
acest vers? ________________________________________

EVREI 10:14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.

4. Citeşte Romani 5:17. Isus ne-a dat …? neprihănirii ca noi să 
putem să fim neprihăniţi şi sfinţi în faţa lui Dumnezeu Tatăl 
şi pentru a îndeplini toate cerinţele Legii. ________________

ROMANI 5:17 Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin 
acel Unul singur, care este Isus Hristos!

5. Citeşte Isaia 26:3. Dacă continuăm să ne uităm şi să ne 
concentrăm asupra limitărilor, greşelilor şi păcatelor noastre, 
în loc să ne concentrăm pe Isus, căpetenia şi desăvârşirea 
credinţei noastre, inimile noastre vor fi triste şi fără puterea de 
a crede că vor primi ceva de la Dumnezeu. Unde trebuie să ne 
îndreptăm minţile?  _________________________________
_________________________________________________

ISAIA 26:3 Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, 
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pacea, căci se încrede în Tine.

6. Citeşte Efeseni 3:17. Inimile noastre trebuiesc să fie în totalitate 
ale Lui. Atunci vom fi …? ____________________________

EFESENI 3:17 Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre 
prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în 
dragoste.

7. Citeşte Romani 4:5. Este mântuirea o recompensă care trebuie 
câştigată sau un cadou gratuit al harului lui Dumnezeu? ____
_________________________________________________

ROMANI 4:5 Pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce 
socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este 
socotită ca neprihănire. 

8. Citeşte Romani 5:17. Neprihănirea (împăcarea cu Dumnezeu) 
este un cadou. Trebuie să munceşti pentru un cadou? _______

Cum obţii un cadou? _______________________________
_________________________________________________

ROMANI 5:17 Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin 
acel Unul singur, care este Isus Hristos!

9. Citeşte Romani 6:23. Care este cadoul oferit gratis al harului 
lui Dumnezeu în acest verset? _________________________
_________________________________________________

ROMANI 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul 
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fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, 
Domnul nostru.

10. Citeşte Tit 3:5. Câte dintre faptele noastre bune contribuie la 
mântuirea noastră? _________________________________

TIT 3:5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din 
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.

11. Citeşte Romani 6:14. Explică cu cuvintele tale ce înseamnă să 
fii sub harul lui Dumnezeu. __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 6:14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, 
pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 

12. Citeşte Romani 11:6. Dacă binecuvântările lui Dumnezeu ne 
sunt date prin har, atunci nu ne sunt date prin …? _________

ROMANI 11:6 Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin 
fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, 
nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă.

13. Citeşte Romani 3:24. Explică cu cuvintele tale înţelesul acestui 
vers. _____________________________________________
_________________________________________________
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ROMANI 3:24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin 
harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

14. Citeşte Efeseni 1:7. Iertarea păcatelor noastre a fost în funcţie 
de …? ___________________________________________

EFESENI 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.
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S-A TERMINAT CU 
CONŞTIINŢA PĂCATULUI

De Don Krow

Într-o zi un om beat s-a urcat în maşina sa, a început să 
conducă pe contrasens şi s-a lovit la cap într-un accident cu o altă 
maşină. În acest accident o tânără de 18 ani a fost omorâtă. Familia 
acestei fete l-a dat în judecată pe acel om şi a câştigat 1.5 milioane 
de dolari în process. 

În loc să ia banii, familia s-a mulțumit doar cu 936 de dolari. 
Motivul a fost pentru că ei au vrut ca acest om să plătească suma 
respectivă într-un anumit mod. Au vrut ca omul care a fost beat să 
îşi amintească ce a făcut. În fiecare săptămână trebuia să scrie un 
cec de un dolar cu numele fetei pe care a omorât-o şi să îl trimită 
familiei. Poate te gândeşti că o sumă de $936 ar fi o afacere bună 
în comparaţie cu $1.5 milioane. La început plata de un dolar pe 
săptămână a fost uşoară, dar după un timp, scrierea cecului cu 
numele fetei pe care a omorât-o a început să-i domine gândirea. 
În fiecare săptămână intra în depresie gândindu-se la fata pe care 
a omorât-o. 

După ce a făcut asta câţiva ani, până la urmă a încetat să mai 
plătească. Familia l-a dat din nou în judecată şi a fost comandat 
să continue să plătească. În ultimii şase sau şapte ani a încetat să 
plătească de patru sau cinci ori. Cu toate acestea, de fiecare dată 
a fost dat din nou în judecată şi ordonat să continue să plătească. 
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Familia a spus că nu mai sunt furioşi, voiau doar să-i 
amintească ce a făcut. 

Dacă te gândeşti, acea familie era legată la fel ca şi omul 
care trimitea plăţile. În fiecare săptămână primeau un cec care le 
amintea de pierderea lor, deci într-un fel, nici ei nu puteau să lase 
în urmă moartea fiicei lor. 

Acel om acum dă în judecată familia pentru ceea ce el 
numeşte „pedeapsă crudă şi neobişnuită”. El spune: „Acest lucru 
mă omoară! Îmi distruge viaţa! Nu pot să-mi las trecutul deoparte 
şi să-mi continui viaţa.”

În lumina acestei poveşti, am întâlnit foarte mulţi creştini care 
simt că sunt sub acelaşi fel de condamnare. Li s-a spus: „Isus a plătit 
totul”, dar ei simt în continuare că au de făcut o plată săptămânală 
de datorii religioase sau Dumnezeu nu-i va accepta.
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Ce fel de relaţie poate avea acest om cu familia respectivă în 
timp ce genul acesta de lucru se întâmplă între ei? _________
_________________________________________________

2. Citeşte Evrei 10:1. Ce nu a putut să facă Legea? ___________
_________________________________________________

EVREI 10:1-2 În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor 
viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate 
niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare 
an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie. [2] Astfel, n-ar fi încetat 
ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, 
n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?

3. Citeşte Evrei 10:1. Ce spune acest verset care ne dă o indicaţie 
că sacrificiile Vechiului Testament nu au fost capabile să ne facă 
desăvârşiți? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Citeşte Evrei 10:2. Dacă s-ar fi oferit vreun sacrificiu care i-ar 
fi scăpat într-adevăr de păcate, ce s-ar fi întâmplat cu cei ce le 
ofereau? __________________________________________
_________________________________________________

5. Ce a fost forţat să facă şoferul beat? _____________________
_________________________________________________

6. Citeşte Evrei 10:14. Dumnezeu îi face desăvârşiţi pe oamenii 
Lui prin:
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A. Fapte bune.
B. Mers la biserică.
C. Păstrarea celor Zece Porunci.
D. Sacrificiul lui Isus.

7. Citeşte Evrei 10:14. Sacrificiul lui Isus (primit prin credinţă) îl 
face desăvârşit pe credincios …?

A. Până data viitoare când păcătuiesc.
B. De păcatele trecute.
C. Pentru totdeauna.

EVREI 10:14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.

8. Citeşte Geneza 20:1-18. Care sunt cei doi oameni menţionaţi 
în această poveste? _________________________________

GENEZA 20:1-18 Avraam a plecat de acolo în ţara de miazăzi, 
s-a aşezat între Cades şi Sur şi a locuit ca străin în Gherar. 
[2]  Avraam zicea despre Sara, nevasta sa, Este sora mea! S-a 
temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din 
cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis 
şi a luat pe Sara. [3] Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis 
lui Abimelec şi i-a zis, Iată, ai să mori din pricina femeii pe care 
ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. [4] Abimelec, care nu se 
apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi 
un neam nevinovat? [5] Nu mi-a spus El că este sora sa? Şi n-a zis 
ea însăşi că el este fratele său? Eu am lucrat cu inima curată şi cu 
mâini nevinovate. [6] Dumnezeu i-a zis în vis, Ştiu şi Eu că ai lucrat 
cu inima curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva 
Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. [7] Acum dă 
omului nevasta înapoi; căci el este proroc, se va ruga pentru tine 
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şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu 
şi tot ce-i al tău. [8] Abimelec s-a sculat dis de dimineaţă, a chemat 
pe toţi slujitorii săi şi le-a spus tot ce se întâmplase. Şi oamenii 
aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă. [9] Abimelec a chemat 
şi pe Avraam şi i-a zis, Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu 
împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia 
mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care 
nu trebuiau nicidecum făcute. [10] Şi Abimelec a zis lui Avraam, 
Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? [11] Avraam a răspuns, Îmi 
ziceam că, fără îndoială, nu-i nici o frică de Dumnezeu în ţara 
aceasta şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele. [12] De 
altfel este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că 
nu-i fiica mamei mele; şi a ajuns să-mi fie nevastă. [13] Când m-a 
scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei, Iată hatârul pe 
care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune despre 
mine că sunt fratele tău. [14] Abimelec a luat oi şi boi, robi şi roabe 
şi le-a dat lui Avraam; şi i-a dat înapoi şi pe Sara, nevasta sa. 
15] Abimelec a zis, Iată, ţara mea e înaintea ta; locuieşte unde îţi va 
plăcea. [16] Şi Sarei i-a zis, Iată, dau fratelui tău o mie de arginţi; 
aceasta să-ţi fie o dovadă de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, 
aşa că înaintea tuturor vei fi fără vină. [17] Avraam s-a rugat lui 
Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta 
şi roabele lui, aşa că au putut să nască. [18] Fiindcă Dumnezeu 
încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din 
pricina Sarei, nevasta lui Avraam.

9. Citeşte Geneza 20:2 şi 5. Cine a fost omul care a minţit şi l-a 
păcălit pe celălalt în această poveste? ____________________

GENEZA 20:2 Avraam zicea despre Sara, nevasta sa, Este 
sora mea! S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l 
omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul 
Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara.
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GENEZA 20:5 Nu mi-a spus El că este sora sa? Şi n-a zis ea 
însăşi că el este fratele său? Eu am lucrat cu inima curată şi cu 
mâini nevinovate.

10. Citeşte Geneza 20:7. Sunt sigur că Dumnezeu nu a fost 
de acord cu fapta lui Avraam. Dar de partea cui a fost 
Dumnezeu, Avraam sau Abimelec? De ce? Citeşte Geneza 
15:1, 18 şi Iacov 2:23. ______________________________
_______________________________________________

GENEZA 20:7 Acum dă omului nevasta înapoi; căci el este 
proroc, se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai 
înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.

GENEZA 15:1 După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a 
vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis, Avrame, nu te teme; Eu 
sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.

GENEZA 15:18 În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ 
cu Avram şi i-a zis, Seminţei tale dau ţara aceasta, de la râul 
Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat.

IACOV 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avraam a 
crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire, şi el a fost 
numit prietenul lui Dumnezeu.

11. Citeşte Geneza 20:7 şi 17-18. Chiar dacă Avraam a fost cel care 
a greşit, cine a zis Dumnezeu că trebuie să se roage pentru 
celălalt?

A. Avraam a trebuit să se roage pentru Abimelec.
B. Abimelec a trebuit să se roage pentru Avraam.
C. Amândoi trebuiau să se roage unul pentru celălalt.
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GENEZA 20:7 Acum dă omului nevasta înapoi; căci el este 
proroc, se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai 
înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.

GENEZA 20:17-18 Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi 
Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele 
lui, aşa că au putut să nască. [18] Fiindcă Dumnezeu încuiase 
pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina 
Sarei, nevasta lui Avraam.

12. Citeşte Romani 8:31. Chiar dacă greşim câte o dată, cine este de 
partea noastră? __________________________________

ROMANI 8:31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor 
lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?

13. Citeşte Romani 4:8. Chiar dacă facem greşeli, ce a spus 
Dumnezeu că nu va face? _____________________________
_______________________________________________

ROMANI 4:8 Ferice de omul căruia nu-i ţine Dumnezeu în 
seamă păcatul!

14. Citeşte Evrei 8:12-13. În Noul Testament, ce a promis 
Dumnezeu că nu va face? __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

EVREI 8:12-13 Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-mi voi 
mai aduce aminte de păcatul şi fărădelegile lor. [13] Prin faptul 
că zice, un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, 
iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.
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15. Citeşte Efeseni 2:5, 8 şi 9. Cum suntem noi mântuiţi? _______
_________________________________________________

EFESENI 2:5 Măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a 
adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

EFESENI 2:8-9 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. [9] Nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni.

16. Citeşte Tit 3:5. Cum nu suntem mântuiţi? _______________
_________________________________________________

Cum suntem mântuiţi? ______________________________
_________________________________________________

TIT 3:5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din 
nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt.

17. Citeşte  Efeseni 1:6. Îl vom slăvi pe Dumnezeu pe parcursul întregii 
eternităţi pentru că ne-a mântuit prin …? ________________
_________________________________________________

Său pe care ni l-a dat în …? Lui. ________________________

EFESENI 1:6 Spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în 
Preaiubitul Lui.
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SUNT IUBITĂ, SUNT 
DRĂGUŢĂ

De Don Krow

Într-o zi, Michael a venit la mine în birou să-mi spună o 
informaţie foarte confidenţială despre o studentă, colega lui. În 
timp ce predam o sesiune la colegiul biblic Charis, se pare că 
Patricia îşi scria nişte notiţe în caietul ei. Notiţele ei conțineau 
aceste afirmații: „Sunt iubită, sunt drăguţă”, etc. Patricia era de 
asemenea genul de persoană care se îmbrăca întotdeauna într-un 
fel care atrăgea atenţia asupra ei. Motivul principal pentru care 
Patricia a exprimat aceste cuvinte a fost faptul că nu se simţea 
iubită sau drăguţă, ci se simţea respinsă şi neiubită.

Ca oameni, cu toţii avem aceleaşi nevoi de bază – ne dorim să 
fim iubiţi, acceptaţi, şi preţuiţi, ca şi a avea un sentiment de valoare 
personală şi a şti că suntem împăcaţi cu Dumnezeu. Mare parte 
din religia de astăzi ne face să ne simţim neiubiţi, fără valoare 
şi neacceptaţi. Una dintre cele mai mari piedici pe care Satana 
le foloseşte împotriva credinciosior este sentimentul de vină şi 
condamnare, în timp ce ne face să ne simţim cumva spirituali în 
această privinţă.

Am următoarea întrebare: Câţi dintre voi, când aţi venit 
prima dată la Isus, vi s-a spus nu numai că vă iubeşte, ci şi că prin 
acceptându-L, El va deveni neprihănirea voastră perfectă? De fapt, 
neprihănirea pe care El o oferă va fi toată neprihănirea de care 
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veţi avea nevoie. (1 Corinteni 1:30 spune, Şi voi, prin El, sunteţi în 
Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare). Aceasta este vestea cea bună 
a Evangheliei, Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia 
care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi 
care duce la credinţă, după cum este scris, Cel neprihănit va trăi 
prin credinţă. (Romani 1:16-17). Pe când, celui ce nu lucrează, ci 
crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are 
el îi este socotită ca neprihănire (Romani 4:5). Dumnezeu nu ne-a 
chemat să avem credinţă în credinţă sau credinţă pentru anumite 
lucruri, ci o încredere dependentă, absolută în El.

Dumnezeu nu te poate iubi mai mult decât o face deja. El 
este iubire (1 Ioan 4:8). Dar o poţi primi mai mult, o poţi simţi 
mai mult şi o poţi experimenta mai mult. Cu cât o crezi mai mult, 
cu atât te vei găsi iubindu-L pe Dumnezeu mai mult. Scriptura 
spune, Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19). 
Gândeşte-te la acest lucru, crede-l, primeşte-l!
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Romani 8:38-39. De ce anume a fost apostolul Pavel 
încredinţat? _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 8:38-39 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, 
nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 
de acum, nici cele viitoare, [39] nici înălţimea, nici adâncimea, 
nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

2. Când eram în colegiul biblic, am avut un profesor care a împărţit 
nişte notiţe pe care scria: „Justificarea este actul judiciar prin 
care Dumnezeu îl declară neprihănit pe oricine care crede, nu 
este făcut neprihănit.” Începând să studiez Scripturile pentru 
mine, am devenit totuşi convins că justificarea este un dar al 
neprihănirii care te face neprihănit în ochii lui Dumnezeu. 
Citeşte Romani 5:19. Prin ascultarea lui Isus Hristos (aceea de 
a păstra Legea şi de a merge pe cruce), mulţi vor fi:

A. Declaraţi neprihăniţi.
B. Gândiţi neprihăniţi.
C. Făcuţi neprihăniţi.

ROMANI 5:19 Căci, după cum prin neascultarea unui singur 
om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea 
unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

3. Citeşte 2 Corinteni 5:21. Pe Cel (Isus) ce n-a cunoscut nici un 
păcat (nu a păcătuit niciodată), El (Dumnezeu) L-a făcut păcat 
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pentru noi, ca noi să fim …? _____________________________
_________________________________________________

2 CORINTENI 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a 
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu 
în El.

