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GHIDUL
ÎNVĂȚĂTORULUI

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

Fiecare lecție are secțiuni marcate cu semnul STOP.
Acestea sunt destinate studenților ca să se oprească
și să se gândească la implicațiile lecției pentru viața
lor. Fă-ți timp să meditezi la aceste secțiuni.

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

Temele din casetele de pe marginea lecției sunt
concepute pentru acest scop. Folosește-le.
9. Ajută-i pe studenți să cultive obiceiul rugăciunii.
Învață-i rugându-te împreună cu ei.

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

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

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

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

4. Încearcă să nu faci sesiunea prea lungă.
5. Încurajează studenții să răspundă la întrebări folosind cuvintele lor. Evită copierea Bibliei cuvânt
cu cuvânt. Folosirea cuvintelor lor îi va ajuta să
analizeze semnificația textelor studiate.

11. Este extrem de important ca ucenicii să deprindă
obiceiurile zilnice de citire a Bibliei, rugăciunii și
memorării Scripturilor.
La începutul fiecărei lecții, ia un timp să recapitulezi
versetul memorat mai înainte și întreabă-i cum merge studiul lor zilnic al Bibliei. Nu-i certa pe studenții
care nu și-au făcut unele teme, însă asigură-te să-i
încurajezi să le finalizeze.

6. Evită predicarea. Folosește întrebări pentru a descoperi ce înțeleg studenții și ca să stimulezi participarea activă.
7. Pregătește-te bine pentru fiecare sesiune în parte.
Ca învățător, ar trebui să fii familiar cu conținutul
și conceptele cheie ale fiecărei lecții.

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

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

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

8. Încearcă să-i determini pe studenți să se gândească
la implicații practice pentru viața lor. Ajută-i să
înțeleagă aplicații practice, specifice.
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„Ce voiți să vă
facă vouă oamenii,
faceți-le și voi la fel”
Luca 6:31

Pasul 1

„Unii pe alții”
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Ar trebui să-i tratăm pe ceilalți așa cum ne tratează ei pe noi.
____ Atât timp cât nu rănesc pe nimeni, fac tot ceea ce Dumnezeu îmi
cere.
____ Creștinii sunt chemați să-și susțină frații în Hristos.

Când venim la Hristos, noi devenim parte a Bisericii Lui,
împreună cu frați și surori în Hristos din întreaga lume.
Biserica este noua noastră familie, grupul de adăpost și
susținere. Însă așa cum sunt toate familiile, uneori ne
luptăm să ne înțelegem unii pe alții pentru că noi toți
suntem atât de diferiți. Cum putem să trăim împreună în
unitate? Haideți să privim la câteva din poruncile pe care
Dumnezeu ni le-a dat ca să ne ajute să trăim unii cu alții
în pace.

Un misionar din Africa privea la doi leproși care semănau pe câmp. Unul dintre ei nu avea mâini din cauza
leprei. Celălalt își pierduse picioarele din cauza aceleiași
boli cumplite. Leprosul fără mâini îl purta pe umeri pe
cel fără picioare. Cel care avea mâini ținea un sac cu
semințe din care arunca semințe pe pământ, timp în care
celălalt lepros își folosea picioarele pentru a le apăsa în
pământ.
Împreună au fost în stare să facă munca unui singur om
sănătos.
REGULA DE AUR
1. Luca 6:31 conține ceea ce noi numim „regula de aur”.
Sumarizează în cuvintele tale ce spune ea.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Să ne uităm la implicațiile regulii de aur în următoarele pasaje:

Luca 6:27 _______________________________ voștri, faceți ________________________________ celor ce
_______________________________.

Luca 6: 28 ___________________________________ pe cei ce ______________________________________
___________________________ pentru cei ce ____________________________.

Ascultarea de această poruncă a lui Hristos înseamnă mai mult decât să nu-i rănim pe ceilalți, înseamnă să-i
tratăm bine, așa cum am vrea să fim tratați. N-ar trebui să-i rănim pe ceilalți; însă regula de aur merge un pas mai
departe, îndemnându-ne să ne purtăm cu ei cu dragoste și milă, chiar și atunci când ei ne tratează rău.

STOP

Acest simbol te anunță să te OPREȘTI pentru un moment. Ia-ți un moment să te gândești la următoarele:
Cum ai vrea să te trateze ceilalți? Este același mod în care îi tratezi tu?
Gândește-te la o situație din această săptămână când nu te-ai simțit bine din cauza felului în care te-ai purtat
față de cineva. Ce ai fi putut face ca să-l tratezi mai bine?

CUM SĂ NE TRATĂM UNII PE ALȚII?
„Unii pe alții”: Sunt multe pasaje în Scriptură care folosesc expresia „unii altora”. Fiecare dintre ele ne ajută să
înțelegem cum să ascultăm de regula de aur și astfel să trăim în armonie „unii cu alții”. Scrie porunca sau poruncile
menționate în fiecare dintre următoarele pasaje:
3. Marcu 9:50 _________________________________________________________________________________
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GÂNDEȘTE-TE LA

4. Ioan 13:34 __________________________________________________

John F. Kennedy a spus odată:
„nu întreba ce poate face țara pentru
tine; întreabă-te ce poți face tu pentru țara ta.”

5. Romani 14:13 _______________________________________________

Gândește-te la implicațiile pentru
viața ta dacă ar fi să spui: „nu întreba
ce pot face alți creștini pentru tine;
întreabă-te ce poți face tu pentru ei”

ci mai bine __________________________________________________

6. Romani 12:15 _______________________________________________
și _________________________________________________________

7. Romani 15:1 ________________________________________________
8. Romani 15:2 ________________________________________________
9. Romani 15:7 ________________________________________________
10. Romani 15:14 _______________________________________________
11. Romani 16:16 _______________________________________________
12. Galateni 5:13 _______________________________________________
13. Galateni 5:26 _______________________________________________
14. Galateni 6:2 _________________________________________________

SLUJIND PE ALȚII

15. Efeseni 4:2 _________________________________________________

Ce daruri ai cu care ai putea să-i slujești pe alții? Întreabă-l pe păstorul
tău sau pe un creștin matur cum ai
putea să slujești în biserica din care
faci parte.

16. Coloseni 3:13 _______________________________________________
17. Coloseni 3:16 _______________________________________________
18. 1 Tesaloniceni 4:18 ___________________________________________
19. 1 Tesaloniceni 5:11 ____________________ și _____________________
20. Evrei 10:24-25 ______________________________________________

și _________________________________________________________

21. Iacov 5:16 ________________________ și ______________________
22. 1 Petru 4:9 __________________________________________________

STOP Până în acest moment, cum a fost viața ta de creștin? Ai fost mai
preocupat de creșterea ta sau de a-i ajuta pe alții să creacă?

SĂ CREȘTI
Citește
Galateni 1-6 și
Tit în această săptămână
(câte un capitol pe zi).
Memorează Luca 6:31
„Ce voiți să vă facă vouă oamenii,
faceți-le și voi la fel”

______________________________________________________
______________________________________________________
Pe o scară de la unu la zece – zece fiind cel mai bine – notează-te cu privire la cât de bine ai urmărit acest „unii pe alții”: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alege una dintre caracteristicile menționate în această lecție pe care să te
concentrezi în această săptămână. Pe care o alegi?

___________________________________________________________
Cum poți să folosești această caracteristică, în această săptămână, ca să te
ajute să te relaționezi cu alți credincioși? Fii specific.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Pasul 2

Iubiți-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Iubindu-i pe ceilalți creștini vom arăta lumii că suntem într-adevăr copiii lui
Dumnezeu.
____ Poți să-L iubești pe Dumnezeu și să urăști pe cineva în același timp.

____ Adevărata dragoste se vede prin faptele noastre, nu doar prin vorbele noastre.

IUBINDU-MI FRAȚII ȘI SURORILE
Suntem chemați să iubim pe toți oamenii și în mod special pe frații și surorile în Hristos (1 Petru 2:17). Ca într-o
familie, suntem responsabili să ne purtăm de grijă și să ne susținem unii pe alții. Trupul bisericii noastre ar trebui
să fie un refugiu unde să experimentăm unitatea și dragostea, care sunt o raritate în lumea de azi.
1. De ce este atât de importantă dragostea față de alți credincioși? Ioan 13:34-35

v. 34 ___________________________________________________________________________________
v. 35 ___________________________________________________________________________________

Iubirea celorlalți credincioși nu este doar o poruncă, este asemenea unei uniforme care ne arată a fi urmașii lui
Hristos, și ne distinge de cei care nu-L cunosc.
2. Cine este modelul nostru în privința iubirii? v. 34 __________________________.