4. Citeşte Coloseni 1:21-22. Isus Hristos a venit pe pământ ca să 
moară pentru păcatele noastre. Datorită acestui lucru, stăm în 
prezenţa lui Dumnezeu ca oameni care sunt sfinţi, fără vină şi 
inocenţi în …?

A. Ochii soţului/iei.
B. Ochii prietenilor tăi.
C. Ochii lui Dumnezeu.

COLOSENI 1:21-22 Şi pe voi, care odinioară eraţi străini 
şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a 
împăcat acum [22] prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă 
facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină.

5. Citeşte Efeseni 1:6. Îl vom slăvi pe Dumnezeu pe parcursul 
eternităţii pentru harul său pe care ni l-a dat …? __________
_________________________________________________
_________________________________________________

EFESENI 1:6 Spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în 
Preaiubitul Lui.

6. Citeşte Evrei 10:14. Prin Isus şi prin sacrificiul Lui pe cruce, 
noi am fost desăvârşiţi pentru cât timp?

A. Până când păcătuim din nou.
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B. Până când mergem la biserică.
C. Pentru totdeauna.

EVREI 10:14-17 Căci printr-o singură jertfă El a făcut 
desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. [15] Lucrul 
acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: [16] Iată 
legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor, [17] 
adaugă, Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de 
fărădelegile lor.

7. Citeşte Evrei 10:15-17. În Noul Testament, Dumnezeu promite 
să îşi amintească de păcatele noastre…?

A. De fiecare dată când facem unul.
B .Când nu plătim zeciuiala.
C. Niciodată.

8. Citeşte Romani 6:1-2. Harul lui Dumnezeu este mai mare 
decât păcatele noastre. Ar trebui acum să continuăm în păcat 
pentru ca harul lui Dumnezeu să se înmulţească? _________
_________________________________________________

ROMANI 6:1-2 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să 
se înmulţească harul? [2] Nicidecum! Noi, care am murit faţă de 
păcat, cum să mai trăim în păcat?

9. Citeşte Evrei 9:12. Ce fel de răscumpărare (eliberare de 
pedeapsa păcatelor noastre) a obţinut Isus pentru noi?

A. Temporară.
B. Parţială.
C. Eternă.
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EVREI 9:12 Şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul 
Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viței, ci cu însuşi sângele Său, 
după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.

10. Citeşte Romani 8:33. Numeşte pe cineva care poate aduce pâră 
împotriva aleşilor lui Dumnezeu. ______________________

ROMANI 8:33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui 
Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!

11. Citeşte Romani 8:34. Numeşte pe cineva care îi poate condamna 
(adică a aduce la judecată) pe oamenii lui Dumnezeu. ______
________________________________________________

ROMANI 8:34-35 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai 
mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte 
pentru noi! [35] Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? 
Necazul, sau strâmtoarea, sau prigonirea, sau foametea, sau 
lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?

12. Citeşte Romani 8:35. Numeşte pe cineva care poate separa un 
creştin de dragostea lui Dumnezeu. ____________________
_________________________________________________

13. Citeşte Romani 8:31. Care este concluzia acestei lecţii de 
ucenicie? _________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 8:31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor 
lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?
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FRUCTUL MÂNTUIRII – 
PARTEA 1

De Don Krow

Poate un singur act de credinţă „mântui” dacă nu continuă? 
Poate înceta şi totuşi primi promisiunea în acelaşi timp? Avraam a 
crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca neprihănire (Geneza 15:6). 
Dacă credinţa lui Avraam ar fi încetat, ar fi încetat şi socotirea 
neprihănirii?

Din Scriptură, ştim că credinţa începe ca o acţiune de moment 
(timp aorist) dar continuă în viaţa creştină după cum este înfățişat 
de limba greacă la prezent continuu. Comenzile care se dau în 
prezentul continuu se aşteaptă să aibă o aplicaţie continuă sau 
repetată. Când folosim prezentul continuu, dacă i-am prezenta 
următoarele cuvinte sau fraze cititorului Bibliei, i-am creşte în mod 
semnificativ înţelegerea pasajelor din Biblie. Aceste cuvinte sunt: 
în mod repetat; adică din nou și din nou, constant, continuu, 
obișnuit, ca un obicei sau stil de viaţă sau neîntrerupt. 

Gândiţi-vă la următoarele pasaje şi cum perfectul compus 
grecesc le influenţează. 

Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede (prezent continuu: 
crede și continuă să creadă) în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică. 
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Evrei 10:14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi (prezent continuu: cei ce 
au fost sfinţiţi și continuă să fie sfinţiţi, acea singură jertfă i-a 
făcut desăvârșiţi pentru totdeauna. Versiunea New King James 
în Engleză spune, fiind sfinţiţi. Versiunea New Internaţional 
spune „fiind făcuţi sfinţi”).

1 Ioan 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte 
(prezent continuu: adică nu continuă a păcătui ca stil de viaţă, 
arătând o inimă nepocăită) pentru că sămânţa Lui rămâne 
(prezent continuu: Sămânţa lui Dumnezeu rămâne și continuă 
să rămână) în el; şi nu poate (prezent continuu: ca stil de viaţă sau 
neîntrerupt) păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

Marcu 1:15 El zicea, S-a împlinit vremea, şi împărăţia lui 
Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă (prezent continuu: adică 
pocăiţi-vă și continuaţi să vă pocăiţi de câte ori este nevoie), şi 
credeţi (prezent continuu: credeţi  și continuaţi să credeţi) în 
Evanghelie.

Ioan 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele 
Mele şi crede (prezent continuu: și continuă să creadă) în Cel ce 
M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din 
moarte la viaţă.

Luca 15:7 Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer 
pentru un singur păcătos care se pocăieşte (prezent continuu: și 
continuă să se pocăiască) decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni 
neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.

Faptele Apostolilor 17:30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile 
de neştiinţă şi porunceşte acum (prezent continuu: și continuă să 
poruncească) tututor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască 
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(prezent continuu: și să continue în pocăinţă).

Ioan 6:47 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede (prezent 
continuu: și continuă să creadă) în Mine are viaţa veşnică.

Romani 4:5 Pe când celui ce nu lucrează, ci crede (prezent 
continuu: și continuă să creadă) în Cel ce socoteşte pe păcătos 
neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.

Faptele Apostolilor 26:20 Ci am propovăduit întâi celor din 
Damasc, apoi în Ierusalim, în toată  Iudeea şi la Neamuri, să se 
pocăiască (și să continue în pocăinţă) şi să se întoarcă (prezent 
continuu: să continue să se întoarcă) la Dumnezeu şi să facă 
(prezent continuu: și să continue să facă) fapte vrednice de 
pocăinţa lor.

Concluzie: Prezentul continuu este folosit de sute de ori în 
Scriptură. Nu este intenţia mea să arăt toate scripturile referitoare 
la acest subiect. Adevărul despre credinţa mântuitoare este că ea 
este continuă şi este afirmată aşa de ambele teologii arminiană şi 
calvinistă, chiar dacă fiecare au perspective diferite.

Calvinismul, care afirmă siguranţă eternă, învaţă faptul că 
adevăraţii credincioşi se pot împiedica sau cădea, dar cu toate 
acestea vor continua în credinţa creştină (1 Corinteni 1:8). Cei ce 
cred în siguranţă eternă, deasemenea cred că adevăraţii creştini au 
experimentat o moarte a păcatului şi nu vor continua în el (Romani 
6:1-3). Cei care mai târziu se vor întoarce complet de la Hristos 
arată că nu au fost niciodată cu adevărat născuţi din nou (1 Ioan 
2:19).

Teologia arminiană învaţă faptul că adevăraţii credincioşi pot 
cădea din credinţa creştină. În general ei cred şi învaţă faptul că 
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cei ce cad, îşi pierd sau le este confiscată mântuirea. Sistemul lor nu 
lasă loc pentru acei aşa numiţi creştini (aceia doar cu numele) să 
trăiască în rebeliune continuă sau păcat intenţionat fără nici un 
fruct care să dovedească pocăinţa lor.

Apostolul Ioan a spus Dacă zicem că n-avem păcat ne înşelăm 
singuri (1 Ioan 1:8), dar tot el spune deasemenea, Oricine este 
născut din Dumnezeu nu păcătuieşte (1 Ioan 3:9). Aici avem un 
paradox, dar nu o incoerenţă în Scriptură. Toţi creştinii păcătuiesc 
(1 Ioan 1:8), dar toţi creştinii deasemenea ascultă poruncile Lui 
(1 Ioan 2:3). Păcatul şi carnalitatea sunt în continuare prezente 
în creştini, dar păcatul nu le poate fi conducătorul sau trăsătura 
dominantă (1 Ioan 3:9). Adevărata pocăinţă şi credinţă necesită 
o schimbare de minte, o schimbare de inimă, o schimbare de 
direcţie, chiar dacă nu este perfecţiune (Faptele Apostolilor 26:18 
şi 1 Ioan 1:8). „Fructul” este încă un test al realităţii şi sincerităţii 
credinţei. Credinţa este o convingere puternică, supranaturală care 
guvernează comportamentul adevăratului credincios şi rezultă în 
fapte însoţitoare. Acest lucru este arătat din exemplele de credinţă 
din Evrei, capitolul 11, care rezultă în fapte corespunzătoare. Cu 
alte cuvinte, ceea ce facem este rezultatul a ceea ce credem. Cartea 
lui Iacov 2:18 spune, Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi 
arăta credinţa mea din faptele mele.

Când apostolii vorbesc în mod negativ despre fapte, se referă 
la „faptele Legii”; adică orice lucru pe care cineva îl face ca să 
câştige sau să lucreze pentru mântuirea lor.

Scriptura vorbeşte deasemenea despre fructul mântuirii, 
care înseamnă fapte bune, sau fapte ale credinţei. Acestea sunt 
faptele sau acţiunile care provin din pocăinţă şi credinţă (Faptele 
Apostolilor 26:20, Matei 3:7-10, 1 Tesaloniceni 1:3 şi Iacov 2:14-26), 
ele arată dovada mântuirii. Unitatea care este exprimată între 
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pocăinţă şi credinţă este că ele amândouă au acelaşi fruct sau 
dovadă: fapte bune. Nu suntem mântuiţi prin fapte bune, dar 
suntem mântuiţi pentru fapte bune (Efeseni 2:8-10 vezi contrastul 
de a fi mântuit prin sau pentru). Faptele sunt un test al realităţii 
credinţei, şi harul care nu afectează până la urmă viaţa sau acţiunile 
cuiva, nu poate fi considerat adevăratul har al lui Dumnezeu 
(Tit 2:11-12). Isus învaţă că prin fructe, adevăraţii credincioşi 
vor fi cunoscuţi (Matei 3:8, 7:16-20, 25:34-40, Ioan 13:35, 14:23, 
Faptele Apostolilor 26:20, Romani 2:6-11, Iacov 2:14-18, şi 1 Ioan 
3:10).
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Poruncile date la prezent continuu sunt aşteptate să aibă …?__
_________________________________________________

2. Citeşte Ioan 3:16. În conformitate cu prezentul continuu în 
limba greacă, ce exprimă Ioan 3:16? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________

IOAN 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.

3. Citeşte 1 Ioan 3:9. Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuieşte. Ce înseamnă asta? ________________________
_________________________________________________

1 IOAN 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, 
pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă 
este născut din Dumnezeu.

4. Citeşte Luca 15:7. Este bucurie în rai pentru un păcătos care 
…? ______________________________________________

LUCA 15:7 Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer 
pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci 
şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.

5. Citeşte Faptele Apostolilor 17:30. Dumnezeu porunceşte 
tuturor oamenilor de pretutindeni să …? _______________
_________________________________________________
_________________________________________________
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FAPTELE APOSTOLILOR 17:30 Dumnezeu nu ţine seama 
de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor 
de pretutindeni să se pocăiască.

6. Faptele Apostolilor 26:20. Ce exprimă acest vers? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 26:20 Ci am propovăduit întâi 
celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la 
Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să 
facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

7. Citeşte 1 Ioan 2:3. Care este rezultatul unei relaţii personale cu 
Dumnezeu, adică, a-L cunoaşte pe Dumnezeu? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________

1 IOAN 2:3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim 
poruncile Lui.

8. Citeşte Iacov 2:18. Iacov spune, Arată-mi credinţa ta fără fapte 
(ceea ce este imposibil de făcut), şi eu îţi voi arăta credinţa mea 
din …? ___________________________________________

IACOV 2:18 Dar va zice cineva, Tu ai credinţă, şi eu am fapte. 
Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea 
din faptele mele.

9. Citeşte 1 Tesaloniceni 1:3. Faptele sau acţiunile care provin din 
credinţă sunt considerate …? __________________________
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1 TESALONICENI 1:3 Căci ne aducem aminte fără încetare, 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei 
voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în 
Domnul nostru, Isus Hristos!

10. Citeşte Galateni 2:16, 21. Faptele Legii sunt fapte pe care 
oamenii le fac pentru a încerca să obţină mântuire sau …? 
(versul 21). Ele nu pot mântui, nu au putere mântuitoare. ____
_________________________________________________

GALATENI 2:16 Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit 
neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus 
Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; 
pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

GALATENI 2:21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; 
căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit 
Hristos. 

11. Citeşte Romani 2:7-10. Aceste versete descriu fructele căror 
două grupuri de oameni? ____________________________
_________________________________________________

ROMANI 2:7-10 Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin 
stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; [8] şi va 
da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc 
adevărului şi ascultă de nelegiuire. [9] Necaz şi strâmtorare va 
veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, 
apoi peste grec. [10] Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine 
face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
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FRUCTUL MÂNTUIRII – 
PARTEA 2

De Don Krow

Observaţi această scriptură, Prin aceasta se cunosc copiii lui 
Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu 
este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (1 Ioan 3:10). 
Nu a spus, Prin aceasta ne mântuim. Spune, Prin aceasta se 
cunosc care sunt copiii lui Dumnezeu. (1 Ioan 3:10).

Isus a spus-o în felul următor, După roadele lor îi veţi cunoaşte 
(Matei 7:20).

În Scriptură, Dumnezeu vorbeşte despre mântuire în două 
feluri: (1) mântuirea este prin har prin credinţă (Efeseni 2:8-9) 
şi (2) în privinţa faptelor bune pe care fiecare persoană mântuită 
le va face (Efeseni 2:10). De ce ne este frică să vorbim despre 
fructul credinciosului? Biblia nu este timidă să vorbească despre 
acest subiect. Aici este cum putem şti că suntem în Împărăţia lui 
Dumnezeu şi sub stăpânirea lui Dumnezeu:

1 Ioan 2:3-5 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim 
poruncile Lui. Cine zice: Îl cunosc, şi nu păzeşte poruncile Lui, este 
un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul 
Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta 
ştim că suntem în El.

Dacă știţi că El este neprihănit, să știţi că oricine trăieşte în 
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neprihănire este născut din El. (1 Ioan 2:29). (Are sens? Natura lui 
Dumnezeu şi a lui Hristos este neprihănire, şi oricine trăieşte în 
neprihănire dă dovadă că are aceeaşi natură cu El, cum spune Ioan, 
a fost născut din El).

1 Ioan 3:5-10 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în 
El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte. (În limba 
greacă, acesta este prezentul continuu; acesta exprimă o acţiune 
continuă sau obişnuită. Cititorul Bibliei îşi poate îmbunătăţi în mod 
semnificativ înţelegerea acestui pasaj prin a adăuga cuvintele: în 
mod continuu, repetat, neîntrerupt, constant, tot timpul, menţinând, 
tradiţional, obişnuit, ca stil de viaţă). Oricine păcătuieşte (prezentul 
continuu) nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni 
să nu vă înşele! Cine trăieşte (prezent continuu: în mod repetat, 
tot timpul) în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este 
neprihănit. Cine păcătuieşte (prezent continuu: în mod obișnuit ca 
stil de viaţă pentru că asta le este natura) este de la diavolul, căci 
diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca 
să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, 
nu păcătuieşte (prezent continuu: ca stil de viaţă, arătând o inimă 
nepocăită), pentru că sămânţa Lui rămâne în El, şi nu poate păcătui, 
fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii 
lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte (prezent 
continuu) în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte 
(prezent continuu) pe fratele său. Ioan spune, „Aşa ştim care sunt 
copiii lui Dumnezeu şi care sunt copiii diavolului”. Cei ce nu trăiesc 
în neprihănire şi iubire arată că nu au natura Tatălui. Nu este dovada 
noii naşteri importantă?

1 Ioan 3:14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că 
iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 

1 Ioan 4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe 
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Dumnezeu ne ascultă (pe apostoli); dar cine nu este din Dumnezeu, 
nu ne ascultă (pe apostoli). Prin aceasta recunoaştem Duhul (sau 
spiritul) adevărului şi duhul rătăcirii. 

1 Ioan 4:8 Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru 
că Dumnezeu este dragoste. (Dragostea este semnul credinciosului, 
pentru că natura lui Dumnezeu este dragoste).

1 Ioan 5:2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea 
că iubim (prezent continuu: și Îl iubim continuu) pe Dumnezeu şi 
păzim (prezent continuu: și continuăm să păzim) poruncile Lui. 

1 Ioan 5:18-19 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuieşte (prezent continuu: ca stil de viaţă, arătând o inimă 
nepocăită), ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte (prezent continuu: 
și continuă să-l păzească), şi cel rău nu se atinge de el. [19] Ştim că 
suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. 

DE CE A ÎMPĂRTĂŞIT APOSTOLUL IOAN TOATE 
ACESTE LUCRURI CU NOI? 

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în numele 
Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţă veşnică (1 Ioan 5:13). 

Concluzie: Neprihănire, sfinţenie, dragoste, fructele Duhului 
lui Dumnezeu sunt dovada noii naşteri. Tu însuţi nu ai nici o 
încredere că Îi aparţii atunci când practici un stil de viaţă neevlavios. 
Conştiinţa te condamnă, şi nu există încredere spre Dumnezeu. 
Apostolul Petru te îndeamnă să îţi întăreşti chemarea şi alegerea 
(2 Petru 1:10). Adică asigură-ţi inima că Îi aparţii Lui cu adevărat, 
printr-un stil de viaţă care corespunde unei Evanghelii glorioase. Nu 
am spus: „În acest fel suntem mântuiţi”; ci am spus: „În acest fel știm 
că Îi aparţinem.”
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Faptele Apostolilor 8:13 şi 18-22. 1 Ioan vorbeşte 
despre „fructul” sau dovada unui credincios adevărat. Acestea 
sunt toate probleme care izvorăsc din inimă. Când inima unui 
credincios nu este găsită dreaptă (cum ar fi a lui Simon), ce ar 
trebui ei să facă? __________________________________
________________________________________________
________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 8:13 Chiar Simon a crezut; şi 
după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip şi privea cu 
uimire minunile şi semnele mari care se făceau.

FAPTELE APOSTOLILOR 8:18-22 Când a văzut Simon că 
Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat 
bani [19] şi a zis, Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste 
oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. [20] Dar 
Petru i-a zis, Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai 
crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! [21] Tu 
n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta 
nu este curată înaintea lui Dumnezeu. [22] Pocăieşte-te, dar, de 
această răutate a ta şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul 
acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă.

2. Citeşte 2 Petru1:5-11. Care este dovada că o persoană este cu 
adevărat între cei pe care Dumnezeu i-a chemat şi i-a ales? ___
________________________________________________

2 PETRU 1:5-11 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să 
uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; [6] Cu 
cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, 
evlavia; [7] cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, 
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iubirea de oameni. [8] Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri 
în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce 
priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru, Isus Hristos. 
[9] Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi 
şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. [10] De aceea, 
fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi 
alegerea voastră; căci dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca 
niciodată. [11] În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug 
intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului 
nostru, Isus Hristos.

3. Citeşte Matei 25:34-40. Care sunt calităţile demonstrate de 
credincios în aceste versete? ___________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

MATEI 25: 34-40 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta 
Lui, Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia 
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. [35] Căci am fost 
flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat 
de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; [36] am fost gol, şi M-aţi 
îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să mă vedeţi; am fost în 
temniţă, şi aţi venit pe la Mine. [37] Atunci cei neprihăniţi Îi vor 
răspunde, Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am 
dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 
[38] Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-
am îmbrăcat? [39] Când Te-am văzut  noi bolnav sau în temniţă 
şi am venit pe la Tine? [40] Drept răspuns, Împăratul le va zice, 
Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia 
din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.
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4. Citeşte Ioan 13:35. Prin ce sunt cunoscuţi ucenicii lui Isus? __
_________________________________________________

IOAN 13:35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.

5. Citeşte Matei 7:21-23. De ce au fost aceşti indivizi alungaţi din 
Împărăţia lui Dumnezeu? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

MATEI 7:21-23 Nu oricine-Mi zice, Doamne, Doamne! va 
intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri. [22] Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, 
Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi 
draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele 
tău? [23] Atunci le voi spune curat, Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.

6. Citeşte Ioan 14:23. Dacă o persoană Îl iubeşte pe Isus, ce va 
face? _____________________________________________

IOAN 14:23 Drept răspuns, Isus i-a zis, Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el 
şi vom locui împreună cu el.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 26:20. Ce spune acest vers? _____
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 26:20 Ci am propovăduit 
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întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată 
Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă 
la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

8. Citeşte Iacov 2:17. Dacă credinţa ta nu este urmată de fapte sau 
acţiuni bune, atunci ce fel de credinţă este? ______________
_________________________________________________

IACOV 2:17 Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă 
în ea însăşi.
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O CHEMARE LA 
EVANGHELIZARE

De Andrew Wommack

Astăzi vom vorbi despre a fi un ucenic şi cum să facem ucenici 
din alţi oameni. Vreau să vă amintesc că Isus ne-a dat o poruncă: nu 
să mergem să facem convertiţi, nu numai să convingem pe oameni 
să-L mărturisească pe Isus ca Domn şi să primească iertarea 
păcatelor, ci să facem ucenici. Chiar dacă aceste prime două lucruri 
sunt esenţiale (nu minimalizez asta deloc), adevăratul scop trebuie 
să fie mai mult decât a fi doar născut din nou, ci a continua înspre 
maturitate. Scopul unui creştin, care este un ucenic, ar trebui să fie 
să meargă şi să facă ucenici din alţi oameni. 

Isus ne-a spus să mergem să facem ucenici, să aducem oameni 
la maturitate, şi să fim capabili să reproducem. Astăzi, biserica ca 
întreg nu a făcut asta. Am pus responsabilitatea de a-i aduce pe 
oameni la Isus asupra păstorilor sau slujitorilor din biserică. Avem 
evanghelişti care călătoresc, ţin mari cruciade, şi văd mii de oameni 
făcând decizii pentru Domnul. Chiar dacă unii dintre ei nu sunt 
cu adevărat născuţi din nou ci numai experimentează nişte emoţii, 
sunt sigur că sunt oameni care sunt cu adevărat născuţi din nou şi 
au o relaţie cu Domnul. De cele mai multe ori, în orice caz, nu se 
pune accent pe a merge mai departe în a deveni un ucenic, şi nu 
aşa a plănuit Dumnezeu să fie.

Compar acest lucru cu o persoană care iubeşte copiii. Ar fi 
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o totală lipsă de responsabilitate să ai un copil, să fii încântat de 
naşterea lui, dar doar să îţi placă să-l vezi născut. Când ai un copil, 
trebuie să-ţi asumi responsabilitatea de a-l învăța şi de a-l creşte. 
Noi spunem oamenilor: „Cel mai important lucru este a fi născut 
din nou, să-L mărturiseşti pe Isus ca şi Domn.” După ce au făcut 
asta, îi batem pe umăr şi le spunem: „Acum eşti creştin. Crede 
în Dumnezeu, studiază Biblia şi totul va fi bine.” Nu acesta este 
accentul  pus de Domnul!

Din cauza asta, am produs oameni, dintre care mulţi şi-au 
dăruit inima Domnului cu sinceritate, care nu au maturitate. Nu 
sunt capabili de a-şi reproduce credinţa pentru că nu au material 
care să îi ajute. În loc să fie martori pozitivi pentru Isus, devin de 
fapt martori negativi. El îşi doreşte pentru noi să mergem şi să 
influenţăm oamenii în aşa fel încât să devină ucenici cu drepturi 
depline, fiind capabili de a-şi reproduce credinţa în alţi oameni.  

Dacă conduci o persoană la Domnul o dată la şase luni, dacă 
te-ai dedica şi i-ai face ucenici până la punctul în care devin creştini 
maturi care îşi pot reproduce credinţa, la sfârşitul celor şase luni, 
vor fi doar doi creştini. Apoi, dacă fiecare dintre voi ar conduce 
o persoană la Domnul, v-aţi separa şi i-aţi face ucenici timp de 
şase luni, la sfârşitul anului ar fi patru creştini. Asta nu pare a se 
putea compara cu cineva care poate conduce o mie de persoane la 
Domnul într-o cruciadă şi care îi face să-L mărturisească pe Isus. 
Cei mai mulţi oameni ar spune: „Această metodă de ucenicizare 
produce doar patru convertiţi în primul an, în timp ce cealaltă 
metodă produce o mie de convertiţi. Cealaltă trebuie să fie mai 
bună.” Omul care a condus o mie de oameni la Domnul, ar fi 
putut conduce 35 000 de oameni la Domnul. Acesta e un lucru 
bun, şi nimeni nu l-ar critica; dar este doar un strop într-o găleată, 
în comparaţie cu populaţia globului. În general, în felul acesta a 
funcţionat biserica. 
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Dacă punem accent pe ucenicie, persoana care conduce o altă 
persoană la Domnul la fiecare şase luni şi aceste două persoane 
fac acelaşi lucru, după numai doispresece ani şi jumătate, ar 
evangheliza mai mult decât populaţia întregii lumi. Unii oameni 
se gândesc Nu poate fi adevărat, dar vă provoc să calculaţi. 
Eu am înmulţit şi într-un timp aşa de scurt, puţin mai mult de 
doisprezece ani şi jumătate, o persoană făcând un alt ucenic o dată 
la fiecare şase luni, făcând din el un membru care poate reproduce 
în trupul lui Hristos, poate evangheliza cinci miliarde şi jumătate 
în comparaţie cu doisprezece mii şi jumătate de oameni cu cealaltă 
metodă. 

Dacă putem să te aducem pe tine acolo unde nu numai că 
ai experimentat victorie şi maturitate pentru tine, dar să ai o 
dorinţă să mergi şi să reproduci acest lucru în alţi oameni, dacă 
devii profesor în loc de student, acestea sunt lucrurile care se pot 
întâmpla dacă pur şi simplu o persoană ar înţelege această idee, 
L-ar urma pe Domnul până la un nivel de maturitate, şi ar începe 
să ucenicizeze o altă persoană. Dacă ai face acest lucru doar cu o 
persoană pe an, la sfârşitul unui an ați fi tu şi persoana pe care ai 
făcut-o ucenic – doi. La sfârşitul a doi ani, ar fi patru. Dar dacă vei 
continua să faci acelaşi lucru, după zece ani, vor fi 1 024 de oameni 
care au fost făcuţi ucenici şi sunt membri care se reproduc în 
trupul lui Hristos. Dacă ai continua (plecând doar de la o singură 
persoană care iniţial a primit acest lucru), după douăzeci de ani 
vor fi peste un milion de oameni. Acest lucru este extraordinar. 
Aceasta este metoda de multiplicare pe care Domnul a stabilit-o 
– a merge şi a face ucenici, nu a merge şi a face convertiţi. Este 
de departe cel mai bun mod de a lărgi Împărăţia, de a ajunge la 
oameni, dar mintea noastră caută o soluţie rapidă.

Câţi oameni merg la cruciade mari, îşi dau inima Domnului, 
mărturisesc a fi creştini, dar au în continuare furie, supărări, gelozie 
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şi devin martori negativi? Dacă vrem să numărăm statistici, câţi 
oameni au respins Evanghelia din cauza faptului că au văzut pe 
cineva care proclamă a fi creştin şi s-a gândit, Sunt la fel de bun ca 
ipocriţii ăia de la biserică. Nu am nevoie de asta.

Întreaga idee este că ucenicia este metoda pe care Dumnezeu 
a ales-o pentru evanghelizarea lumii. Adevărul nu te eliberează 
până când nu continui în Cuvânt (Ioan 8:31-32). Asta este ceea 
ce îşi doreşte Dumnezeu pentru fiecare individ, pentru ca ei 
să-L experimenteze pe deplin, dar este deasemenea şi metoda 
de evanghelizare pe care a înfiinţat-o. Oricine a decis că nu ăsta 
este felul în care se face, a înlocuit-o cu o altă metodă care nu a 
funcţionat.

Mă rog ca astăzi Dumnezeu să vorbească acest lucru inimii 
tale, să-ţi arate valoarea uceniciei. Te încurajez să mergi mai 
departe, să devii un ucenic - şi unul care face ucenici din alţi 
oameni. 
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Te poate surprinde să afli că Isus nu a chemat pe nimeni 
niciodată să devină „creştin”, ci chemarea Lui a fost pentru 
oameni să devină „ucenici”. Uită-te prin Evanghelii (Matei, 
Marcu, Luca şi Ioan), şi pe o foaie de hârtie separate, găseşte 
şi scrie cât de multe scripturi poţi care arată chemarea lui Isus 
la ucenicie?

2. În cartea Faptele Apostolilor, oamenii nu erau invitaţi să fie 
„creştini”, ci chemarea lor era să devină „ucenici”. Uită-te prin 
cartea Faptele Apostolilor, şi pe o foaie de hârtie separată, 
găseşte şi notează cât de multe scripturi poţi, care arată 
oameni fiind chemaţi la ucenicie?

3. În Scriptură, cuvântul „ucenic(i)” este folosit de 273 de ori în 
total. În toată Biblia, cuvântul „creştin(i)” este folosit de 3 ori în 
total. Enumeră şi scrie pe o foaie de hârtie separate cele trei dăţi 
în care cuvântul „creştin(i)” este folosit în Scriptură. ______
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Citeşte Matei 10:25. Ce este un ucenic în conformitate cu acest 
verset? __________________________________________
________________________________________________

MATEI 10:25 Ajunge ucenicului să fie că învăţătorul lui, şi 
robului să fie ca Domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au 
numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi aşa pe cei din casa 
Lui?

5. Citeşte Luca 14:26. Adevărat sau fals: Să fii ucenicul lui Isus 
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înseamnă sacrificiul necondiţionat al vieţii cuiva pentru 
întregirea vieții altcuiva? _____________________________

LUCA 14:26 Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl 
său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe 
surorile sale, ba chiar însuşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.

6. Citeşte Luca 14:33. Adevărat sau fals: Cel puţin în unele cazuri, 
a fi ucenicul lui Isus a însemnat întâi abandonarea a absolut 
orice, pentru a-L obţine pe Isus. _______________________

LUCA 14:33 Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de 
tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.