STOP

Romani 5:6-8 spune că Dumnezeu ne iubește, nu pentru că suntem vrednici, ci din cauza harului Său. Dragostea
este adevărata Lui natură (1 Ioan 4:8). Dragostea lui Hristos se gândește la ceilalți, în timp ce dragostea lumească
este egoistă, întrebând „Ce am eu de câștigat?”. Gândește-te la dragostea ta pentru frații tăi și surorile tale în Hristos. Poate fi numită neegoistă sau necondiționată? Te gândești mai mult la alții sau mai mult la tine însuți?

3. Dragostea este mai mult decât doar un simțământ cald față de alții; ea cere acțiune. Dacă
vrem să iubim așa cum Hristos a iubit, ce ar trebui să facem? Ioan 15:10

_________________________________________________________________________

4. Dragostea este termometrul nostru spiritual. Ce părere ai despre cineva care afirmă că este
un bun creștin, însă își urăște fratele? 1 Ioan 2:9-10

_________________________________________________________________________

5. 1 Ioan 3:18 Să nu iubim ________________________________________________ ci cu

________________ și ______________________________________________________

Care este diferența între a iubi cu vorba și a iubi cu faptele și în adevăr? _____________________________
_______________________________________________________________________________________

Ai pretins vreodată că iubești pe alții când de fapt tu nu-i iubeai? Următoarele întrebări te vor ajuta să înțelegi
cu adevărat ce înseamnă a iubi.
DRAGOSTE ȘI SACRIFICIU
6. Conform 1 Ioan 3:16, cum ne putem demonstra dragostea? _______________________________________

Înseamnă că trebuie să murim literal pentru alții? ________________________________________________

7. Ce exemplu ne este dat în această privință, să ne dăm viața pentru alții? v.17 __________________________
Dacă ignorăm nevoile altora, arătăm că, în mod real, nu avem așa de mare dragoste cum ne place să credem.
8. Dă alte exemple a ce înseamnă să-ți dai viața pentru alții. _________________________________________
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______________________________________________________________

SĂ CREȘTI
Citește
Romani 12, 2 Ioan,
3 Ioan, Iuda și 2 Petru 1-3
(câte un capitol pe zi)
Memorează 1 Ioan 3:16
„Noi am cunoscut dragostea Lui
prin aceea că El și-a dat viața
pentru noi; și noi deci trebuie să
ne dăm viața pentru frați.”
GÂNDEȘTE-TE LA
Dragostea este mai mult decât un
simțământ cald față de alții. Ea
implică un act de voință.
Matei 5:42-48 ne spune că Dumnezeu face ca soarele să răsară
peste răi și peste buni.
Suntem chemați să ne iubim
vrăjmașii, ca și pe prietenii noștri.
Aceasta înseamnă că atunci când
apar ocazii să-i iertăm, să ne
rugăm pentru ei și să ne purtăm
bine cu ei.
Fă-ți un plan cum să te împaci cu
cei cu care ești în conflict.
Adu-ți aminte că împăcarea include să ceri iertare și să ierți.
Revizuiește cele două lecții din
Volumul 2.

9. A doua poruncă spune: „să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Când
cineva a întrebat: „Și cine este aproapele meu?”, Isus a răspuns cu Pilda bunului samaritean. Citește Luca 10:30-37.
Care personaj din această pildă și-a iubit cu adevărat aproapele?

______________________________________________________________

De unde știi? ___________________________________________________
10. Chiar dacă preotul și levitul nu au făcut nimic pentru omul bătut, putem spune
că ei erau mai buni decât tâlharii? De ce? ____________________________

______________________________________________________________
Deși indiferența nu pare a fi așa de rea, ea este de fapt un alt gen de abuz
pentru că arată o lipsă de dragoste pentru alții. Chiar dacă samariteanul nu
era din apropiere, el a arătat compasiune față de omul rănit. El a înțeles că
„aproapele” lui era de fapt orice persoană în nevoie pe care Dumnezeu i-a
pus-o în cale.
Cineva a rezumat atitudinile caracterelor din pildă:
• Tâlharii: „Ce este al vostru este al meu.”
• Preotul și levitul: „Ce este al nostru este al nostru.”
• Samariteanul: „Ce este al meu este al vostru.”

STOP

Gândește-te la felul în care îi tratezi pe ceilalți. Scrie mai jos care dintre
aceste trei atitudini descrie relația ta cu:

Familia ____________________________________________________________
Colegii de muncă sau școală ____________________________________________
Membrii bisericii tale __________________________________________________
DAR DACĂ EI NU MĂ TRATEAZĂ CORECT?
„Oricine vrea să facă binele, să nu se aștepte ca oamenii să-i dea la o parte piedicile
din drum, ci să meargă hotărât înainte, chiar dacă ei îi vor pune câteva în plus.”2

11. Citește Romani 12:17-21. Cum ar trebui să răspundem celor care se poartă
rău cu noi, potrivit următoarelor versete?

v. 17 _________________________________________________________
v. 18 _________________________________________________________
v. 19 _________________________________________________________
v. 21 _________________________________________________________
Putem birui răul prin bine. Cât de bine ai reușit să faci asta? ____________

STOP ______________________________________________________________
Dacă răspunsul tău este „nu așa de bine”, cu ce nu ești de acord? _____________
___________________________________________________________________
Ce lucru bun ai putea face în această săptămână pentru a reduce tensiunea pe care o
ai cu acea persoană? __________________________________________________

____________________________________________________________________
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Pasul 3

Mai mult despre dragoste
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Gelozia, în loc să protejeze dragostea, o va distruge.
____ Adevărata dragoste trece peste greșelile altora.
____ Dorința de a avea poate distruge capacitatea mea de a avea relații
sănătoase cu ceilalți.

MĂSURA DRAGOSTEI ADEVĂRATE
1. Ce este dragostea? 1 Corinteni 13:4-7 descrie adevărata dragoste, prezentând cincisprezece caracteristici - șapte
pozitive și opt negative. Scrie-le mai jos.
Dragostea este: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Dragostea nu este: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
2. Ce vrea să afirme Biblia atunci când spune că dragostea este răbdătoare, sau îndelung răbdătoare? v.4

_________________________________________________________________________________________

3. Dacă dragostea nu invidiază (pizmuiește), ce dorește ea pentru alții? v.4 _______________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Dacă dragostea nu caută folosul său, atunci ce caută ea? v.5 _________________________________________
_________________________________________________________________________________________

STOP

Pe care dintre caracteristicile acestei liste trebuie să le îmbunătățești? _________________________

__________________________________________________________________________________

Gândește-te la felul în care aceste calități te afectează

5. Listează caracteristicile dragostei din 1 Corinteni 13:4-7 care contracarează următoarele erori:
________________________ Niciodată n-am să-l iert pentru ceea ce mi-a făcut.
________________________ De ce este Gina atât de populară când eu am realizat aceleași lucruri?
________________________ Nu-i suport pe frățiorii mei. Mă deranjează tot timpul.
________________________ Soțul meu este un ratat. Niciodată nu va deveni ceva.
________________________ De ce să-l ajut pe Petru când eu am nevoie să-mi port de grijă?
________________________ Grupul nostru de închinare este mai bun decât al lor. Ăștia nu pot duce		
o melodie până la capăt.
________________________ Nu am nevoie de ajutorul nimănui.
________________________ Hm! L-au concediat pe Ioan. Nu mi-a plăcut niciodată de el.
________________________ Sper să-l dea afară ca să-i pot lua locul.
________________________ Totul mă deranjează la Marta, chiar și felul în care se îmbracă.
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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

TRĂIND ÎMPREUNĂ ÎN DRAGOSTE

Muzica creștină este o unealtă
puternică pentru creșterea noastră
spirituală. În săptămâna aceasta
învață un cântec cu versuri care
se referă la dragostea dintre ucenicii lui Hristos.

6. Romani 12:10 ne spune să ne iubim unii pe alții cu o dragoste frățească. Ce

implică aceasta, având în vedere ultima parte a versetului? _____________

_____________________________________________________________
7. Citește Galateni 5:14-16. În ciuda poruncii de a iubi pe aproapele, ce fac

unii? v.15 ____________________________________________________

_____________________________________________________________
Ce înțelege Pavel prin „vă mușcați și vă mâncați”? ____________________

_____________________________________________________________
		Ce direcție

va urma viața ta?