7. Citeşte Matei 19:29. Adevărat sau fals: Oricine a lăsat case, sau 
fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau surori, sau 
holde pentru Numele lui Isus, va primi însutit şi va primi viaţa 
veşnică. ______________________________________

MATEI 19:29 Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, său 
tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru 
Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 14:22. Adevărat sau fals: Ucenicii 
trebuie să continue în credinţă. ________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 14:22 Întărind sufetele ucenicilor. 
Ei îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia 
lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

9. Citeşte Evrei 10:14. Adevărat sau fals: Adevărata opoziţie pe 
care unii o au împotriva Scripturilor care accentuează ucenicia, 
este aceea că a fi „creştin” nu necesită nici un efort (este prin 
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har), dar a fi „ucenic” necesită adevărat sacrificiu şi dăruire. 
Adevărul este că răscumpărarea lui Hristos nu necesită nici 
un efort din partea noastră; este perfectă şi nu necesită nici 
un efort de la noi, dar chemarea lui Hristos a fost întotdeauna 
pentru viaţa noastră întreagă şi absolută. _________________

EVREI 10:14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 11:26. Adevărat sau fals: Chemarea 
lui Hristos nu a fost pentru două feluri de credincioşi, unii să 
fie creştini, care rămân carnali, şi alţii să fie ucenici. În realitate, 
creştinii şi ucenicii ar trebui să fie aceeaşi. ________________

FAPTELE APOSTOLILOR 11:26 Şi, când l-a găsit, l-a adus 
la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericeşti 
şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li 
s-a dat numele de creştini în Antiohia. 

11. Citeşte Matei 28:19. Instrucţiunea lui Isus către credincioşi a 
fost să meargă şi să facă:

A. Ucenici.
B. Convertiți din toate neamurile.

MATEI 28: 19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 

[20] Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

12. Citeşte Matei 28:20. Adevărat sau fals: Credincioşii trebuie 
să-i înveţe pe alţii să păzească tot ce le-a poruncit Isus. _____
________________________________________________
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13. Citeşte Ioan 1:12. Adevărat sau fals: Isus a oferit într-adevăr 
beneficiile Lui (iertare, justificare) dar nu fără a primi persoana 
Lui. _____________________________________________

IOAN 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.
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CUM SĂ-ŢI FOLOSEŞTI 
MĂRTURIA

De Don Krow

Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre folosirea mărturiei 
voastre personale. Faptele Apostolilor 5:42 spune, Şi, în fiecare zi, 
în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească 
Evanghelia lui Isus Hristos. Observaţi că ucenicii bisericii de început 
se întâlneau în Templu în fiecare zi, şi din casă în casă, ei continuau 
să înveţe şi să-L proclame pe Isus ca Hristosul. Mulţi oameni simt 
că un stil din casă în casă sau din uşă în uşă este nenatural sau 
neconfortabil. Vreau să împărtăşesc câteva lucruri pe care noi le-
am învăţat pur şi simplu ieşind afară, având uşi deschise pentru 
ucenicie, şi văzând oameni convertiţi şi întorcându-se la Isus 
Hristos. 

Nu este deloc aşa de greu cum ţi s-a spus, şi unul dintre 
lucrurile pe care le-am observat în Scripturi este că apostolul Pavel 
a folosit propria sa mărturie de trei ori când a vorbit cu o persoană 
neconvertită. În Faptele Apostolilor 9, 22 şi 26, şi-a prezentat 
mărturia, experienţa sa şi ceea ce s-a întâmplat cu el când vorbea 
cu necredincioşii. Una dintre cele mai bune modalităţi pe care 
le-am găsit în a aduce mesajul lui Isus Hristos altor oameni este 
ceea ce numim „mersul pentru rugăciune”. Mergem la o uşă, 
batem şi le spunem: „Suntem doar în zonă şi ne rugăm pentru 
oameni. Credem că Dumnezeu aude şi răspunde rugăciunilor, 
şi ne întrebăm dacă aveţi vreo problemă în familia voastră – de 
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sănătate sau alte probleme – şi aţi vrea să ne rugăm pentru voi.” 
Câteodată ne spun: „Da, avem o problemă”, şi vor să ne rugăm; 
alte dăţi se simt puţin inconfortabil sau ruşinaţi şi spun: „Nu, nu 
avem nevoie de nici o rugăciune deocamdată.” Apoi începem să le 
spunem mărturiile noastre personale. 

Spun, „Observ că aveţi copii. Am şi eu trei. Pe 14 decembrie 
1981, mi s-au născut fetele mele gemene. A doua geamănă s-a 
născut moartă.” Ei îmi răspund, „Oh, îmi pare foarte rău să aud 
asta.” Apoi le spun: „Nu trebuie să-ţi pară rău, lasă-mă să-ţi spun 
ce s-a întâmplat”. Şi încep să le spun povestea. A doua geamănă s-a 
născut cu picioarele înainte. Oxigenul i s-a tăiat în timpul naşterii. 
A fost născută moartă.

Moaşa a ridicat-o, a plesnit-o cu palma peste faţă (cât de tare 
a putut), i-a secţionat plămânii în cazul în care i s-ar fi umplut 
cu lichid, a făcut tot ce a putut, până la urmă a renunţat. Eram ca 
oricare alt tată. Tocmai mi-am pierdut fiica – ce mai pot face acum? 
În momentul respectiv, le-am spus oamenilor de la uşă: „Aş vrea să 
vă întreb, aţi citit vreodată ceva mai mult din Biblie?” Ei spun: „Da, 
am citit puţin” sau câteodată „Nu, nu prea.” Le explic: „Motivul 
pentru care întreb este că Biblia spune în Faptele Apostolilor 10:38 
că Isus mergea din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei care 
erau apăsaţi de diavol, căci Dumnezeu era cu El. O să-ţi spun doar 
ce s-a întâmplat. Puteţi să o luaţi sau nu în considerare pentru ceea 
ce înseamnă pentru situația voastră, dar copilul meu a fost mort, 
şi mă gândeam că în câteva zile o s-o îngropăm. Mă gândeam în 
sinea mea, Aș vrea doar să o îmbrăţișez. Când am mers s-o iau 
în braţe, am simțit o prezenţă demonică în jurul ei, ceea ce Biblia 
numeşte un duh demonic. M-a atacat fizic pur şi simplu şi m-a 
paralizat pentru moment. Imediat ce s-a întâmplat asta, am spus: 
‚În numele lui Isus Hristos, îţi command, duh necurat, să ieşi afară 
din acest copil, şi comand viaţă în acest copil în numele lui Isus.’ 
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Acel copilaş, care nu a respirat niciodată, a gâfâit, a inhalat, apoi 
a încetat să mai respire. Am spus din nou: ‚În numele lui Isus 
Hristos, duh necurat, îţi command să ieşi din acest copil imediat, 
şi comand viaţă în ea!’ De data aceasta a gâfâit de câteva ori, a 
respirat şi a continuat să respire.”

Chem pe nume persoana cu care vorbesc şi îi spun: „Ştii, după 
o perioadă de timp de vreo trei minute, o persoană fără oxigen în 
creier, are leziuni ale creierului. Fiica mea este perfect normală 
în orice fel. Am numit-o Vita, care în limba latină înseamnă 
‚viaţă’, pentru că am vrut să spunem povestea despre ce a făcut 
Dumnezeu pentru ea. A adus viaţă înapoi în ea. De atunci înainte, 
am studiat Biblia foarte mult, şi asta este ce am descoperit: La fel 
cum duhul necurat era în jurul copilului meu, există o împărăţie 
a întunericului, o stăpânire şi o domnie a satanei, şi există o 
Împărăţie a Fiului drag al lui Dumnezeu.”

„Când a venit Isus pe pământ, El a început să cheme oamenii 
afară din împărăţia întunericului în propria Sa împărăţie prin 
pocăinţă şi prin credinţa în El – primind iertarea păcatelor şi 
prin a se întoarce să-L urmeze pe El. Nu ştiu ce crezi tu, dar eu îţi 
spun doar ce s-a întâmplat în familia şi în viaţa mea. Vreau să-ţi 
spun adevăratul motiv pentru care sunt la uşa ta. Isus ne-a spus 
să mergem şi să facem ucenici. Îmi dau seama că mulţi oameni 
sunt ocupaţi şi nu pot merge la biserică sau nu vor. Dacă ai o 
întrebare acolo, nu poţi să ridici mâna şi să spui ‚Păstorule (sau 
preotule), ce înseamnă acest lucru despre care vorbeşti?’ Deci 
de aceea venim la tine la uşă.” În zece minute avem o învăţătură 
restrânsă din Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ne uităm în Scriptură 
şi punem unele întrebări ca să fim siguri că înţelegem cu toţii. Este 
cu adevărat un dialog care se desfăşoară în ambele direcţii. Nu 
predicăm oamenilor sau le spunem noi ce spune Biblia, ci încercăm 
să-i ajutăm pe ei să descopere prin a le pune câteva întrebări.
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„Te-ar interesa aşa ceva? Vom organiza o oră convenabilă 
pentru tine, putem veni la tine acasă, vorbim cu tine şi prezentăm 
lecţia. Dacă crezi că nu înţelegi nimic din prima lecţie, dacă nu te 
ajută, nu te încurajează sau nu te întăreşte, nu ne vei mai vedea 
fețele. Nu suntem aici să te deranjăm, să te convingem să te alături 
unei biserici sau organizaţii sau ceva de genul ăsta. Suntem aici să-ţi 
spunem ce a făcut Isus Hristos pentru tine personal şi să te ajutăm 
să înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Sunt foarte multe 
lucruri în Biblie pe care nu le ştim sau nu le înţelegem în totalitate, 
dar suntem aici să-ţi oferim un studiu scurt. Ai fi interesat de acest 
lucru?” Mulţi oameni au spus „Da, sunt interesat”, drept urmare 
stabilim o dată să mergem în casele lor şi să începem aceste lecţii de 
ucenicie. Nu mergem să facem ceea ce eu numesc „evanghelizare 
la microunde”, unde le sucesc braţul la spate şi îi fac să spună o 
rugăciune mică, când ei de fapt nu înţeleg ceea ce fac. În schimb, 
urmăm lecţiile de ucenicie şi îi ajutăm să-L înţeleagă pe Hristos şi 
pe El răstignit. 

I-am spus unui păstor despre lecţiile noastre de ucenicie, şi el 
m-a întrebat: „Don, ce se întâmplă după prima lecţie?” După prima 
lecţie, o persoană înţelege ce trebuie să facă ca să-I răspundă lui 
Isus Hristos şi să primească mila şi iertarea pe care El le oferă. Nu 
suntem vânzători sub presiune. Nu asta este abordarea noastră, 
dar în timpul primei lecţii, vor ajunge la convingerea a ceea ce 
trebuie să facă din inimă. Apoi a întrebat: „Ei bine, ce se întâmplă 
după lecţia 15?” Am spus: „După lecţia 15, dacă o persoană a 
rămas cu noi, s-ar fi pocăit de păcatele lor, s-ar fi botezat în apă şi 
ar fi botezaţi cu Duhul Sfânt. Vedem acest lucru întâmplându-se, 
nu numai după lecţia 15, ci chiar după lecţia 6.”

În Matei 28, Isus a spus să mergem în toate neamurile să 
facem ucenici şi, în proces, să-i botezăm în numele Tatălui, Fiului 
şi Sfântului Duh. În perioada uceniciei aducem înţelegere despre 
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Isus Hristos şi despre răstignirea Lui pentru cel necredincios. Prin 
aducerea acelei înţelegeri săptămână după săptămână, construim 
o relaţie cu ei, o prietenie. Ajung să ne iubească şi să aibă încredere 
în noi. Noi le aducem Cuvântul lui Dumnezeu, nu venim să le 
predicăm. Citim Scripturile, îi lăsăm şi pe ei să le citească, şi punem 
întrebări într-un fel în care pot vedea răspunsurile din cuvântul 
lui Dumnezeu pentru ei înşişi. Săptămână după săptămână, 
vedem oameni ajungând într-un loc unde au bunăvoinţa de 
a-L mărturisi deschis pe Hristos pentru că ştiu ce înseamnă a-L 
accepta, a-L urma şi a-I fi credincios. Este foarte diferit de multe 
abordări evanghelice de astăzi. 

Felul în care am ieşit afară să-i influenţăm pe cei pierduţi este 
în primul rând prin mărturia noastră personală, şi fiecare dintre 
noi are o mărturie personală. De multe ori ne scriem propriile 
mesaje. Am scris unul numit „Moartea fiicei mele”, pe care îl las la 
uşi de multe ori. Oamenii noştri din echipa de Evanghelizare prin 
ucenicie au scris mesaje cum ar fi „Un sclav eliberat”, de Joe Rose, 
care a fost dependentă de alcool şi droguri şi „Moartea unui adept 
al drogurilor” de Rocky Forry, care a fost dependent de droguri 
de când avea cincisprezece ani şi Isus l-a eliberat. Spunem aceste 
mărturii la uşile oamenilor.

Unii oameni spun: „Dar nu am o mărturie dinamică. Nu mi-
am văzut copilul ridicându-se din morţi după opt minute.” Înţeleg 
că mulţi oameni nu au acest fel de mărturii. Poate ai o mărturie 
ca a lui Andrew Wommack, căruia puterea lui Dumnezeu i-a 
susţinut viaţa, care, din copilărie l-a ţinut departe de păcat, 
mizerie şi rebeliunea cu care cei mai mulţi oameni se confruntă. 
Fiecare dintre noi are o mărturie, şi dacă nu crezi că a ta este 
destul de dinamică, foloseşte-o pe a mea. Când am început prima 
dată echipele de Evanghelizare prin Ucenici şi am început să-i 
influenţăm pe oameni, Joe Rose a folosit mărturia mea. După 
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ceva timp, o prezenta mai bine ca mine, şi îi spuneam: „Hey, Joe, 
spune-le ce s-a întâmplat cu mine.”

Dacă apostolul Pavel şi-a folosit mărturia personală de trei 
ori în Noul Testament pentru  a-i influenţa pe cei pierduţi, şi tu o 
poţi face. Astăzi avem calculatoare cu tot felul de programe: Word 
Perfect, Microsoft Word sau mai ştiu eu ce. Este foarte uşor să 
scrii un mesaj al mărturiei tale personale. Este mult mai eficient 
să spui: „Asta nu este ceva ce am cumpărat de la librăria creştină. 
Este ce s-a întâmplat cu mine ceea ce îţi povestesc.”

Aş vrea să stai jos şi să-ţi scrii mărturia personală – ce ţi s-a 
întâmplat ţie – cum ai ajuns să-L cunoşti pe Isus Hristos. Apoi 
prezintă-ţi mărturia cuiva ca şi cum ai prezenta-o la uşa cuiva. 

Dacă ai nevoie de mai multe informaţii legate de acest 
subiect, mergi la website-ul meu: www.krowtraks.com şi uită-te 
la informaţia de la „Tips on Sharing Your Faith”. Scrie-ţi mărturia 
personală, practică prezentarea ei, şi studiază „Tips on Sharing 
Your Faith”. Este foarte important să o studiezi – nu numai să 
o citeşti – în timp ce mergi şi evanghelizezi neamurile, câte o 
persoană pe rând. Dumnezeu să te binecuvânteze!
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Citeşte Marcu 16:15. Cui trebuie să-i fie propovăduită 
Evanghelia? _______________________________________

MARCU 16:15 Apoi le-a zis, Duceţi-vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 

2. Citeşte Matei 28:19-20. Din cine trebuie să facem ucenici? ___
_________________________________________________

MATEI 28:19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 

[20] Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

3. Citeşte Faptele Apostolilor 8:5, 26; 16:13-15, 23; şi 20:20-21. 
Unde a avut loc Evanghelizarea? _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 8:5 Filip s-a coborât în cetatea 
Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. 

FAPTELE APOSTOLILOR 8:26 Un înger al Domnului a vorbit 
lui Filip şi i-a zis, Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care 
coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.

FAPTELE APOSTOLILOR 16:13-15 În ziua Sabatului am 
ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se 
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află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care 
erau adunate laolaltă. [14] Una din ele, numită Lidia, vânzătoare 
de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de 
Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte 
la cele ce spunea Pavel. [15] După ce a fost botezată, ea şi casa ei, 
ne-a rugat şi ne-a zis, Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, 
intraţi şi rămâneţi în casa mea. Şi ne-a silit să intrăm.

FAPTELE APOSTOLILOR 16:23 După ce le-au dat multe 
lovituri, i-au aruncat în temniţă şi i-au dat în mâna temnicerului 
să-i păzească bine.

FAPTELE APOSTOLILOR 20:20-21 Ştiţi că n-am ascuns 
nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc 
şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case [21] şi să vestesc iudeilor 
şi grecilor pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul 
nostru, Isus Hristos. 

4. Citeşte Marcu 4:11-12. Înainte ca adevărata convertire să aibă 
loc, o persoană trebuie:

A. Să vadă.
B. Să perceapă.
C. Să audă.
D. Să înţeleagă.
E. Toate de mai sus.

MARCU 4: 11-12 Vouă, le-a zis El, v-a fost dat să cunoaşteţi 
taina Împărăţiei lui Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afară 
din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde; [12] 
pentru că, măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar 
că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la 
Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.
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5. Citeşte Faptele Apostolilor 28:23-24. Când Pavel a expus şi a 
mărturisit despre Evanghelie, cât timp a făcut el acest lucru 
pentru a-i convinge pe oameni despre lucrurile privitoare la Isus? 
_____________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 28:23-24 I-au hotărât o zi şi au 
venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui 
Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze, prin 
Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile privitoare la 
Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara. [24] Unii au crezut 
ce le spunea el, iar alţii n-au crezut.

6. Citeşte Faptele Apostolilor 16:14. Când o persoană se întoarce 
la Isus cu adevărat, ce trebuie să se deschidă? _____________
________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 16:14 Una din ele, numită 
Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie 
temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, 
ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 2:37. Ce se întâmplă când unei 
persoane i se deschide inima şi îşi dă seama că are nevoie de 
iertare? __________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:37 După ce au auzit aceste 
cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi 
celorlalți apostoli, Fraţilor, ce să facem?

8. Citeşte Faptele Apostolilor 16:31 şi 2:38. Ce trebuie să facă 
oamenii? _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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FAPTELE APOSTOLILOR 16:31 Pavel şi Sila i-au răspuns, 
Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.

FAPTELE APOSTOLILOR 2:38 Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi 
fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

9. Citeşte Faptele Apostolilor 2:42 şi Ioan 8:31-32. Şi apoi ce 
trebuie să facă oamenii? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 2:42 Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătură frăţească, în frângerea pâinii şi în 
rugăciuni.

IOAN 8:31-32 Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în 
adevăr ucenicii Mei; [32] veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă 
va face slobozi.

10. Citeşte Romani 10:14-15. În ordine inversă (în aceste scripturi), 
cum vine o persoană la Hristos? _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ROMANI 10:14-15 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au 
crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum 
vor auzi despre El fără propovăduitor? [15] Şi cum vor propovădui, 
dacă nu sunt trimişi? După cum este scris, Cât de frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!
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FOLOSIREA DARURILOR 
FIECĂRUIA PENTRU A 

EVANGHELIZA

De Don Krow

Darurile fiecăruia pot fi folosite pentru evanghelizare. Am 
lucrat cu acest program de evanghelizare mulţi ani cu mare succes, 
văzând vieţile oamenilor schimbate prin noua naştere, botezul cu 
Duhul Sfânt şi botezul în apă. Într-o zi vorbeam cu un prieten şi 
i-am spus: „Ne lipsesc câteva lucruri – ne scapă printre degete.” El 
mi-a spus, „Am crezut că totul merge foarte bine. Ce vrei să spui?”

Ceea ce voi împărtăşi cu tine este cum să aduci o biserică 
introvertită – unde oamenii doar stau jos, îl ascultă pe păstor, şi 
merg acasă – să fie o biserică extrovertită care ajunge mai departe de 
cei patru pereţi ai clădirii bisericii. Acestea sunt statistici adevărate: 
95 la sută dintre creştini nu au condus pe nimeni la Domnul şi 
90 la sută din evaghelism este direcționat către creştini. Clădirea 
bisericii este cea mai evanghelizată zonă din lume. Evanghelizăm 
camerele şcolii de duminică, şi evanghelizăm sanctuarul. În modul 
în care evanghelizăm clădirea, ai crede că biserica are nevoie de 
convertire.

Clădirile bisericeşti au fost înfiinţate deabea în secolul al 
treilea, pe vremea lui Constantin cel Mare. De atunci, în ceea ce 
priveşte ontactul cu cei pierduți, biserica a stat înăuntru şi s-a 
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ascuns în spatele pereţilor clădirilor bisericeşti. Vrem să ajungem 
la oamenii din afara acelor pereţi, să transformăm o biserică 
internă într-o biserică externă. Statistic, sunt numai 0.5 la sută 
(mai puţin de 1 la sută) din programele bisericii care a ajung 
mai departe de cei patru pereţi ai bisericii. Asta înseamnă că nu 
este nici o denominaţie majoră în Statele Unite astăzi care are un 
plan să-i atingă cu adevărat pe cei pierduţi. Contactul cu oamenii 
din afara clădirilor bisericeşti şi ucenicizarea lor este o parte a 
creştinismului care trebuie redescoperită.

Prin Reformare, Martin Luther a adus revelaţia justificării 
prin credinţă în atenţia bisericii. În anii 1800, evanghelismul în 
masă a venit prin John Wesley. Dar se pare că acel evanghelism 
personal unul-la-unul nu a fost redescoperit din timpul apostolilor. 
Poate că spui: „Nu ştiu cum”. Prin acest program, noi îţi arătăm 
cu siguranţă cum – este foarte uşor. Îţi vom arăta ce uşor este să 
lucrezi cu oamenii şi să întâlneşti oameni noi la uşă prin folosirea 
mărturiei tale. Asupra acestui lucru vreau să mă concentrez acum. 
Aceasta este vestea bună.

Cum ţi-ar plăcea să faci numai ce vrei, nu ce vrea altcineva 
să faci (pe care tu nu vrei să-l faci), ci exact ceea ce vrei să faci? 
Despre asta vorbim. Când le arăt oamenilor cum funcţionează 
Evanghelizarea prin Ucenicie, spunând: „Uite, asta e ceea ce 
facem: Atingem vieţile oamenilor. Sunt mântuiţi, născuţi din 
nou, umpluţi cu Duhul Sfânt şi botezaţi în apă.” Oamenii spun: 
„Acest lucru este superb!” Dar dacă aş spune „Acum, câţi dintre 
voi vor să meargă cu mine”, vor fi poate trei dintre voi din două 
sute, pentru că restul sunt speriaţi sau nu ştiu cum s-o facă. Sau, 
dacă aş fi spus: „Uitaţi de asta, nu vă faceţi griji, nu trebuie să vă fie 
teamă. Vom merge să facem studiul Bibliei şi vom organiza lecţii 
de ucenicie pentru voi.” Câţi dintre voi ar vrea să înveţe? Ar fi mai 
mulţi atunci – în jur de zece sau doisprezece – care să spună, „Da, 
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vreau să învăţ”. Dar nu mai mult de atât. 

Ceea ce vrem să facem este să-ţi arătăm cum fiecare dar în 
trupul lui Hristos poate fi folosit în a-i atinge pe cei pierduţi, în 
a-i iubi şi a-i face ucenici. Va fi nevoie de fiecare dar, şi aceste 
daruri sunt găsite numai în trupul lui Hristos, biserica locală. 
Unii dintre voi spun: „Vreau să mă rog pentru botezul cu Duhul 
Sfânt, vindecare şi lucruri de genul acesta.” Ei bine, este un timp 
în evanghelizarea noastră când te putem lua cu noi exact pentru 
acel scop.” Alţi oameni spun: „Nu sunt confortabil cu acest lucru”, 
dar poţi face o prăjitură? Poţi trimite o felicitare? Poţi da un 
telefon? Poţi să vopseşti un gard? Poţi avea grijă de copiii unei 
mame singure căreia îi slujim ca să aibă o oră liberă pentru ea ca 
să poată ieşi din casă? Poţi face lucruri practice? Dar rugăciuni de 
mijlocire? Unii dintre voi sunteţi chemaţi să mijlociți, să vă rugaţi. 
Vă vom arăta oamenii pe care îi slujim, vă vom da numele lor, şi 
vă puteţi ruga şi mijloci, singuri sau în grup, pentru ei şi pentru 
echipele de Evanghelizare prin Ucenicie care merg pe teren în 
fiecare săptămână. 

Este loc pentru oricine ca să-i ajute pe alţii să facă ucenici. 
Avem un program unde fiecare dar poate fi folosit. Dezvoltăm 
echipe cu un învăţător şi un învăţător asistent care merg în 
capacitate de ucenici să slujească. Apoi doi oameni în echipa de 
ajutor vin în spatele lor să facă lucruri practice cum ar fi a da de 
mâncare, a coace o plăcintă, sau a da un telefon să vadă cum merg 
lucrurile. Avem deasemenea oameni care mijlocesc pentru noi în 
rugăciune şi pentru oamenii pe care îi servim.

Ştii ce vedem? Îl vedem pe Dumnezeu schimbând vieţile 
oamenilor pentru că sunt păstoriţi şi se are grijă de ei, pentru că 
dragostea Lui le este arătată. Şi ştii cine face munca slujirii? Este 
făcută de cei ce trebuie să o facă – de oameni. Efeseni 4:11 spune 
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că apostolii, profeţii, evangheliştii, păstorii şi învăţătorii sunt daţi 
pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării de slujire. Biserica 
face lucrarea de slujire, nu numai omul din față numit „păstorul”. 
Când păstorul învaţă şi pregăteşte biserica pentru lucrările de 
slujire şi când ei merg şi le fac, acesta este succesul adevărat. 

Lasă-mă să ilustrez. Dacă declarăm război unei alte naţiuni şi 
preşedintele nostru spune: „Pierdem prea mulţi oameni în război, 
drept urmare am decis să scoatem afară armata şi să trimitem doar 
generalii la luptă.” Restul lumii ar râde de noi, şi, în realitate, asta se 
întâmplă. Diavolul râde de noi pentru că am trimis generalii, cele 
cinci ramuri ale slujirii, să facă toată munca. „Lasă-i s-o facă – îi 
plătim pentru asta.” Am eşuat în a construi o armată. Dumnezeu 
vrea să dezvolte acea armată şi fiecare din darurile noastre poate fi 
folosit în Evanghelizarea prin Ucenicie.

Vrem să ajutăm să creăm o armată echipată cu unelte puternice 
pentru a face ucenici – nu numai aici în oraşul nostru – ci să 
influenţăm întreaga lume. Poate fi realizat prin uneltele pe care le-
am dezvoltat, lecţiile de ucenicie şi toate strategiile pe care ni le-a 
dat Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce fiecare 
din voi vine în unitate să-şi folosească darurile ca să-i slujească pe 
cei pierduţi, pe cei noi în credinţă, şi păstrează porunca lui Isus de 
a merge şi face ucenici din toate neamurile. 
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ÎNTREBĂRI PENTRU UCENICI

1. Următoarele rânduri sunt o descriere succintă a felului în care 
organizăm echipe pentru evanghelizare, ucenicie, şi pentru 
a ajunge la cei pierduţi. Trupul bisericii tale se poate înscrie 
în fiecare din aceste echipe. Dacă continui să ne urmezi, 
folosindu-ţi toate darurile să slujeşti, poţi aduce o persoană 
în Împărăţie şi la maturitate repede. Iată un chestionar pentru 
membrii bisericii tale (lasă-i să îl completeze apoi organizează 
echipe care să continue).

CHESTIONAR

Sunt interesat în a face următoarele lucruri: (Poţi bifa una sau 
mai multe):

___ A contacta oameni noi la uşa lor.
___ Mijlocire: Rugăciune pentru cei pierduţi şi pentru echipele 

 de Evanghelizare prin Ucenicie.
___ A da mâncare sau alte lucruri familiilor nevoiaşe.
___ A-i contacta pe alţii prin telefon sau vizite.
___ Evanghelizare prin amabilitate: A găti pentru alţii, a trimite

 o scrisoare, a ajuta în orice fel posibil.
___ A lucra cu mame singure şi copii.
___ A oferi transport la biserică, etc.
___ Altceva: Vreau să ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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2. Următorul este un exemplu al unui formular de continuare a 
uceniciei care este folosit după predarea unei lecţii de ucenicie. 
Acest formular va arăta pastorului sau celor în autoritate câte 
lecţii au fost învăţate şi rezultatele fiecărui studiu.

FORMULAR DE CONTINUARE A UCENICIEI

Data vizitei/lecţiei: _________________________________

Persoana/persoanele care predă/predau lecţia: ___________
_________________________________________________

Numele persoanei/persoanelor participante la studiu: _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Locaţia studiului: ___________________________________
_________________________________________________

Subiectul lecţiei: ____________________________________
Cum a decurs studiul? (Foloseşte spatele paginii dacă e nevoie.)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Data stabilită pentru următorul studiu: __________________
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3. Citeşte Iacov 1:22. Dacă doar auzim Cuvântul lui Dumnezeu, 
dar nu-l punem niciodată în practică, ce am făcut? __________
________________________________________________

IACOV 1:22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându-vă singuri. 

4. Citeşte Matei 7:24-27. Pentru a fi un om înţelept, trebuie nu 
numai să auzi vorbele lui Isus, dar ce altceva trebuie să mai 
facem? ___________________________________________

MATEI 7:24-27 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a 
zidit casa pe stâncă. [25] A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au 
suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, 
pentru că avea temelia zidită pe stâncă. [26] Însă oricine aude 
aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om 
nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. [27] A dat ploaia, au venit 
şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a 
prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.

5. Citeşte Efeseni 4:11-12. Cine trebuie să facă lucrarea de slujire? 
_________________________________________________

EFESENI 4:11-12 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; 
pe alţii, evenghelisti; pe alţii păstori şi învăţători, [12] pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Hristos.

6. Citeşte Faptele Apostolilor 8:1 şi 4. Cine a mers peste tot 
propovăduind Cuvântul? _____________________________
________________________________________________
________________________________________________
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FAPTELE APOSTOLILOR 8:1 Saul se învoise la uciderea 
lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva 
Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat 
prin părţile Iudeei şi ale Samariei. 

FAPTELE APOSTOLILOR 8:4 Cei ce se împrăştiaseră 
mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul. 

7. Citeşte Faptele Apostolilor 8:1 şi 4. Cine nu a mers peste tot 
propovăduind Cuvântul? _____________________________
________________________________________________

8. Citeşte Faptele Apostolilor 11:19-22. La începutul bisericii 
Noului Testament, credincioşii au făcut lucrul slujirii, şi a 
fost urmat de conducerea şi instruirea apostolică. În bisericile 
noastre astăzi, este conducerea care începe lucruri şi apoi 
credincioşii urmează. Cum verifică Faptele Apostolilor 11:19-22 
acest lucru? _______________________________________
________________________________________________

FAPTELE APOSTOLILOR 11:19-22 Cei ce se împrăştiaseră, 
din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au 
ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau 
Cuvântul numai Iudeilor. [20] Totuşi printre ei au fost câţiva 
oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Atiohia, au 
vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului 
Isus. [21] Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni 
au crezut şi s-au întors la Domnul. [22] Vestea despre ei a ajuns 
la urechile Bisericii din Ierusalim şi au trimis pe Barnaba până 
la Antiohia.

9. Citeşte 1 Corinteni 12:14-18. Fiecare parte din trupul lui 
Hristos este necesară. N-ar trebui să ne comparăm între noi. 
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Mai degrabă, dăruirea totală lui Hristos nu înseamnă a face 
totul, înseamnă a face ceea ce te-a pregătit Dumnezeu să faci. 
Ce vei face cu informaţia pe care ai primit-o în această lecţie? __
_______________________________________________

1 CORINTENI 12:14-18 Astfel, trupul nu este un singur 
mădular, ci mai multe. [15] Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu 
sunt mâna, nu sunt din trup – nu este pentru aceasta din trup? 
[16] Şi dacă urechea ar zice, Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din 
trup – nu este pentru aceasta din trup? [17] Dacă tot trupul ar fi 
ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 
[18] Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare 
aşa cum a voit El. 
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LECŢIA 1

1. Citeşte Filimon 6. Care este primul pas în a-I permite lui 
Dumnezeu să curgă prin noi?
Să cunoaștem fiecare lucru bun care este în noi în Hristos 
Isus.

2. Citeşte 1 Ioan 4:7-8. Care este sursa adevăratei deschideri 
pentru a-i iubi pe alţii?
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8).

3. Andrew spune: „De fiecare dată când simţi dragoste curgând 
din tine, Acela este Dumnezeu curgând din tine.” Ce frază din 
1 Ioan 4:7 dovedeşte acest fapt? 
„Dragostea este de la Dumnezeu” (El este sursa).