Este ușor să te rătăcești
pe drum, iubind lumea
și ceea ce oferă ea în
locul iubirii aproapelui.
Dragostea este ca o
busolă care ne poate
readuce pe traseu.

Atunci când în relația cu
ceilalți dăm prioritate
obținerii de lucruri în
locul zidirii relațiilor
pozitive cu oamenii, vom
avea parte de conflicte.

Cum putem birui dorința de ai distruge pe alții? v.16

_____________________________________________________________
Uitați-vă la Pasul 5 din Volumul 1 pentru a revedea ce înseamnă „a umbla
în Duhul”.
8. Cum ne poate ajuta dragostea să trăim împreună? 1 Petru 4:8

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Explică înțelesul expresiei „dragostea acoperă o mulțime de păcate” . _____

_____________________________________________________________
Adevărata dragoste nu este condiționată de comportamentul celorlalți; dimpotrivă, ea iubește în ciuda greșelilor lor. Hristos și-a dat
viața pentru drepți și nedrepți. Sacrificiul Lui ne arată felul în care să
iubim și să ne dăm pe noi înșine în slujirea noastră față de ceilalți.

9. Citește istoria lui Petru din Ioan 21:15-17. Chiar dacă Petru s-a lepădat de
trei ori de Hristos, ce slujbă i-a încredințat Isus?

_____________________________________________________________

10. Numește un lucru pe care n-ar trebui să-l iubim. 1 Ioan 2:15 ____________
11. Conform Iacov 4:1-2, care este cauza multor conflicte?

_____________________________________________________________

STOP

		
SĂ CREȘTI
Citește în această săptămână
Evrei 11-12 și 1 Petru 1-5 (câte
un capitol pe zi).
Memorează Ioan 13:35
„Prin aceasta vor cunoaște toți
că sunteți ucenicii Mei, dacă veți
avea dragoste unii pentru alții.”

Iubirea lucrurilor din lume afectează capacitatea noastră de a ne iubi unii
pe alții. Eșuăm față de alții atunci când acordăm prioritate lucrurilor în
locul zidirii relațiilor pozitive cu oamenii. Sunt lucruri care te-au împiedicat în relaționarea față de alții? Scrie mai jos:

______________________________________________________

12. Fiind creștini, noi ne iubim unii pe alții, dar la ce fel de reacție ar trebui să
ne așteptăm din partea necredincioșilor? 1 Ioan 3:13

_____________________________________________________________
De ce? v.12 ___________________________________________________
Deși mulți necredincioși ne batjocoresc și ne urăsc, noi trebuie să-i iubim,
să ne rugăm pentru ei și să le vestim Evanghelia, așa cum a făcut și Isus.
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Pasul 4

Încurajați-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Dacă petrecem timp cu alți credincioși, ar trebui să fim încurajați să
devenim mai buni.
____ Doar faptele noastre, nu și cuvintele noaste, îi pot încuraja pe ceilalți.
____ Când cineva trece prin momente grele, una din cele mai bune căi de a-l
încuraja este să petreci un timp cu el.

„Flatează-mă și s-ar putea să nu te cred. Critică-mă
și s-ar putea să nu te plac. Ignoră-mă și s-ar putea
să nu te iert. Încurajează-mă și nu te voi uita.” 3

ÎNCURAJAȚI-VĂ UNII PE ALȚII
1. Care sunt cele două porunci din 1 Tesaloniceni 5:11?

__________________________________________ și ___________________________________________

2. Dacă vrem să încurajăm pe cineva, este necesar să-i spunem lucruri frumoase despre el, chiar dacă nu sunt

adevărate? _______________________________________________________________________________

3. Care este scopul principal al întâlnirii cu ceilalți credincioși, conform Evrei 10:24? _____________________

________________________________________________________________________________________

4. Acest tip de încurajare înseamnă să spunem doar lucruri pozitive? De ce? v.25 _________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Care sunt cele două porunci din Evrei 10:25? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6. Întâlnirea cu alți credincioși include prezența la biserică. Include de asemenea părtășie în timpul săptămânii
prin apeluri telefonice, vizite și grupe mici. Cum ne pot ajuta aceste contacte particulare?

________________________________________________________________________________________

STOP

În general, cât de des te întâlnești cu alți credincioși _____________________________
Întrebă-l pe păstorul tău dacă există vreun grup mic în care te-ai putea implica.

7. Există o anumită urgență în a ne întâlni unii cu alții, având în vedere că „ziua se apropie”. v.25. La ce zi se

referă autorul? v.37 ________________________________________________________________________

CUM SĂ NE ÎNCURAJĂM UNII PE ALȚII
8. Care este una dintre modalitățile de a-i încuraja pe alții? Proverbe 12:25 ______________________________
9. Citește Proverbe 18:21. _____________ și ________________ sunt în puterea limbii. Cuvintele sunt puternice, capabile să ne ridice sufletul sau să-l ucidă. Proverbe 16:24 adaugă: cuvintele plăcute sunt ca mierea și
sănătoase pentru trupurile noastre. Vezi „Cuvinte de încurajare” pe pagina următoare.
10. Cuvintele noastre ar trebui să fie ___________________________________________________ Efeseni 4:29
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CUVINTE DE ÎNCURAJARE

• Folosește cuvinte care laudă,

încurajează și sunt recunoscătoare: „Foarte bine!”, „Poți s-o
faci!”, „Am încredere în tine!”,
„Ai făcut tot ce-ai putut; nu te
gândi la greșeli”, „Mulțumesc
pentru ajutor!”.

• Tratează-i pe ceilalți cu respect
și demnitate. Așteaptă-te la ce
este cel mai bun de la ceilalți,
nu la ce-i mai rău. Ai încredere
în ei.

• Evită critica, țipetele și ridicu-

lizarea. Nu aștepta perfecțiune.
Evită sarcasmul și „glumele”
în contul altora. Limitează-ți
„dar”-urile („Ai făcut bine,
dar…”)

• Ascultă cu empatie când

vorbesc alții. Acordă-le toată
atenția, privindu-i în ochi, fără
să te gândești cum vei răspunde
după ce vor termina. Nu
întrerupe. Nu judeca. Ceilalți
vor ști dacă i-ai ascultat, dacă
în răspunsul tău ești în stare să
repeți preocupărilor lor.

• Ia-le în serios temerile și ajută-i
să le depășească.

• Învață-i să renunțe la utilizarea
expresiei „nu pot”.

• Ia-le în serios visurile și dorințele.

11. Dă exemple de cuvinte care încurajează și întăresc pe alții:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Dă exemple de cuvinte care descurajează: ___________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
		 Măsoară-ți cuvintele. Cuvintele tale obișnuite:
STOP
			
❏ Zidesc		❏ Critică și mustră		❏ Mângâie
		 ❏ Lamentări și cârtiri
❏ Promovează unitatea
❏ Bârfe și răutăți ❏ Ridică starea de spirit a celorlalți
❏ Vezi „Cuvinte de încurajare” în coloana din stânga.

12. Care este un mod de a-i încuraja pe alții? Romani 12:15

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Prezența noastră alături de cineva în momente grele este mai
importantă decât ceea ce spunem. Atunci când simpatizăm cu
o altă persoană, împărtășind durerea sau bucuriile ei, ea va
cunoaște că are pe cineva cărui îi pasă de ea.

13. Pavel a scris despre Răpire în 1 Tesaloniceni 4:13-18 așa încât creștinii să
se încurajeze unii pe alții. Acesta este un exemplu despre felul în care Biblia
poate fi folosită ca o puternică unealtă de încurajare. Este efectiv puterea lui
Dumnezeu. Atunci când nu ascultăm și nu studiem Cuvântul lui Dumnezeu,
noi înșine ne lipsim de posibilitatea de a primi acest ajutor.
Listează câteva pasaje care te-au încurajat în ultima vreme.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

GÂNDEȘTE-TE LA
Ce avem de făcut atunci când ne
întâlnim cu alți credincioși? Care
parte a serviciilor te încurajează?
Sunt părți care te descurajează sau
te frustrează? Care sunt acestea?
Vorbește cu păstorul tău, cere-i
sfatul cum să te confrunți cu frustrarea ta.