4. Citeşte 1 Corinteni 13:4-8. Care sunt unele dintre caracteristicile 
iubirii lui Dumnezeu?
• Dragostea este îndelung răbdătoare (este la timpul 

prezent continuu in limba greacă, însemnând că este tot 
timpul în felul acesta).

• Dragostea este plină de bunătate, își demonstrează 
această natură prin fapte pline de bunătate (este la timpul 
prezent însemnând că este tot timpul în felul acesta).

• Nu pizmuiește, nu este geloasă pe averea sau succesul 
altora.Dragostea nu se laudă, nu se mărește sau se înalţă 
pe sine.

• Nu se umflă de mândrie, nu este mândră sau arogantă. 
• Nu se comportă necuviincios, nu se comportă încălcând 

ce este drept, nu este nepoliticoasă.
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• Nu caută folosul său, nu este egoistă.
• Nu se mânie, nu se enervează repede sau acţionează 

violent.
• Nu se gândește la rău, nu se gândește la ce este mai rău 

în alte persoane.
• Nu își aduce aminte de greșeli, nu se bucură de nelegiuire, 

de ceva rău sau greșit, ci se bucură de adevăr. 
• Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă 

totul. 
• Dragostea va dura pentru totdeauna și nu va pieri 

niciodată.

5. Citeşte Matei 14:14. Ce L-a motivat pe Isus să-i ajute pe 
oameni?
A fost mișcat de compasiune către alţii. Dicţionarul definește 
„compasiunea” ca „sentiment de simpatie, afecţiune sau 
milă”.

6. Citeşte Matei 25:37-40. Când ne purtăm cu alţii cu dragoste şi 
compasiune, în realitate pe cine iubim şi de cine avem grijă?
Isus Însuși. Vezi Evrei 6:10.

LECŢIA 2

1. Citeşte 1 Petru 4:11. Din a cui abilitate ar trebui să slujim?
Din abilitatea lui Dumnezeu.

2. Citeşte 1 Corinteni 12:4. Sunt varietăţi şi diferite feluri de 
daruri spirituale, dar care este sursa tuturor acestora?
Dumnezeu/Duhul Sfânt.

3. Citeşte 1 Corinteni 12:6. Alege afirmaţia corectă. 
B. Sunt diferite feluri în care Dumnezeu lucrează prin 
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oameni.

4. Citeşte 1 Corinteni 12:7. Adevărat sau fals: Prezența Duhului 
Sfânt şi darurile duhovniceşti sunt date fiecăruia dintre noi 
pentru binele tuturor.
Adevărat.

5. Citeşte 1 Corintenii 12:8-10. Enumeră şi defineşte câteva dintre 
darurile duhovniceşti pe care Dumnezeu le dă oamenilor.
• Cuvânt de înţelepciune = O revelaţie supranaturală de 

la Dumnezeu despre mintea și scopul Său.Vezi Faptele 
Apostolilor 27:21-25.

• Cuvântul de cunoștinţă = O revelaţie supranaturală de 
la Dumnezeu despre orice lucru sau eveniment. Vezi 
Faptele Apostolilor 9:11-12.

• Credinţa = Abilitatea supranaturală de a avea încredere 
în Dumnezeu fără nici o îndoială sau întrebări.Vezi 1 
Corinteni 13:2.

• Darul tămăduirilor = Abilitatea supranaturală de a 
vindeca boli fără ajutor uman sau medicamente.Vezi 
Marcu 16:18.

• Puterea să facă minuni = Intervenţie supranaturală care 
produce miracole contrar legilor naturale.Vezi Evrei 2:3-
4.

• Prorocia = O grăire supranaturală inspirată de 
Dumnezeu, rostită într-o limbă cunoscută de vorbitor. 
Vezi Faptele Apostolilor 11:27-28 și 1 Corinteni 14:3

• Deosebirea duhurilor = O revelaţie supranaturală de la 
Dumnezeu despre prezenţa sau activităţi ale duhurilor. 
Vezi Faptele Apostolilor 16:16-18.

• Felurite limbi = O grăire supranaturală, inspirată de 
Dumnezeu, într-o limbă necunoscută (necunoscută 
persoanei care vorbește). Vezi Faptele Apostolilor 2:4-11.
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• Tălmăcirea limbilor = O grăire supranaturală, inspirată 
de Dumnezeu interpretând o limbă necunoscută. Vezi 
1 Corinteni 14:13-14.

6. Citeşte Romani 12:6-8. Defineşte darurile duhovniceşti 
enumerate aici pe care Dumnezeu le dă oamenilor.
• Prorocia = O grăire supranaturală, inspirată de 

Dumnezeu, vorbită într-o limbă cunoscută de vorbitor.
• Slujirea = A-i servi pe alţii, activităţi practice. Vezi 

2 Timotei 4:11.
• Învăţătura = A explica, a expune, a împărți instrucțiuni. 

Vezi Faptele Apostolilor 13:1.
• Îmbărbătarea = A îndemna, sfătui, încuraja, implora, 

preveni, alina sau avertiza. Vezi Faptele Apostolilor 13:15.
• Dăruirea = A oferi generos daruri lui Dumnezeu și 

altora. Vezi Proverbele 22:9.
• Cârmuirea = A conduce sau guverna. Vezi Faptele 

Apostolilor 20:28.
• Darul milosteniei = Compasiune arătată unui răufăcător 

sau unei victime. Vezi Matei 5:7.

7. Ai observat vreunul din aceste daruri lucrând prin tine? Dacă 
da, care dintre ele?

8. Citeşte 1 Corinteni 12:7. Cine ar trebui să beneficieze de aceste 
daruri?
Fiecare dintre noi. Prin folosirea darurilor în a-i ajuta pe 
alţii, Îl lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine.

LECŢIA 3

1. Ce este un miracol?
Un eveniment extraordinar sau neobișnuit care este 
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considerat a fi o manifestare a puterii divine. Este 
deasemenea și o intervenţie supranaturală a puterii lui 
Dumnezeu asupra legilor naturale.

2. Citeşte Marcu 2:10-12. Ce a demonstrat miracolul lui Isus că 
are putere să facă?
Să ierte păcatele.

3. Citeşte Marcu 16:15-18. Ca şi credincioşi, ce trebuie să facem 
noi?
• Să propovăduim Evanghelia.
• Să botezăm noi credincioşi.
• Să scoatem draci.
• Să vorbim în limbi noi. 
• Să vindecăm bolnavii.

4. Citeşte Faptele apostolilor 8:5-8 şi 12. Ce au văzut aceşti 
oameni şi cum au reacţionat? 
• Au văzut miracole (versul 7).
• Au crezut în Isus.
• Au botezat (versul 12).

5. Citeşte Faptele Apostolilor 3:12. Ce a spus apostolul Petru 
despre cucernicia lui şi producerea miracolelor?
Nu a fost cucernicia sau puterea lui care au vindecat acel 
om, a fost puterea lui Dumnezeu.

6. Citeşte Faptele Apostolilor 3:16. Cum se întâmplă miracolele?
Prin numele lui Isus și credinţa în El.

7. Există momente unde s-au întâmplat miracole în Noul 
Testament care nu au fost făcute de apostoli?
Da. Un urmaș al lui Hristos căruia nu i se dă numele 
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(Marcu 9:38-39), Filip (Faptele Apostolilor 8:5-7), Anania 
(Faptele Apostolilor 9:10-18).

8. Citeşte 1 Corinteni 1:7. Când va înceta darul miracolelor?
La venirea Domnului Isus, când se va întoarce.

LECŢIA 4

1. Citeşte 1 Corinteni 15:33. Ce ne învaţă acest vers despre 
relaţii?
Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.

2. Citeşte 1 Corinteni 12:12. Ce ne arată acest verset despre viaţa 
creştină?
Ca și trupul fizic și noi avem nevoie de ceilalţi membri ai 
trupului lui Hristos.

3. Citeşte Evrei 10:24. Ce putem învăţa despre relaţiile evlavioase 
din Evrei 10:24?
Aceia care sunt în relaţii creştine se îndeamnă unii pe alţii 
la dragoste şi la fapte bune.

4. Citeşte Evrei 10:25. Ce putem învăţa din acest vers despre 
relaţii?
Trebuie să ne întâlnim  împreună, să comunicăm și să ne 
încurajăm unii pe ceilalţi.

5. Citeşte Proverbele 5:22-23. De ce trebuie să ne păzim inimile 
de relaţii neevlavioase?
Ca să nu ne lăsăm duși în prăpastie de nebunia lor.

6. Citeşte 2 Timotei 2:22. Cu cine trebuie să urmărim 
neprihănirea, credinţa, dragostea şi pacea?
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Cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată.

7. Citeşte Evrei 13:7. De cine trebuie să ne aducem aminte 
modelându-ne vieţile după ei?
De mai marii noștri, care ne-au vorbit cuvântul lui 
Dumnezeu.

LECŢIA 5 

1. Citeşte 2 Timotei 3:12. Ce se va întâmpla cu cei ce voiesc să 
trăiască în evlavie?
Vor fi prigoniţi.

2. Cum poţi defini „prigonirea”?
A fi hărţuit; a cauza suferinţă datorită credinţei.

3. Citeşte Marcu 4:16-17. Din ce cauză vine necazul şi 
prigonirea?
Din pricina Cuvântului, să oprească Cuvântul.

4. Citeşte Faptele Apostolilor 8:1 şi 4. În ce a rezultat persecuţia 
din Ierusalim?
Oamenii au început să propovăduiască Cuvântul.

5. Citeşte Matei 5:10-12. Există o binecuvântare pentru aceia ce 
sunt prigoniţi din pricina …?
Neprihănirii.

6. Citeşte Matei 5:12. Când credincioşii sunt prigoniţi din 
pricina neprihănirii, la ce ar trebui să se aştepte în viitor?
O mare răsplată în Rai.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 9:4-5. Pe cine prigonea Saul?
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Pe Isus.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 9:1. În realitate, pe cine prigonea 
Saul?
Pe creștini (pe ucenicii lui Isus).

9. Citeşte Galateni 6:12. Iudeii, în cartea Galatenilor, au încercat 
să adauge păstrarea Legii religioase Evangheliei. Ce au evitat 
prin acest lucru?
Suferinţa prigonirii pentru crucea lui Hristos. Cu alte 
cuvinte, au evitat persecuţia care ar fi venit în urma 
predicării faptului că mântuirea vine prin har, numai prin 
credinţa în Hristos.

LECŢIA 6

1. Citeşte Daniel 2:44. Proorocii Vechiului Testament au 
prorocit că în viitor, Mesia (sau Cel  uns) va veni, şi 
Dumnezeul Cerurilor va ridica o împărăţie care:
B. Nu va fi distrusă niciodată.

2. Citeşte Matei 4:17,23. Care a fost mesajul lui Isus?
Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.

3. Citeşte Marcu 1:14-15. Isus a predicat Evanghelia …?
Împărăţiei lui Dumnezeu.

4. Citeşte Luca 4:43. Motivul pentru care Isus a fost trimis de la 
Dumnezeu a fost să …?
Vestească Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.

5. Citeşte Ioan 4:45. În Scripturi, Isus nu a explicat niciodată 
evreilor la ce s-a referit când a vorbit despre împărăţie. Era o 
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concepţie a Vechiului Testament despre care ei:
C. O așteptau deja.

6.  Citeşte Luca 9:1-2. Care trei lucruri au făcut cei 12 discipoli?
• Să alunge dracii. 
• Să vindece bolnavii. 
• Să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu.

7. Citeşte Luca 10:1-2, 8-9. Ce mesaj le-a spus Isus celor şaptezeci 
să proclame?
Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.

8. Citeşte Luca 23:2. În concordanţă cu definiţia proprie evreilor, 
cuvântul Hristos este unul care este …?
Împărat.

9. Citeşte Faptele Apostolilor 17:7. Contrar legii romane, evreii 
au spus că apostolul Pavel a învăţat că era un alt unul …?
Împărat/Isus.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 19:8-10. Pavel a vorbit cu 
îndrăzneală în Efes disputând şi înduplecându-i pe alţii 
privind …?
Împărăţia lui Dumnezeu.

11. Citeşte Faptele Apostolilor 28:23-31. Ce anume a fost ceea ce 
predica apostolul Pavel în versetul 31?
Împărăţia lui Dumnezeu şi învaţă pe oameni cele privitoare 
la Domnul Isus Hristos.

12. Citeşte Matei 24:14. Care este mesajul care trebuie predicat în 
toată lumea?
Evanghelia Împărăţiei.
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13. Citeşte  Faptele Apostolilor 20:24-25. Câteodată Evanghelia 
Împărăţiei este numită şi Evanghelia …?
Harului lui Dumnezeu.

14. Citeşte Luca 16:16. Este imposibil de înţeles mesajul lui Isus 
fără o înţelegere de bază a Împărăţiei. Împărăţia a fost mesajul 
pe care l-a vorbit Isus şi singurul pe care i-a instruit pe discipoli 
să îl:
A. Predice.

15. Citeşte Matei 6:10. Practic Împărăţia lui Dumnezeu este 
condusă de Dumnezeu. Cum este exprimat acest lucru în acest 
verset?
Voia lui Dumnezeu să fie făcută pe pământ cum este făcută 
și în rai.

16. Citeşte Coloseni 1:13-14 şi Romani 14:9. În fraza „Împărăţia 
lui Dumnezeu” este ideea unui grup de oameni care:
A. Vor accepta conducerea lui Dumnezeu (respingând pe a 
Satanei) şi primind iertarea Lui.

17. Citeşte Matei 4:17. Pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, o 
schimbare de inimă este necesară. Această shimbare de inimă 
este ceea ce Biblia numeşte:
A. Pocăinţă.

18. Citeşte Faptele Apostolilor 26:18. Te-ai întors de la …?la lumină, 
de sub…? Satanei la…? ca să primeşti iertarea păcatelor tale?
• Întuneric.
• Puterea.
• Dumnezeu.

19. Citeşte Ezechiel 36:26-27 şi Faptele Apostolilor 11:15-18. Ţi-a 
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fost dată o nouă inimă şi un nou duh care te face să mergi în 
căile lui Dumnezeu?
Da.

20. Citeşte Luca 18:13-14. L-ai chemat pe Dumnezeu pentru 
iertarea păcatelor tale?

LECŢIA 7

1. Citeşte Ioan 1:12. Dar tuturor ce L-au primit:
A. Pe El (pe Domnul Isus Hristos), le-a dat dreptul să se facă 
copii ai lui Dumnezeu.

2. Citeşte Faptele Apostolilor 16:31. Trebuie să credem (adică să 
avem încredere şi să ne încredem) în cine?
În Domnul Isus Hristos.

3. Citeşte Luca 6:46. Ce implică cuvântul „Domn”?
• Conducător.
• Domnitor.
• Şef. 
• Cel care are dreptul să ne controleze vieţile. 
• Acest cuvânt implică deasemenea și deitate.

4. Citeşte Matei 1:21. Ce implică cuvântul „Isus”?
Isus ca Mântuitor.

5. Citeşte Luca 23:2. Ce implică cuvântul „Hristos”?
• Isus ca Împărat.
• Mesia.

6. Citeşte Romani 1:16. În concordanţă cu acest vers, Evanghelia, 
sau Vestea Bună, este …?
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Hristos Însuși, care include toate beneficiile Lui.

7. Citeşte Romani 1:1-3. Evanghelia lui Dumnezeu se referă la 
sau Îl priveşte …?
• Pe Fiul lui Dumnezeu.
• Isus Hristos Domnul nostru.
O parte din Fiul Lui sau Fiul Lui în totalitate?
În totalitate.

8. Citeşte Ioan 6:54. Când mănânci ceva, ce înseamnă acel lucru?
Înseamnă că îl pui în interiorul tău. Într-un fel, ce mănânci 
devine viaţa ta, puterea ta.

9. Citeşte Galateni 3:27. Când o persoană este botezată în Hristos, 
aceasta se îmbracă cu …?
Hristos în totalitate.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 9:5-6. Când Saul a fost convertit, 
care sunt cele două întrebări pe care I le-a pus lui Hristos?
• Cine ești? 
• Ce vrei să fac?