14. Ce cuvinte de încurajare găsim în următoarele pasaje?

1 Petru 5:7 ___________________________________________________

1 Ioan 4:4 ____________________________________________________
15. Potrivit Evrei 4:14-16, este cineva care înțelege cu adevărat problemele noastre?
_____________________________________________________________

În acest caz, ce avem de făcut? v.16 ________________________________
_____________________________________________________________

SĂ CREȘTI
Citește Geneza 1-7
(câte un capitol pe zi)..

„Tronul de har” se referă la prezența plină de îndurare a lui Dumnezeu. Prin
rugăciune, noi ne apropiem de El în orice moment, știind că El așteaptă să
ne audă, chiar și atunci când ne simțim nevrednici. Biblia este plină de pasaje
încurajatoare ca acesta. Profită de ele pentru a fi încurajat și pentru a încuraja.

STOP

Ești descurajat? Sau cunoști pe cineva care are nevoie de încurajare?
Vezi Anexa 2 din Volumul 1 care vorbește despre „Cine sunt eu în Hristos”

Memorează  1 Tesaloniceni 5:11
„Mângâiați-vă dar unii pe alții cu
aceste cuvinte.”
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Pasul 5

Slujiți-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS

____ Slujirea este doar pentru cei care au timp de ea.
____ Umilința este condiția slujirii.

____ Marii conducători au căutat modalități de a-i sluji pe ceilalți.

SĂ SLUJEȘTI SAU SĂ FII SLUJIT?
1. Citește Galateni 5:13. Deși suntem liberi în Hristos, unii folosesc această libertate pentru a-și da frâu liber
pasiunilor. Abuzează de harul și iertarea lui Dumnezeu, folosindu-și libertatea ca o scuză de a face mai departe
ceea ce doresc. Noi ce ar trebui să facem, ca să nu ne folosim greșit libertatea?
___________________________________________________________________

2. Evanghelia nu ne cheamă la egoism, ci la slujire. De ce? v.14 _________________

___________________________________________________________________

Drumul spre
măreție trece prin
valea slujirii.

Slujitorii întreabă: Ce pot face pentru alții?
Egoistul întreabă: Ce pot face alții pentru mine?
Dragostea și slujirea sunt legate una de alta. Dragostea ne motivează să slujim, în
timp ce slujirea demonstrează dragostea noastră.
3. Rezumă ce ne învață Matei 20:26-28 despre slujire. _________________________
___________________________________________________________________

Egoiștii se
gândesc doar
la ei înșiși.

4. Ce putem face ca să atingem ce este cel mai bun în viață? Ce părere ai despre cineva

care este interesat doar de bunăstarea sa? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________

În timpul Revoluției Americane
un om îmbrăcat în haine civile
călărea pe lângă un grup de
soldați care reparau o mică barieră de apărare. Conducătorul
lor striga instrucțiunile fără să
facă nicio încercare de a-i ajuta.
Întrebat de călăreț de ce, el a
răspuns cu emfază: „Domnule,
eu sunt caporal!”
Străinul și-a cerut scuze, a descălecat și a dat o mână de ajutor
soldaților epuizați. Lucrarea s-a
terminat, s-a întors către caporal
și i-a spus: „Domnule caporal,
data viitoare când veți avea
un lucru ca acesta de făcut și
nu veți avea suficienți oameni,
mergeți la comandantul-șef și
am să vin să vă ajut din nou”.
Era nimeni altul decât George
Washington. 4

ÎNVĂȚÂND DIN EXEMPLUL ALTORA
5. Ce a făcut Isus în Ioan 13:3-5? __________________________________
___________________________________________________________

6. În acele zile, spălarea picioarelor musafirilor era treaba slujitorilor, sub
demnitatea cuiva așa de important cum era Isus. Ce a încercat Isus să-i
învețe pe ucenicii Săi prin spălarea picioarelor? Ioan 13:14-16

___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Ce atitudine a demonstrat Isus, atitudine pe care noi o putem imita?

Filipeni 2:5-8 _______________________________________________

Dacă Isus S-a umilit pentru a-i sluji pe ceilalți, noi de ce am face mai puțin?
8. Ce putem face ca să-i slujim pe ceilalți, conform cu Filipeni 2:3-4?

v. 3 _______________________________________________________
v. 4 _______________________________________________________
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GÂNDEȘTE-TE LA
Un topor este făcut pentru
muncă grea. Chiar dacă este
uzat și reascuțit, el este folosit
pentru scopul cu care a fost
creat.
În contrast, un topor lăsat acasă nefolosit este trist de privit,
și nu peste mult timp ajunge
să fie acoperit de rugină.
Este mai bine să ne implicăm
în slujirea altora decât să
căutăm egoista „odihnă” căutându-ne doar binele nostru.
Data viitoare când vei vedea
un topor, sau o altă unealtă,
gândește-te la acest lucru.

STOP

Dă câteva exemple de moduri în care îți poți arăta interesul față de alții.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9. Pentru apostolul Pavel, cea mai măreață formă de slujirea a fost să ducă altora
vestea bună a mântuirii. De aceea el spune în Romani 1:16: „Mie nu mi-e rușine
de Evanghelie…” Ce avem de învățat de la el în următoarele pasaje care să ne
ajute să slujim altora?
2 Corinteni 4:5 ___________________________________________________
2 Corinteni 6:3 ___________________________________________________
10. Ce altă caracteristică a unui slujitor o vedem în 2 Corinteni 11:29?

________________________________________________________________

NU ESTE UȘOR, DAR MERITĂ
11. Slujirea poate fi costisitoare. Explică cum. 2 Corinteni 6:4-8 _______________
________________________________________________________________
Vezi 2 Corinteni 11:24-28 pentru mai multe detalii referitoare la sacrificiile
făcute de apostolul Pavel pentru a-i sluji pe ceilalți. Vezi de asemenea 2 Timotei
2:10.
12. Sacrificiile pe care slujirea le cere, merită? De ce?

2 Corinteni 9:6 ___________________________________________________

„Nu știu care va fi
destinul tău, dar un
lucru știu: aceia dintre
voi care vor fi fericiți cu
adevărat sunt cei care
au căutat și au găsit
cum să slujească.”5

________________________________________________________________
Evrei 6:10 ______________________________________________________
13. Cum este descrisă slujirea în 2 Corinteni 8:4? ___________________________
APLICAȚIE PRACTICĂ

„Ce lucrare i-a pus să facă Hristos pe slujitorii Lui? Modul în care ei trebuie să slujească, le spune El, este să devină sclavii fraților lor slujitori, și să dorească să facă pur
și simplu orice, oricât de costisitor, supărător sau lipsit de demnitate, pentru a-i ajuta.”6

Slujirea este, mai presus de orice, modul în care ne dedicăm timpul nostru,
resursele și energia. Exemple de slujire pot include:
• Învățarea cuiva să citească

• Ascultare

• Ucenicizarea unui nou-credincios

• Încurajare
SĂ CREȘTI
Citește în această
săptămână Psalmii 25-31
(câte un capitol pe zi).

Memorează Galateni 5:13
„Fraților, voi ați fost chemați
la slobozenie. Numai nu faceți
din slobozenie o pricină ca să
trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în
dragoste.”

• Consiliere

• Ajutor pentru tema de
acasă

• Vizitare

• Mângâiere

• Spălare, călcare, coasere

• Repararea unui robinet, a
unei uși sau mașini

• Comisioane ocazionale

• Tunderea ierbii

• Să duci pe cineva la doctor

• Încurajarea cuiva cu un
zâmbet

• Să lucrezi ceva la computer

• Vopsire

• Să ții compania cuiva

• Spălarea vaselor

• Sa înveți pe cineva cum să
folosească un computer

STOP

Întreabă: „Cum pot să fiu azi folositor?”
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• Pregătirea mâncării

• Scoaterea gunoiului

• Împărtășirea Evangheliei
• Supravegherea copiilor
• Învățare

• Curățenie în casă

• Rugăciune cu și pentru o
persoană
• Să citești pentru cineva
• Împrumutul unei cărți

• Un telefon ca să vezi cum
este cineva

Pasul 6

Îngăduiți-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
_____ Pentru că suntem creștini, trebuie să suportăm orice fel de abuz.
_____ Putem învăța să-i tolerăm pe ceilalți iertându-i.
_____ Înainte de a-i critica pe ceilalți, trebuie să ne amintim că noi avem
greșelile noastre.