11. Citeşte Romani 7:4. Cu cine ar trebui să fim căsătoriţi noi?
Cu Domnul Isus Hristos.
Cu care parte din El suntem căsătoriţi?
În totalitate.

12. Te bucuri de o căsătorie bună cu Hristos?
Vorbești, comunici, Îl iubești și Îl slăvești?

LECŢIA 8

1. Citeşte Marcu 2:16-17. Pe cine a venit Isus să mântuiască?
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Pe păcătoși.

2. Citeşte Romani 2:1. Când îi judecăm pe alţii, ce ne facem 
nouă înşine? 
Ne osândim singuri; adică, pronunţăm judecata asupra 
noastră.
De ce? 
Pentru că, chiar dacă îi judecăm pe alţii și noi facem 
aceleași lucruri pe care le fac și ei.

3. Citeşte Iacov 2:10. Dacă păstrăm cea mai mare parte a Legii 
lui Dumnezeu, dar nu atingem ţinta asupra unor lucruri 
mici, de ce suntem vinovaţi?
Suntem vinovaţi de toate.

4. Citeşte Galateni 3:10. Dacă ar fi să fim neprihăniţi prin 
păstrarea Legii lui Dumnezeu, cât din ea trebuie să păstrăm?
Pe toată.

5. Citeşte Galateni 2:16. Justificarea este un dar al neprihănirii, 
oferit de Dumnezeu, care aduce o persoană în poziţie 
dreaptă şi la relaţie cu Dumnezeu. Justificarea păcătoşilor 
este oferită prin credinţa în Isus Hristos şi este obţinută 
odată şi pentru totdeauna prin moartea şi învierea Lui (1 
Corinteni 15:3-4 şi Romani 4:25). Prin ce nu este justificat 
un om?
Prin faptele lui; adică, faptele Legii.
Cum este mântuită o persoană?
Prin credinţa în Isus Hristos.
Câte persoane vor fi justificate prin Lege?
Nimeni; adică, nici una.

6. Citeşte Romani 6:14. Ca şi creştin, tu eşti…?



143

RĂSPUNSURI 

B. Sub har.

7.  Citeşte Ezechiel 18:20. Dacă ai fi fost sub Lege, care ţi-ar fi 
fost pedeapsa pentru păcatele tale?
Moartea.

8. Citeşte Romani 4:6-8. Sub har, care sunt cele trei lucruri pe 
care Dumnezeu le face cu păcatele noastre?
• Le iartă.
• Le acoperă și.
• Nu le ia în seamă.

9. Citeşte Romani 5:1. Acum că suntem justificaţi, de care 
beneficiu ne bucurăm?
Avem pace cu Dumnezeu.

10. Citeşte Romani 5:9. Acum fiind mântuiţi prin sângele lui 
Isus, de ce vom fi mântuiţi?
De mânia lui Dumnezeu.

11. Citeşte Romani 10:4. Hristos a sfârşit Legea ca şi cale de a 
obţine …? Înaintea lui Dumnezeu.
Neprihănire.

12. Citeşte 1 Corinteni 1:30. Dumnezeu a făcut pe Isus să fie 
pentru noi …? 
• Înţelepciune.
• Neprihănire.
• Sfinţire. 
• Răscumpărare.

13. Citeşte Filipeni 3:9. Când mergi sub Legea lui Moise, încerci 
să obţii propria ta …?



144

Neprihănire.

14. Citeşte 1 Corinteni 11:1. Ca şi creştini, noi trăim sub legea 
lui Hristos. Legea lui Hristos nu este o serie de reguli pe care 
trebuie să le îndeplinim; este o viaţă trăită ca răspuns unei 
persoane. Acea persoană este …?
Hristos.

15. Citeşte Romani 8:3. Legea nu ar fi putut să ne mântuiască 
niciodată, nu pentru că Legea a fost greşită, ci pentru că noi 
în slăbiciunea …? noastre, nu am fi putut s-o ţinem.
Firii.

LECŢIA 9

1. Cum este harul definit în această lecţie?
Necâștigata, nemeritata favoare și abilitate a lui 
Dumnezeu.

2. Când inima este stabilită în har, nu mai încercăm să obţinem 
acceptarea lui Dumnezeu prin …? noastră.
Performanţa.

3. Citeşte Evrei 10:14. Greşelile lui Don îl făceau întotdeauna 
să fie imperfect. Cum suntem noi desăvârşiţi în conformitate 
cu acest verset?
Prin jertfa lui Isus, El ne-a făcut desăvârșiţi pentru 
totdeauna.

4. Citeşte Romani 5:17. Isus ne-a dat …? neprihănirii ca noi să 
putem să fim neprihăniţi şi sfinţi în faţa lui Dumnezeu Tatăl 
şi pentru a îndeplini toate cerinţele Legii. 
Darul.
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5. Citeşte Isaia 26:3. Dacă continuăm să ne uităm şi să ne 
concentrăm asupra limitărilor, greşelilor şi păcatelor noastre, 
în loc să ne concentrăm pe Isus, căpetenia şi desăvârşirea 
credinţei noastre, inimile noastre vor fi triste şi fără puterea 
de a crede că vor primi ceva de la  Dumnezeu. Unde trebuie 
să ne îndreptăm minţile? 
Minţile noastre trebuie să fie îndreptate spre Domnul.

6. Citeşte Efeseni 3:17. Inimile noastre trebuiesc să fie în 
totalitate ale Lui. Atunci vom fi ..?
Împliniţi și în pace.

7. Citeşte Romani 4:5. Este mântuirea o recompensă care trebuie 
câştigată sau un cadou gratuit al harului lui Dumnezeu?
Un cadou gratuit al harului lui Dumnezeu.

8. Citeşte Romani 5:17. Neprihănirea (împăcarea cu 
Dumnezeu) este un cadou. Trebuie să munceşti pentru un 
cadou?
Nu.
Cum obţii un cadou?
Pur și simplu prin a întinde mâna și a-l lua.

9. Citeşte Romani 6:23. Care este cadoul oferit gratis al harului 
lui Dumnezeu în acest verset?
Viaţa veșnică (în loc de moarte veșnică).

10. Citeşte Tit 3:5. Câte dintre faptele noastre bune contribuie la 
mântuirea noastră?
Nici una.

11. Citeşte Romani 6:14. Explică cu cuvintele tale ce înseamnă 
să fii sub harul lui Dumnezeu.
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• Nu primim ceea ce merită păcatele noastre.
• Ci mai degrabă ce are Dumnezeu mai bun prin Hristos. 
• Neprihănire. 
• Acceptare. 
• Iertare. 
• Sunt toate ale noastre (toate ca un cadou al milei lui 

Dumnezeu).

12. Citeşte Romani 11:6. Dacă binecuvântările lui Dumnezeu ne 
sunt date prin har, atunci nu ne sunt date prin ...?
Fapte.

13. Citeşte Romani 3:24. Explică cu cuvintele tale înţelesul acestui 
vers.
Neprihănirea (justificarea) este un cadou oferit gratis, un 
cadou al harului lui Dumnezeu dat celui care crede, datorită 
faptei răscumpărătoare a lui Hristos pe cruce.

14. Citeşte Efeseni 1:7. Iertarea păcatelor noastre a fost în funcţie 
de …?
Bogăţiile harului lui Dumnezeu.

LECŢIA 10

1. Ce fel de relaţie poate avea acest om cu familia respectivă în 
timp ce se întâmplă acest lucru între ei?
O relaţie de neiertare, amărăciune și ceartă.

2. Citeşte Evrei 10:1. Ce nu a putut să facă Legea?
Să facă desăvârșiţi pe cei ce se apropie (fără vină sau defect).

3. Citeşte Evrei 10:1. Ce spune acest verset care ne dă o indicaţie 
că sacrificiile Vechiului Testament nu au fost capabile să ne 
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facă desăvârşiți?
Erau repetate continuu – pe fiecare zi, săptămână, lună. 
Simplul fapt că erau repetate au dovedit că nu au putut 
rezolva problema păcatului permanent.

4. Citeşte Evrei 10:2. Dacă s-ar fi oferit vreun sacrificiu care i-ar 
fi scăpat într-adevăr de păcate, ce s-ar fi întâmplat cu cei ce le 
ofereau?
I-ar fi cauzat să nu mai fie conștienți de păcate (condamnaţi 
întotdeauna de greșelile pe care le făceau).

5. Ce a fost forţat să facă şoferul beat?
Să se gândească la păcatul lui continuu.

6. Citeşte Evrei 10:14. Dumnezeu îi face desăvârşiţi pe oamenii 
Lui prin:
D. Sacrificiul lui Isus.

7. Citeşte Evrei 10:14. Sacrificiul lui Isus (primit prin credinţă) îl 
face desăvârşit pe credincios:
C. Pentru totdeauna.

8. Citeşte Geneza 20:1-18. Care sunt cei doi oameni menţionaţi 
în această poveste?
• Avraam.
• Abimelec.

9. Citeşte Geneza 20:2 şi 5. Cine a fost omul care a minţit şi l-a 
păcălit pe celălalt în această poveste?
Avraam.

10. Citeşte Geneza 20:7. Sunt sigur că Dumnezeu nu a fost de 
acord cu fapta lui Avraam. Dar de partea cui a fost Dumnezeu, 
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Avraam sau Abimelec?
De partea lui Avraam.

De ce? Citeşte Geneza 15:1, 18; şi Iacov 2:23.
Pentru că Avraam a avut un legământ cu Dumnezeu și a 
fost prietenul lui Dumnezeu.

11. Citeşte Geneza 20:7 şi 17-18. Chiar dacă Avraam a fost cel care 
a greşit, cine a zis Dumnezeu că trebuie să se roage pentru 
celălalt?
A. Avraam a trebuit să se roage pentru Abimelec.

12. Citeşte Romani 8:31. Chiar dacă greşim câte o dată, cine este 
de partea noastră?
Dumnezeu.

13. Citeşte Romani 4:8. Chiar dacă facem greşeli, ce a spus 
Dumnezeu că nu va face?
Nu ne va lua în seamă păcatul.

14. Citeşte Evrei 8:12-13. În Noul Testament, ce a promis 
Dumnezeu că nu va face?
Nu-Şi va mai aduce aminte de păcatele noastre și nu le va 
mai ţine împotriva noastră.

15. Citeşte Efeseni 2:5, 8 şi 9. Cum suntem noi mântuiţi?
Prin har; asta înseamnă favoare și bunătate nemeritată 
asupra noastră.

16. Citeşte Tit 3:5. Cum nu suntem mântuiţi?
Prin faptele făcute de noi în neprihănire.
Cum suntem mântuiţi?
Prin îndurarea Lui. Ne-a spălat prin nașterea din nou 
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(regenerare) și ne-a făcut noi prin Duhul Său Sfânt.

17. Citeşte Efeseni 1:6. Îl vom slăvi pe Dumnezeu pe parcursul 
întregii eternităţi pentru că ne-a mântuit prin …?
Harul.
Său pe care ni l-a dat în …? Lui.
Preaiubitul.

LECŢIA 11

1. Citeşte Romani 8:38-39. De ce anume a fost apostolul Pavel 
încredinţat?
Că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, 
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici 
înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în 
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în 
Isus Hristos, Domnul nostru.

2. Când eram în colegiul biblic, am avut un profesor care a 
împărţit nişte notiţe pe care scria: „Justificarea este actul 
judiciar prin care Dumnezeu îl declară neprihănit pe oricine 
care crede, nu este făcut neprihănit.” Începând să studiez 
Scripturile pentru mine, am devenit totuşi convins că 
justificarea este un dar al neprihănirii care te face neprihănit 
în ochii lui Dumnezeu. Citeşte Romani 5:19. Prin ascultarea 
lui Isus Hristos (aceea de a păstra Legea şi de a merge pe 
cruce), mulţi vor fi:
C. Făcuţi neprihăniţi.

3. Citeşte 2 Corinteni 5:21. Pe Cel (Isus) ce n-a cunoscut nici 
un păcat (nu a păcătuit niciodată), El (Dumnezeu) L-a făcut 
păcat pentru noi, ca noi să fim …?
Neprihănirea lui Dumnezeu în El.
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4. Citeşte Coloseni 1:21-22. Isus Hristos a venit pe pământ ca să 
moară pentru păcatele noastre. Datorită acestui lucru, stăm în 
prezenţa lui Dumnezeu ca oameni care sunt sfinţi, fără vină şi 
inocenţi în:
C. Ochii lui Dumnezeu.

5. Citeşte Efeseni 1:6. Îl vom slăvi pe Dumnezeu pe parcursul 
eternităţii pentru harul său pe care ni l-a dat …?
În Preaiubitul Lui.

6. Citeşte Evrei 10:14. Prin Isus şi prin sacrificiul Lui pe cruce, noi 
am fost desăvârşiţi pentru cât timp?
C. Pentru totdeauna.

7. Citeşte Evrei 10:15-17. În Noul Testament, Dumnezeu promite 
să îşi amintească de păcatele noastre:
C. Niciodată.

8. Citeşte Romani 6:1-2. Harul lui Dumnezeu este mai mare decât 
păcatele noastre. Ar trebui acum să continuăm în păcat pentru 
ca harul lui Dumnezeu să se înmulţească?
Nicidecum. Nu!

9. Citeşte Evrei 9:12. Ce fel de răscumpărare (eliberare de pedeapsa 
păcatelor noastre) a obţinut Isus pentru noi?
C .Eternă.

10. Citeşte Romani 8:33. Numeşte pe cineva care poate aduce pâră 
împotriva aleşilor lui Dumnezeu.
Nu există nimeni.

11. Citeşte Romani 8:34. Numeşte pe cineva care îi poate condamna 
(adică a aduce la judecată) pe oamenii lui Dumnezeu.
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Nu există nimeni.

12. Citeşte Romani 8:35. Numeşte pe cineva care poate separa un 
creştin de dragostea lui Dumnezeu.
Nu există nimeni.

13. Citeşte Romani 8:31. Care este concluzia acestei lecţii de 
ucenicie?
Că Dumnezeu este cu noi și că nimeni nu poate fi împotriva 
noastră.

LECŢIA 12

1. Poruncile date la prezent continuu sunt aşteptate să aibă …?
Aplicație continuă sau repetată.

2. Citeşte Ioan 3:16. În conformitate cu prezentul continuu în 
limba greacă, ce exprimă Ioan 3:16?
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că 
a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede (prezent 
continuu: crede și continuă să creadă) în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă veșnică.

3. Citeşte  1 Ioan 3:9. Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuieşte. Ce înseamnă asta?
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește (prezent 
continuu: nu continuă a păcătui ca stil de viaţă, arătând o 
inimă nepocăită).

4. Citeşte Luca 15:7. Este bucurie în rai pentru un păcătos care …?
Se pocăiește și continuă în pocăinţă.

5. Citeşte Faptele Apostolilor 17:30. Dumnezeu porunceşte 
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tuturor oamenilor de pretutindeni să …?
Se pocăiască și să continue în pocăinţă.

6. Faptele Apostolilor 26:20. Ce exprimă acest vers? 
Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, 
în toată  Iudeea și la Neamuri, să se pocăiască (și să continue 
în pocăinţă) și să se întoarcă (prezent continuu: să continue 
să se întoarcă) la Dumnezeu și să facă (prezent continuu: și 
să continue să facă) fapte vrednice de pocăinţa lor.

7. Citeşte 1 Ioan 2:3. Care este rezultatul unei relaţii personale cu 
Dumnezeu, adică, a-L cunoaşte pe Dumnezeu?
• A face ceea ce spune.
• A-I păzi poruncile.

8. Citeşte Iacov 2:18. Iacov spune: „Arată-mi credinţa ta fără fapte 
(ceea ce este imposibil de făcut), şi eu îţi voi arăta credinţa mea 
din …?”
Faptele mele, sau prin ceea ce fac.

9. Citeşte 1 Tesaloniceni 1:3. Faptele sau acţiunile care provin din 
credinţă sunt considerate …?
Lucrări ale credinţei.

10. Citeşte Galateni 2:16, 21. Faptele Legii sunt fapte pe care 
oamenii le fac pentru a încerca să obţină mântuire sau …? 
(versul 21). Ele nu pot mântui, nu au putere mântuitoare.
Neprihănire.