„(Purtați-vă) cu toată
smerenia și blândețea,
cu îndelungă răbdare;
îngăduiți-vă unii pe
alții în dragoste.”
Efeseni 4:2

TRĂIND ÎN LUMEA REALĂ
Te deranjează să trăiești în casa ta sau în biserica ta cu oameni imperfecți și enervanți?
Efeseni 4:2 ne spune „îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste”. Unele traduceri folosesc
termenul „suportați-vă” sau „fiți toleranți”. Ideea este că trebuie să învățăm să acceptăm slăbiciunile altora. Atunci când ne oprim din a ne plânge de greșelile lor, abia
atunci putem începe să-i iubim.

1. Proverbe 19:11 ne ajută să înțelegem conceptul „îngăduiți-vă unii pe alții” atunci când

spune: Înțelepciunea face pe om ___________________________________________.

2. Potrivit Efeseni 4:2, noi ar trebui „să ne îngăduim unii pe alții” cu o atitudine de:

_________________________, ____________________ și ______________________.
Aceasta ne va permite să avem _______________________ în biserică. Efeseni 4:3

3. De ce este necesară smerenia în a suporta slăbiciunile altora? Matei 7:3

________________________________________________________________________

4. Noi toți avem slăbiciuni pe care alții trebuie să le suporte. Care sunt câteva din defectele

tale care pot irita pe ceilalți? _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5. La ce se așteaptă familia ta în viitor dacă tu nu poți învăța să accepți slăbiciunile celorlalți? _______________
________________________________________________________________________________________

6. Cum vei fi afectat dacă soția ta (soțul tău) nu te poate accepta cu defectele tale și dorește tot timpul să te schimbi?
____________________________________________________
____________________________________________________
7. Cum sunt afectați copiii dacă ei știu că părinții lor sunt tot timpul

nemulțumiți pentru că ei sunt încă imperfecți? _______________
____________________________________________________
			

STOP

Perfecționistul

Ești un perfecționist sau trăiești alături de unul? Meditează la
afirmația din dreapta referitoare la efectele perfecționismului
asupra relațiilor noastre personale.
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Ca perfecționiști, privim în jos spre cei care
nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre.
Când cerem prea mult de la alții, îi încărcăm
cu o povară pe care nu vor fi niciodată în
stare să o poarte.
Reacția lor poate fi de mânie, frustrare sau
descurajare. Indiferent de cât de greu vor
încerca să atingă standardele noastre, atât
noi cât și ei, întotdeauna vom sfârși prin a fi
frustrați și mânioși unii pe alții.
Nu vom avea relații sănătoase unii cu alții
decât atunci când învățăm să-i acceptăm așa
cum sunt.

8. Crezi că un mod efectiv de a-i motiva pe alții este să-i faci de rușine atunci când greșesc? ________________

De ce? __________________________________________________________________________________
Rușinea deseori are rezultate, dar nu de felul pe care îl dorim. Ea ne motivează să facem lucrurile bune din motive
greșite și funcționează atât timp cât cineva se uită peste umărul nostru.

9. Trebuie să acceptăm comportamentul rău al celorlalți fără să le cerem socoteală? Galateni 6:1

________________________________________________________________________________________

10. Toleranța înseamnă oare ca ceilalți să scape de consecințele faptelor lor? Romani 12:17-19

________________________________________________________________________________________
11. Citește Romani 15:1-2 și răspunde la următoarele întrebări:

_____ Adevărat sau Fals? A-i suporta pe ceilalți este doar un semn de
slăbiciune, arătând că noi nu știm cum să ne apărăm. v.1

Suntem
aici să
slujim
sau să
criticăm?

Odată cineva i-a spus lui
John Wesley: „Eu nu iert
și nu uit niciodată”.
La care Wesley a răspuns:
„Atunci, domnule, sper că
nu păcătuiești niciodată.”

Scopul îngăduinței față de alții este ______________________________ v.2

Punctul central al acestui pasaj este că noi ar trebui:

❏ Să-i susținem pe alții în loc să facem ce este cel mai bine pentru
noi înșine.
❏ Să-i suportăm pe alții chiar dacă nu vrem.

STOP

Este adevărat că defectele altora ne deranjează, însă noi suntem aici ca să-i
slujim sau ca să-i criticăm? ______________________________________
Gândește-te la felul în care acest concept îți poate schimba viața.

12. Citește Coloseni 3:13. Ca să ne îngăduim unii pe alții, trebuie să __________
Putem suporta slăbiciunile altora fără să-i iertăm? ______________________
De ce? ________________________________________________________

De la cine putem învăța cel mai bine iertarea? _________________. Hristos
i-a iertat pe ceilalți, chiar și pe dușmanii Lui, în timp ce era atârnat pe cruce.
13. Coloseni 3:8 ne îndeamnă să ne lăsăm de mânie. Ce se întâmplă când refuzăm
să renunțăm la dușmănie? Ne simțim mai bine sau mai înverșunați?
______________________________________________________________

14. Ce alte calități ne vor ajuta să acceptăm defectele enervante ale celorlalți?

Coloseni 3:12 __________________________________________________

SĂ CREȘTI
Citește Geneza 8-14
(câte un capitol pe zi).
Memorează Efeseni 4:2
„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare:
îngăduiți-vă unii pe alții în
dragoste.”

______________________________________________________________
15. Cine câștigă atunci când membrii bisericii sunt unii împotriva altora?
❏ Nimeni

❏ Grupul care domină

❏ Satan

Cine câștigă într-o biserică ai cărei membri învață să se îngăduie unii pe alții?
______________________________________________________________

16. Bazat pe ceea ce ai învățat în această lecție, ce ai avea de spus acelora care

caută „biserica perfectă”? _________________________________________
______________________________________________________________
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Pasul 7

Iertați-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Scriptura ne spune să-i iertăm pe ceilalți, indiferent de ceea ce au făcut.
____ Ținând dușmănie, ne vom lăsa prinși în plasa amărăciunii.
____ Un prieten învață să treacă cu vederea comportamentul ofensator al
prietenilor săi.

1. Potrivit textului din Coloseni 3:13, ce trebuie să facem atunci când avem o plângere împotriva cuiva?

_______________________________________________________________________________________
Este important de notat că iertarea este legată de „îngăduiți-vă unii pe alții”, așa că ambele sunt necesare
pentru a putea trăi în armonie cu ceilalți. Avem nevoie să privim la Hristos ca modelul nostru de iertare.

2. Care este una dintre caracteristicile unui prieten? Proverbe 17:9 ____________________________________
A „acoperi o greșeală” înseamnă a ierta sau a trece cu vederea greșeala. Expresia „o pomenește mereu” se
referă fie la bârfirea păcatelor altora, fie la obișnuința de a le reaminti constant deficiențele.
Din pasajul referitor la femeia prinsă în adulter (Ioan 8:3-11), învățăm că iertarea nu
înseamnă a minimaliza importanța păcatului. După ce a oferit femeii iertare, Isus i-a
spus să plece și să nu mai păcătuiască.
3. Ce alternative la iertare sunt menționate în Efeseni 4:31? ________________________

Decizia ta de a ierta sau nu, va determina cursul vieții tale. Ai doar două alternative – iertarea
sau amărăciunea. Căutarea răzbunării te va duce în final doar la resentiment.
Alege să scapi de mânia care te cuprinde.
Meditează la următoarele gânduri:

7
STOP „A purta dușmănie este ca și când ai fi înțepat mortal de o albină.”

„Iertarea nu schimbă trecutul, în schimb lărgește viitorul.”

Ce stil de viață alegi? ❏ Amărăciune – să ții dușmănie

8

❏ Pace - iertare

4. Efeseni 4:32 leagă iertarea de o inimă bună și miloasă. De ce merg acestea împreună? __________________
_______________________________________________________________________________________
Iertarea este rezultatul unei inimi bune și miloase.

5. Ar trebui _______________ păcatele unii altora și ________________________ unii pentru alții. Iacov 5:16.
Nu este ușor să ne recunoaștem păcatele în fața altora. Unele dintre lucrurile care ne împiedică să facem acest
lucru sunt teama de a fi certați, mândria, teama ca ceilalți să afle ce am făcut, etc. Te poți gândi și la alte motive?
_______________________________________________________________________________________
6. Un spirit critic face dificilă iertarea altora. Ce spune Biblia despre critică (judecare)?

Romani 2:1 ____________________________________________________________________________
Matei 7:1-5 ____________________________________________________________________________
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SĂ CREȘTI
Citește în această
săptămână Geneza 15-21
(câte un capitol pe zi).
Memorează Efeseni 4:32  
„Fiți buni unii cu alții, miloși
și iertați-vă unul pe altul, cum
v-a iertat și Dumnezeu pe voi în
Hristos.”

În rezumat, care este problema principală cu judecarea altora?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Cine dintre noi are dreptul de a-i judeca pe ceilalți? Matei 7:5 __________

_____________________________________________________________
Biblia ne poruncește să-i iertăm pe ceilalți, indiferent de ceea ce au făcut. Să-i
iertăm chiar pe dușmanii noștri. Aceasta nu înseamnă că cel care a ofensat să
nu dea socoteală de ceea ce a făcut. Ambele părți au responsabilități:
• Ofensatorul trebuie să se pocăiască și să ceară iertare.

ISTORII DESPRE IERTARE
•
După Războiul Civil,
Robert E. Lee a vizitat o doamnă
din Kentucky care l-a dus în fața
casei să-i arate resturile unui
copac mare și bătrân. Acolo ea
a început să plângă cu amar că
ramurile și trunchiul i-au fost distruse de focul artileriei Federale.
Ea a aștepta de la Lee un cuvânt
de condamnare a Nordului sau
cel puțin să se arate afectat de
pierderea ei.
După un scurt moment de tăcere,
Lee a spus: „Tăiați-l, doamnă
dragă, și uitați”.
Este mai bine să iertăm nedreptățile din trecut decât să le lăsăm
să rămână, amărăciunea să se
înrădăcineze și să ne otrăvească
tot restul vieții noastre.
•
Există o istorie spaniolă
despre un tată și un fiu care s-au
înstrăinat unul de altul. Fiul a
plecat de acasă iar tatăl a început
să-l caute. L-a căutat luni de zile
dar fără nici un folos. În final,
într-un ultim efort disperat de a-l
găsi, tatăl a dat un anunț într-un
ziar din Madrid.
Anunțul spunea: „Dragă Paco,
vreau să ne întâlnim sâmbătă la
prânz în fața biroului acestui ziar.
Totul este iertat. Te iubesc. Tatăl
tău.”
Sâmbătă 800 de Paco au venit,
căutând iertarea și dragostea
taților lor.

Pentru mai multe
informații despre iertare,
vezi Pașii 7 și 8 din Volumul 2,
Viață nouă în Hristos.  

Descarcă Volumul 2 de pe
www.NewLifeDiscipleship.com

• Cel ofensat trebuie să ierte, chiar dacă simte că celălalt nu merită. Odată ce a
iertat, el a făcut ceea ce i s-a cerut și este liber să lase în urmă amărăciunea
care i-a controlat viața

8. La ce fel de comportament ne putem aștepta din partea copiilor lui Dumnezeu?
Proverbe 24:17 _______________________________________________
Proverbe 24:29 _______________________________________________

Exod 23:4-5 __________________________________________________

_____________________________________________________________

STOP

Oprește-te și încearcă să te gândești la un exemplu din zilele noastre
corespunzător Exod 24:3-5 pe care l-ai putea aplica azi.

9. Până unde poate merge iertarea noastră? Potrivit Luca 6:35-36, cel care iartă
______________________________ și _____________________________

_____________________________________________________________.
El face toate acestea fără ____________________________________ (v.35)

El urmează exemplul lui Dumnezeului, care este _________________ (v.36)
A fi milostiv înseamnă a nu da cuiva pedeapsa pe care o merită. De exemplu,
el face bine chiar și celui rău și nemulțumitor. (v.35)

			

Gânduri despre iertare

•

Iertarea nu este același lucru cu a uita o jignire. Este nevoie de timp pentru ca amintirile să fie șterse odată ce am iertat.

•

Înseamnă să mă opresc în a-i acuza pe alții, răscolind rufele murdare.

•

Înseamnă să nu cer răzbunare sau pedeapsă, pentru că înțeleg că ofensatorul va da socoteală lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut.

•

Iertarea este cu adevărat o decizie de a scăpa de mânie. Chiar dacă nu
vreau să iert, este singura manieră de a mă elibera de amărăciune.

•

Decizia de a ierta nu este dependentă de atitudinea sau faptele celui care
m-a rănit.

•

Atunci când îmi amintesc de ofensele din trecut, pot să spun: „Am iertat
deja. Refuz să mai insist asupra trecutului.”
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Pasul 8

Acceptați-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Unitatea în biserică necesită acceptarea oamenilor enervanți.
____ Dacă acceptăm un nelegiuit, ceilalți credincioși ne vor critica (judeca).
____ A-i accepta pe păcătoși înseamnă că aprobăm faptele lor rele.

Familia lui Dumnezeu este mare și cuprinde tot felul de oameni. Unii sunt maturi, alții nu. Cu unii te înțelegi
ușor, în timp ce alții generează întotdeauna probleme. Biblia ne spune să ne acceptăm unii pe alții. Indiferent
de cine sunt, Dumnezeu caută unitate între membrii familiei Sale.
TRĂIND CU OAMENI ENERVANȚI
1. Ce vrea Dumnezeu pentru copiii Lui? Romani 15:5-6 cere ca Dumnezeu să-i ajute pe credincioși ___________
_______________________________ urmându-L pe Dumnezeu care dă perseverență și încurajare.

2. Ce este necesar ca să trăim în armonie? Romani15:7 ______________________________________________
A-i primi pe alții înseamnă să-i accepți, chiar cu defectele lor.
3. Putem să-i alegem pe cei care vor fi frații și surorile noastre în Hristos?

❏ Da ❏ Nu

În biserica noastră sunt credincioși cu probleme serioase și cu defecte?

❏ Da ❏ Nu

Sunt credincioși care ne irită rău de tot?					

❏ Da ❏ Nu

Acesta este motivul pentru care Romani 15:1 ne îndeamnă să _______________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Romani 15:8-9 vorbește de două grupuri de oameni, iudei (tăierea împrejur) și _____________________ (v.9).
Mai înainte, iudeii priveau neamurile de sus, nedorind să se asocieze cu ele, sau chiar să-și dea mâna; însă
atunci când L-au primit pe Hristos, lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu a făcut din ei toți o singură familie.
5. Citește Luca 19:1-10 și răspunde la următoarele întrebări despre Zacheu:

Ce fel de reputație avea Zacheu? v.2, 7 _________________________________________________________

6. Chiar dacă Zacheu era o persoană cu o reputație proastă, Isus nu l-a umilit. Cum l-a afectat pe Zacheu acceptarea
lui Isus, chiar dacă el a fost respins de majoritate? v.6 ____________________________________________

_____________________________ v.8 ________________________________________________________
7. Cum a răspuns Isus celor care L-au criticat pentru că s-a asociat cu un păcătos ca Zacheu? v.10 ___________
__________________________________________________________________________________

STOP

Biserica este o familie, dar este de asemenea un refugiu și un spital pentru oamenii problematici. Ce s-ar

spune despre un spital care acceptă doar pacienți care sunt sănătoşi? _________________________________

__________________________________________________________________________________________

Luca 15:7 vorbește despre bucuria din cer atunci când un păcătos se pocăiește. Dumnezeu caută și primește pe cei
desfrânați. Noi să facem mai puțin? Cine ar fi binevenit în biserica noastră?

STOP

❏ oameni drăguți			 ❏ oameni enervanți
❏ creștini puternici
❏ cel slab și imatur
❏ clasă superioară		 ❏ clasă inferioară
❏ dependenți		
❏ oameni imorali
❏ cei care au opinii diferite de noi
❏ străini și oameni de rasă și cultură diferită
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8. Dacă primim în biserică tot felul de oameni, aceasta înseamnă că biserica nu

poate stabili standarde de conduită? ________________________________
De ce? _______________________________________________________

SĂ CREȘTI
Citește în
această săptămână
Geneza 22-28
(câte un capitol pe zi)
Memorează Romani 15:1-2
„Noi, care suntem tari,
suntem datori să răbdăm
slăbiciunile celor slabi și să
nu ne plăcem nouă înșine.
Fiecare din noi să placă
aproapelui în ce este bine, în
vederea zidirii altora.”

Primind pe cei slabi nu înseamnă că trebuie să-i dominăm sau să apară divizări;
mai degrabă, ar trebui să căutăm să-i întărim (Romani 15:1-2).

STOP

Ce ai putea face pentru următoarele persoane ca să se simtă mai confortabile în biserica ta? Gândește-te la anumiți oameni.