11. Citeşte Romani 2:7-10. Aceste versete descriu fructele căror 
două grupuri de oameni?
• Credincioșilor.
• Necredincioșilor.
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LECŢIA 13

1. Citeşte Faptele Apostolilor 8:13 şi 18-22. 1 Ioan vorbeşte 
despre „fructul” sau dovada unui credincios adevărat. Acestea 
sunt toate probleme care izvorăsc din inimă. Când inima unui 
credincios nu este găsită dreaptă (cum ar fi a lui Simon), ce ar 
trebui el să facă?
Să se pocăiască de păcat (răutate) și să se roage ca gândul 
inimii lui să fie iertat.

2. Citeşte 2 Petru1:5-11. Care este dovada că o persoană este cu 
adevărat între cei pe care Dumnezeu i-a chemat şi i-a ales?
Ei adaugă credinţei lor toate calităţile Duhului, calitățile 
noii lor naturi.

3. Citeşte Matei 25:34-40. Care sunt calităţile demonstrate de 
credincios în aceste versuri?
• Fapte care provin din credinţă – cum ar fi a da de 

mâncare celor înfometaţi.
• A-i găzdui pe cei nevoiași.
• A-i îmbrăca pe nevoiași.
• A avea grijă de bolnavi.
• A-i vizita pe cei din închisoare etc.

4. Citeşte Ioan 13:35. Prin ce sunt cunoscuţi ucenicii lui Isus?
Prin dragostea pe care o arată unii pentru ceilalţi.

5. Citeşte Matei 7:21-23. De ce au fost aceşti indivizi alungaţi din 
Împărăţia lui Dumnezeu?
• Ei lucrau fărădelegea. În limba greacă, este folosit 

prezentul continuu, care indică faptul că fărădelegea 
era stilul lor de viaţă, natura lor. Isus a spus că nu i-a 
cunoscut niciodată.
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• Erau oameni religioși pierduţi care nu au avut 
niciodată o schimbare a inimii, o schimbare a minţii 
care să-i fi întors spre Dumnezeu.

6. Citeşte Ioan 14:23. Dacă o persoană Îl iubeşte pe Isus, ce va 
face?
Va păzi Cuvântul Lui, sau va face ce spune El.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 26:20. Ce spune acest vers?
Dovedește-ţi pocăinţa prin ceea ce faci.

8. Citeşte Iacov 2:17. Dacă credinţa ta nu este urmată de fapte 
sau acţiuni bune, atunci ce fel de credinţă este?
Credinţă moartă, credinţă Ne-mântuitoare (Iacob 2:14).

LECŢIA 14

1. Te poate surprinde să afli că Isus nu a chemat pe nimeni 
niciodată să devină „creştin”, ci chemarea Lui a fost pentru 
oameni să devină „ucenici”. Uită-te prin Evanghelii (Matei, 
Marcu, Luca şi Ioan), şi pe o foaie de hârtie separate, găseşte 
şi scrie cât de multe scripturi poţi care arată chemarea lui 
Isus la ucenicie. 

2. În cartea Faptele Apostolilor, oamenii nu erau invitaţi să 
fie „creştini”, ci chemarea lor era să devină „ucenici”. Uită-
te prin cartea Faptele Apostolilor, şi pe o foaie de hârtie 
separată, găseşte şi notează cât de multe scripturi poţi care 
arată oameni fiind chemaţi la ucenicie.

3. În Scriptură, cuvântul „ucenic(i)” este folosit de 273 de ori 
în total. În toată Biblia, cuvântul „creştin(i)” este folosit de 
3 ori în total. Enumeră şi scrie pe o foaie de hârtie separată 
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cele trei dăţi în care cuvântul „creştin(i)” este folosit în 
Scriptură.
• Faptele Apostolilor 11:26.
• Faptele Apostolilor 26:28.
• 1 Petru 4:16.

4. Citeşte Matei 10:25. Ce este un ucenic în conformitate cu 
acest vers?
Un ucenic este cineva care devine ca învăţătorul sau 
stăpânul lui.

5. Citeşte Luca 14:26. Adevărat sau fals: Fiind ucenicul lui Isus 
înseamnă sacrificiul necondiţionat al vieţii cuiva pentru 
întregirea vieții altcuiva.
Adevărat. 

6. Citeşte Luca 14:33. Adevărat sau fals: Cel puţin în unele 
cazuri, a fi ucenicul lui Isus a însemnat întâi abandonarea a 
absolut orice, pentru a-L obţine pe Isus.
Adevărat.

7. Citeşte Matei 19:29. Adevărat sau fals: Oricine a lăsat case, 
sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau 
surori, sau holde pentru Numele lui Isus, va primi însutit şi 
va primi viaţa veşnică.
Adevărat.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 14:22. Adevărat sau fals: Ucenicii 
trebuie să continue în credinţă.
Adevărat.

9. Citeşte Evrei 10:14. Adevărat sau fals: Adevărata opoziţie 
pe care unii o au împotriva Scripturilor care accentuează 
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ucenicia este aceea că a fi „creştin” nu necesită nici un efort 
(este prin har), dar a fi „ucenic” necesită adevărat sacrificiu 
şi dăruire. Adevărul este că răscumpărarea lui Hristos nu 
necesită nici un efort din partea noastră; este perfectă şi nu 
necesită nici un efort de la noi, dar chemarea lui Hristos a 
fost întotdeauna pentru viaţa noastră întreagă şi absolută.
Adevărat.

10. Citeşte Faptele Apostolilor 11:26. Adevărat sau fals: 
Chemarea lui Hristos nu a fost pentru două feluri de 
credincioşi, unii să fie creştini, care rămân carnali, şi alţii 
să fie ucenici. În realitate, creştinii şi ucenicii ar trebui să fie 
aceeaşi.  
Adevărat.

11. Citeşte Matei 28:19. Instrucţiunea lui Isus către credincioşi 
a fost să meargă şi să facă:
A. Ucenici.

12. Citeşte Matei 28:20. Adevărat sau fals: Credincioşii trebuie 
să-i înveţe pe alţii să păzească tot ce le-a poruncit Isus.
Adevărat.

13. Citeşte Ioan 1:12. Adevărat sau fals: Isus a oferit într-adevăr 
beneficiile Lui (iertare, justificare) dar nu fără a primi 
persoana Lui.
Adevărat.

LECŢIA 15

1. Citeşte Marcu 16:15. Cui trebuie să-i fie propovăduită 
Evanghelia?
La orice făptură, tuturor.
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2. Citeşte Matei 28:19-20. Din cine trebuie să facem ucenici?
Din oamenii tuturor naţiunilor.

3. Citeşte Faptele Apostolilor 8:5, 26; 16:13-15, 23; şi 20:20-21. 
Unde a avut loc Evanghelizarea?
• În cetăţi.
• Deșerturi.
• Pe malul râurilor. 
• Închisori. 
• În public.
• Din casă în casă.

4. Citeşte Marcu 4:11-12. Înainte ca adevărata convertire să 
aibă loc, o persoană trebuie:
E. Toate de mai sus

5. Citeşte Faptele Apostolilor 28:23-24. Când Pavel a expus şi a 
mărturisit despre Evanghelie, cât timp a făcut el acest lucru 
pentru a-i convinge pe oameni despre lucrurile privitoare la 
Isus?
De dimineaţă până seara, probabil în jur de șase-opt ore.

6. Citeşte Faptele Apostolilor 16:14. Când o persoană se 
întoarce la Isus cu adevărat, ce trebuie să se deschidă?
Inima, adică partea centrală a fiinţei umane.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 2:37. Ce se întâmplă când unei 
persoane i se deschide inima şi îşi dau seama că au nevoie 
de iertare?
Dacă vor răspunde corect, vor întreba, „Ce trebuie să 
fac?”

8. Citeşte Faptele Apostolilor 16:31 şi 2:38. Ce trebuie să facă 
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oamenii?
• Să se pocăiască și să creadă în Domnul Isus Hristos.
• Apoi să se boteze.

9. Citeşte Faptele Apostolilor 2:42 şi Ioan 8:31-32. Şi apoi ce 
trebuie să facă oamenii?
• Să continue în doctrina (învăţătura) apostolilor. 
• Să continue să înveţe și să practice cuvintele lui Isus.

10. Citeşte Romani 10:14-15. În ordine inversă (în aceste scripturi), 
cum vine o persoană la Hristos?
• Cineva este trimis. 
• Cuiva îi este propovăduit, sau proclamat. 
• Pentru că aud mesajul lui Hristos, pot crede. 
• Deoarece cred, pot chema numele Domnului pentru 

mântuire.

LECŢIA 16

1. Chestionar.
Se referă la lecție.

2. Urmăriți formularul de rezultate al Discipleship.
Se referă la lecție.

3. Citeşte Iacov 1:22. Dacă doar auzim Cuvântul lui Dumnezeu, 
dar nu-l punem niciodată în practică, ce am făcut?
Ne-am înșelat singuri.

4. Citeşte Matei 7:24-27. Pentru a fi un om înţelept, trebuie nu 
numai să auzi vorbele lui Isus, dar ce altceva trebuie să mai 
facem?
Să le facem.
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5. Citeşte Efeseni 4:11-12. Cine trebuie să facă lucrarea de slujire?
Sfinţii, nu o anumită clasă de oameni cum ar fi preoţimea.

6. Citeşte Faptele Apostolilor 8:1 şi 4. Cine a mers peste tot 
propovăduind Cuvântul?
Credincioșii care erau împrăștiaţi în străinătate.

7. Citeşte Faptele Apostolilor 8:1 şi 4. Cine nu a mers peste tot 
propovăduind Cuvântul?
Apostolii. Observăm aici că în biserica de început a Noului 
Testament, ei erau cei responsabili pentru ucenicie și 
evanghelizare.

8. Citeşte Faptele Apostolilor 11:19-22. La începutul bisericii 
Noului Testament, credincioşii au făcut lucrul slujirii, şi a 
fost urmat de conducerea şi instruirea apostolică. În bisericile 
noastre astăzi, este conducerea care începe lucruri şi apoi 
credincioşii urmează. Cum verifică Faptele Apostolilor 11:19-
22 acest lucru?
Biserica a auzit de convertirea credincioșilor noi și l-a trimis 
pe Barnaba să meargă să-i ajute (versul 22).

9. Citeşte 1 Corinteni 12:14-18. Fiecare parte din trupul lui 
Hristos este necesară. N-ar trebui să ne comparăm între noi. 
Mai degrabă, dăruirea totală lui Hristos nu înseamnă a face 
totul, înseamnă a face ceea ce te-a pregătit Dumnezeu să faci. 
Ce vei face cu informaţia pe care ai primit-o în această lecţie?
Sper că o voi pune în practică prin a ieși și a-mi folosi 
darurile pentru a-i ajuta pe alţii.
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PRIMEŞTE-L PE ISUS CA 
MÂNTUITOR AL TĂU

A alege să-L primeşti pe Isus ca Domn şi Mântuitor al tău este 
cea mai importantă decizie pe care o vei face.

Cuvântul lui Dum nezeu promite: Dacă mărturiseşti deci cu gura 
ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi, vei fi mântuit. [10] Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire …  
[13] Căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. 
(Romani 10:9-10, 13).

Prin harul său, Dumnezeu a făcut deja totul pentru a asigura 
mântuire. Partea ta este pur şi simplu să crezi şi să primeşti.

Roagă-te cu voce tare aşa: „Isuse, mărturisesc că Tu eşti Domnul 
şi Mântuitorul meu. Cred în inima mea că Dumnezeu te-a înviat din 
morţi. Prin credinţa ta în Cuvântul Tău, primesc mântuirea acum. 
Mulţumesc că m-ai salvat!”

În secunda în care ţi-ai încredinţat viaţa lui Isus, adevărul 
Cuvântului Său se împlineşte instantaneu în duhul tău. Acum că eşti 
născut din nou, eşti o persoană nouă! 
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PRIMEŞTE BOTEZUL 
DUHULUI SFÂNT

Ca şi copil al Lui, Tatăl tău ceresc Cel iubitor vrea să-ţi dea 
puterea supranaturală de care ai nevoie să trăieşti această viaţă nouă. 

Luca 11:10, 13 Fiindcă oricine cere, capătă; oricine caută găseşte; 
şi celui ce bate i se va deschide … [13] Deci, dacă voi, care sunteţi răi, 
ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel 
din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! 

Tot ce trebuie să faci este să ceri, să crezi şi să primeşti! Roagă-
te aşa: „Tată, recunosc că am nevoie de puterea Ta pentru a trăi 
această viaţă nouă, te rog umple-mă cu Duhul Sfânt. Prin credinţă, Îl 
primesc acum! Îţi mulţumesc pentru că m-ai botezat. Duhule Sfânt, 
eşti binevenit în viaţa mea.”

Felicitări! Acum eşti umplut cu puterea supranaturală a lui 
Dumnezeu. Nişte silabe dintr-o limbă pe care nu o recunoşti se vor 
ridica din inima ta spre gură (1 Corinteni 14:14). Când le rosteşti 
tare prin credinţă, eliberezi puterea lui Dumnezeu dinlăuntrul tău, 
întărindu-te în Duh (1 Corinteni 14:4). Poţi face asta oriunde şi 
oricând vei dori. 

Nu contează dacă ai simţit ceva sau nu când te-ai rugat să-L 
primeşti pe Isus şi Duhul Său. Dacă ai crezut în inima ta că ai primit, 
atunci Dumnezeu promite că ai primit. Dumnezeu Îşi onorează 
Cuvântul întotdeauna; crede!

Marcu 11:24 De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă 
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
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 ☐  1. Geneza 1-3; Matei 1
 ☐  2. Geneza 4-6; Matei 2 
 ☐  3. Geneza 7-9; Matei 3
 ☐  4. Geneza 10-12; Matei 4
 ☐  5. Geneza 13-15
 ☐  6. Geneza 16-17; Matei 5
 ☐  7. Geneza 18-19; Matei 6
 ☐  8. Geneza 20-22
 ☐  9. Geneza 23-24; Matei 7
 ☐ 10 Geneza 25-26
 ☐ 11. Geneza 27-28; Matei 8
 ☐ 12. Geneza 29-30; Matei 9
 ☐ 13. Geneza 31-32
 ☐ 14. Geneza 33-35; Matei 10
 ☐ 15. Geneza 36-38
 ☐ 16. Geneza 39-40; Matei 11
 ☐ 17. Geneza 41-42; Matei 12
 ☐ 18. Geneza 43-45
 ☐ 19. Geneza 46-48
 ☐ 20 Geneza 49-50; Matei 13
 ☐ 21. Exodul 1-3; Matei 14
 ☐ 22. Exodul 4-6
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 ☐ 26. Exodul 14-15; Matei 17
 ☐ 27. Exodul 16-18
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 ☐ 62. Numeri 26-28; Marcu 8
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DESPRE AUTORI
ANDREW WOMMACK

De când a fondat Andrew Wommack Ministries Inc. în 1978, 
Andrew a continuat să prezinte mari adevăruri din Cuvântul lui 
Dumnezeu cu simplitate şi claritate, prin cunoştință revelată şi 
prin ungerea care i-a fost dată de Domnul. Oriunde călătoreşte, 
accentul puternic pe care îl pune asupra Cuvântului continuă să 
elibereze oameni din păcat şi îndreptățire de sine, adeseori urmat 
de semne şi minuni. Andrew a fost pastorul a trei biserici şi 
continuă să împlinească chemarea lui Dumnezeu asupra vieţii sale, 
învățând trupul lui Hristos despre vestea bună a relaţiei noastre în 
Isus Hristos.

DON KROW

Don i s-a alăturat lui Andrew în slujire în 1975. A slujit în 
New Mexico, Texas, şi Oklahoma înainte de a veni în echipă cu 
normă întreagă în 1988, ca slujitor asociat al Andrew Wommack 
Ministries Inc. În 1994, a devenit instructor la Charis Bible College. 
La începutul anilor 1990 Don a fondat lucrarea de binefacere 
Collection for the Saints (Colectă pentru Sfinți) încorporată acum 
în Discipleship Evangelism Ministry (Lucrarea de Evanghelizare 
prin Ucenicie), care oferă instrumente pentru evanghelizare şi 
ajutor caritabil în primul rând naţiunilor din lumea a treia.
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