•

Timidul sau rezervatul _____________________________________________

•

Vizitatori _______________________________________________________

•

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Oameni problematici ______________________________________________

________________________________________________________________
De exemplu, invită-i la o cafea. Roagă-te pentru ei.

9. Ce problemă abordează Iacov 2:1-4? ____________________________________________________________
Ce putem învăța din acest pasaj? ______________________________________________________________
Ce ironie menționează versetele 5-7? ___________________________________________________________
Nu numai asta, însă deseori oameni tăcuți și umili, care nu ne impresionează la început, au mult mai mult de
oferit decât „oamenii importanți” pe care suntem tentați să-i favorizăm.

10. Efeseni 4:3-4 ne poruncește să ________________________________________________________________
Putem fi uniți dacă nu-i acceptăm pe ceilalţi credincioși așa cum sunt ei?

❏ Da ❏ Nu

VREDNIC DE ONOARE
11. Ce fel de alți oameni este nevoie să primim? Filipeni 2:25, 29 _______________________________________
Cum ar trebui să-i tratăm pe slujitorii lui Dumnezeu? v.29 __________________________________________

STOP

Ce ai putea să faci pentru a-i onora pe liderii bisericii tale? _________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Har sau Legalism?
Mulți credincioși sunt derutați și descurajați, copleșiți de un simțământ de vinovăție, pentru că simt că se află sub supravegherea constantă a altor creștini. Ei nu simt
dragoste, har sau acceptare, ci mai degrabă o atmosferă rece de judecată dominată de
mândrie spirituală și atitudini de superioritate.
În timp ce este adevărat că Biblia fixează standarde înalte, noi deseori adăugăm propriile noastre norme și tradiții la cerințele lui Dumnezeu. Este mai ușor să cerem altora
să trăiască după lista noastră de „fă și nu fă” decât să privim înăuntru și să le vedem
inimile. Posibil că motivele noastre sunt sincere atunci când îi judecăm pe ceilalți, însă
aceasta se numește legalism. Nu înseamnă că nu avem dreptul să scoatem în evidență
erorile, lăsându-i pe oameni să facă ceea ce vor. Biblia ne spune, de asemenea, să ne
îndemnăm unii pe alții, dar cu har și blândețe, bazându-ne îndemnurile pe poruncile
biblice, nu pe opiniile personale.
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LEGALISM

Pasul 9

Îndemnați-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Pentru ca să nu ai probleme, este mai bine să nu dai nimănui nici un sfat.
____ Dacă aș simți că Dumnezeu mă călăuzește să îndemn pe cineva, aș face-o
fără întârziere.
____ Dacă îmi bazez sfatul pe Biblie, sunt sigur că acesta va fi unul sănătos.

NU PUTEM SĂ
ÎNCHIDEM OCHII
1. Evrei 3:13 ne poruncește să __________________________________________________________________
Termenul de „îndemnaţi-vă” din traducerea Cornilescu este redat în Noua Traducere în limba română prin „încurajaţi-vă”.

2. Când este cel mai bun moment pentru îndemnare? V.13 ___________________________________________
3. Dacă închidem ochii și nu luăm atitudine față de păcat, riscăm să ____________________________________

prin înșelăciunea păcatului (v.13). Care sunt caracteristicile unei inimi împietrite? _______________________

_________________________________________________________________________________________
Cu cât trece mai mult timp până când cineva este confruntat cu păcatul său, cu atât el devine mai împietrit.
Unii oameni sunt sensibili și se pocăiesc, în timp ce alții nu țin cont de avertismente. O inimă se împietreşte în
timp şi acesta este motivul pentru care este așa de ușor să spună: „Ce te grăbești? Am s-o rezolv mâine.”
De ce deseori așteptăm până „mâine”, în loc să discutăm „azi” cu cineva despre o problemă? ______________

_________________________________________________________________________________________

STOP

Simți că Dumnezeu te călăuzește să îndemni pe cineva, și totuși nu ai acționat încă?
Ce te reține să stai de vorbă cu acea persoană?
Este vreun motiv pentru care nu ai putea acționa astăzi (sau în această săptămână)?
Fă-ţi un plan legat de felul în care speri să confrunți și să încurajezi acea persoană.

4. Adevărat sau Fals:

____ Îndemnarea înseamnă să forțezi pe cineva să se schimbe.
____ Cea mai bună cale de a îndemna pe cineva este să-l faci de rușine până de schimbă.
____ Îndemnarea înseamnă încurajarea cuiva de a-și schimba atitudinea

CUM SĂ ÎNDEMN PE ALȚII
5. Care ar trebui să fie atitudinea noastră atunci când îndemnăm pe alții să se întoarcă

Care
este cea
mai bună cale de a-i
face pe oameni să te
asculte?

de la păcat? 1 Timotei 5:1-2 ___________________________________________

Cearta și intimidarea sunt moduri acceptabile de a îndemna pe cineva? ________________________________
Atunci când îndemnăm pe cineva, trebuie să-l tratăm cu respect, ca și când ar fi din familie. Când este momentul să discuți cu cineva, întreabă-te: „Acesta este modul în care aș vrea ca cineva să se poarte cu mama
mea, cu tatăl meu sau cu sora mea?””

6. Potrivit 2 Timotei 3:16, o unealtă puternică pentru mustrare este _____________________. Biblia este de folos
ca să ___________________________, ___________________________, __________________________
și __________________________________.

22

GÂNDEȘTE-TE LA
Toți avem nevoie de sfat și
uneori de un îndemn. Trebuie să-i
ascultăm pe ceilalți ca să învățăm
de la ei.
Un proverb african spune:
„Îți trebuie un sat ca să
crești un copil”.
Care este adevărul principal al
acestui proverb?
Care ar fi implicațiile care ar avea
de a face cu Biserica de azi?
Am nevoie cu adevărat de frații
și surorile mele în Hristos pentru
a deveni persoana dorită de
Dumnezeu?

Va fi întotdeauna cineva care să ne spună ce să facem, însă cum putem ști
că acel sfat este vrednic de a fi luat în considerație? Atunci când folosim
Biblia pentru a-i sfătui pe ceilalți, putem fi siguri că împărtășim înțelepciunea lui Dumnezeu și nu doar opinii personale.

7. Acesta este motivul pentru care 2 Timotei 4:2 ne îndeamnă să __________
____________________________________________________________

Când este cel mai bun moment ca să folosim pentru îndemnare Cuvântul lui
Dumnezeu? __________________________________________________

8. Chiar dacă folosim Biblia, ultima parte a versetului ne spune să corectăm și

să îndemnăm cu ______________________________________________.
Puterea de a schimba o viață nu vine din cuvintele noastre, ci din Cuvântul
lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim răbdători, înțelegând că Duhul Sfânt va
folosi Scripturile în viețile celorlalți.

9. Biblia este plină de îndemnuri. De exemplu, ce suntem îndemnați să facem
în următoarele pasaje din cartea Filipeni?

1:27 ________________________________________________________

„Cel care dă un sfat bun,
zidește cu o mână;

cel care dă un sfat bun și un exemplu bun, zidește cu amândouă;
însă cel care dă o mustrare aspră
și un exemplu rău, zidește cu una
și dărâmă cu cealaltă.” 11

2:3-4 _______________________________________________________
3:1 _________________________________________________________
10. O provocare este un alt mod de a îndemna, motivându-i
pe alţii la anumite atitudini sau acțiuni. De exemplu, ce
anume suntem provocați să facem în Matei 28:19-20?
___________________________________________
___________________________________________

STOP

Ce aștepți de la alţii? Uneori așteptăm prea puțin. Gândește-te la
următoarele afirmații:
„Tratează un om așa cum este şi el va rămâne așa.
Tratează un om în felul în care poate fi sau ar trebui să
fie și el va deveni ceea ce poate fi sau ar trebui să fie.” 12

Cealaltă față a monedei este să aștepți prea mult de la alții. Trebui să evităm
a fi exagerați atunci când îi provocăm pe alţii. De ce?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
SĂ CREȘTI
Citește în această
săptămână Geneza 29-35
(câte un capitol pe zi).
Memorează Evrei 3:13
„Îndemnați-vă unii pe alții în
fiecare zi, câtă vreme se zice:
„Astăzi”, pentru ca nici unul
dintre voi să nu se împietrească
prin înșelăciunea păcatului.”

Recapitulare ADEVĂRAT SAU FALS
_____ Îndemnarea presupune să-i faci pe oameni să se simtă vinovați de
păcatul lor.

_____ Îndemnarea ar trebui să arate cuiva cum să facă ceea ce este corect.
_____ O mustrare aspră îi poate schimba pe ceilalți.

_____ Cel mai bine este să taci așa încât să nu ofensezi pe nimeni.

_____ Sfatul nostru pentru ceilalți să se bazeze pe Scripturi, nu pe opinii
personale.
_____ Să îndemnă cu blândețe și respect.
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Pasul 10

Ar trebui
să-i spun
ceva despre
asta?

Mustrați-vă unii pe alții
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Cel mai bine este să nu discuți despre păcat ca să nu-i descurajezi pe ceilalți.
____ Când îi mustrăm pe alții, trebuie s-o facem cu dragoste și respect.
____ O mustrare aspră îi va ţine veghetori și-i va ajuta să devină creștini mai puternici.

ONESTITATEA ÎL VA
ZIDI PE FRATELE MEU

1. Citește Proverbe 24:24-26 și răspunde la următoarele întrebări:

Ce greșeală ar trebui să evităm? v.24 __________________________________________________________

Ce lucru bun trebuie să facem? v.25-26 _________________________________________________________
Ce se întâmplă când confruntăm pe cel rău cu onestitate? v. 25-26 ___________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. Trebuie să ne lăsăm de _________________________ și să spunem _______________________. Efeseni 4:25
Cea mai bună cale de a aborda o problemă este că fim onești cu ceilalți referitor la greșelile lor; aceasta însă
cere curaj, pentru că nu oricine dorește să audă adevărul. Vorbirea directă este riscantă, dar este spre binele lor.

3. În final, cel care ___________________________ va găsi mai multă bunăvoință decât cel ________________
_________________________________________ Proverbe 28:23

Oare de ce preferăm lingușeala în locul mustrării? ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Cum ar trebui să răspundem atunci când alții ne confruntă cu păcatul nostru? Proverbe 28:13 ______________
_______________ şi ___________________________. Acoperirea păcatelor va asigura doar falimentul. Pe
de altă parte, confruntarea lor cu onestitate şi pocăinţă va aduce iertare şi ne va permite să biruim slăbiciunile.

5. Scopul mustrării este ______________________________________________. Coloseni 1:28
Acest scop nobil ar trebui să ne motiveze să mergem mai departe, încrezându-ne în Dumnezeu
care ne schimbă vieţile. v.29
CUM SĂ MUSTRĂM
6. Ca să-i învăţăm pe alţii, noi trebuie să fim plini de ________________ şi ____________________. Rom. 15:14
Ce i-am putea învăţa, fără a fi răbdători? ________________________________________________________
Ce i-am putea învăţa, fără a fi cunoscători? ______________________________________________________

Fără cunoaştere, deseori putem face mai mult rău decât bine. Avem nevoie de cunoaştere şi înţelepciune biblică,
ca şi de înţelegerea situaţiei, pentru ca să putem mustra pe cineva aşa cum trebuie.
7. Iacov 1:19 ne spune să fim grabnici la _______________________, înceţi la ________________________ şi
________________________________________.

Este uzual să ascultăm pe cineva până pe la jumătate şi să-l întrerupem cu sfatul sau mustrarea noastră, fără să
ne luăm timp să înţelegem situaţia lui. N-ar trebui să fim surprinşi ca acea persoană să nu ţină cont de sfatul
nostru, pentru faptul că simte că de fapt nu am ascultat-o cu adevărat sau că suntem dezinformaţi.
8.

În 1 Corinteni 4:14, apostolul Pavel nu le-a scris corintenilor ca ____________________________ ci ca să-i

______________________ ca pe _______________________ lui. Mustrarea cere fermitate însă nu este aspră.
A face public pe cineva de râs va avea un efect invers, producând împotrivire şi răzvrătire în loc de pocăinţă.
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A face pe
cineva de
ruşine în
mod public
va avea
o reacţie
inversă,
producând împotrivire şi
răzvrătire în locul pocăinţei.

STUDIAZĂ MAI DEPARTE
Numeşte un păcat serios care
necesită mustrare. Tit 3:10

Cât de serios este păcatul dezbinării? v.10-11

Care sunt câteva din tacticile
folosite de cei care fac dezbinări?

Citeşte Galateni 6:1-2 şi răspunde la următoarele întrebări:
9. Ce fel de persoană este calificată să ridice pe alţii? _______________________
10. Cu ce spirit ar trebui să căutăm ridicarea celui căzut? _____________________
Cum s-ar schimba înţelesul v.1 dacă am înlocui „ridicaţi” cu „pedepsiţi” sau

„mustraţi”? ______________________________________________________
11. Ce alt avertisment găsim la sfârşitul v.1 şi în v.3? ________________________
________________________________________________________________
Chiar şi cei mai evlavioşi dintre noi pot fi ispitiţi, aşa că n-ar trebui să fie loc de
mândrie. Doar harul lui Dumnezeu ne păstrează ca să nu cădem.

12. O altă parte a ridicării (restaurării) este ________________________________

_________. v. 2 „Sarcinile” altora pe care le purtăm nu sunt problemele normale
de fiecare zi pe care fiecare dintre noi este responsabil să şi le poarte. „Sarcinile”
se referă la încercările zdrobitoare pe care cineva nu le poate purta singur. (v.5)

13. Matei 18:15-17 ne oferă un exemplu de cum ar trebui să abordăm pe cineva care
păcătuieşte împotriva noastră. Care sunt cei trei paşi pe care trebuie să-i urmăm?
v.15 ________________________________________________________

v.16 ___________________________________________________________

v.17 ____________________________________________________________
GÂNDEŞTE-TE LA
Cum putem să mustrăm pe alţii
(Romani 15:14), fără a-i judeca
(Romani 14:13)?

Care dintre aceşti paşi este cel mai dificil pentru tine? ______________________

STOP Cât de des foloseşti aceşti paşi pentru a-i aborda pe cei care te-au jignit?
❏ Întotdeauna

❏ De cele mai multe ori

❏ Rar

❏ Niciodată

14. De ce este important să vorbeşti mai întâi cu cel care te-a jignit?
Cei care mustră au nevoie de
bunătate şi cunoştinţă (Romani
15:14), dar mai presus de orice
trebuie mai întâi să se uite la
ei înşişi dacă sunt calificaţi ca
să-i corecteze pe ceilalţi (Luca
6:41-42).

________________________________________________________________
Este uzual şi mai uşor să sărim peste primul pas şi să cădem direct în bârfă.

15. De ce avem nevoie de martorii din pasul 2? _____________________________
________________________________________________________________

16. Care sunt consecinţele ignorării sfatului dat de biserică?

________________________________________________________________

A-i trata pe ceilalţi ca pe păgâni sau vameşi (colectori de taxe) nu înseamnă să fim
cruzi sau să-i respingem, ci pur şi simplu să-i tratăm ca şi când ar fi necredincioşi.
SĂ CREŞTI

RECAPITULARE    Adevărat sau Fals

Citeşte în această
săptămână Geneza 36-42
(câte un capitol pe zi).

______ Dacă mustri aspru pe cineva, aceasta îl va face să ţină calea dreaptă.

Memorează Galateni 6:1
„Fraţilor, chiar dacă un om ar
cădea deodată în vreo greşeală,
voi, care sunteţi duhovniceşti,
să-l ridicaţi cu duhul blândeţii.
Şi ia seama la tine însuţi, ca să
nu fii ispitit şi tu.”

______ Ar trebui să nu mustrăm oamenii; mai degrabă ar trebui să-i acceptăm aşa cum sunt.
______ Mustrarea trebuie să se bazeze pe bunătate.

______ Dacă faci pe cineva de ruşine, îl determini să renunţe păcat.

______ Mulţi fură startul, dând sfaturi fără să cunoască toate faptele.

______ Dacă vorbim cu cineva cu blândeţe, el niciodată nu va înţelege seriozitatea păcatului.
______ Primul pas în avertizarea cuiva este să mergi direct în faţa bisericii.

______ Este important să ne examinăm propriile vieţi înainte de a-i mustra pe alții.
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Pasul 11

Salutaţi-vă unii pe alţii.
Oferiţi-vă ospitalitate unii altora
ADEVĂRAT SAU FALS
____ Biserica este locul unde ne putem relaţiona şi avea părtăşie unii cu
alţii, nu doar să primim învăţătură.
____ Cuvintele noastre pot, într-adevăr, încuraja pe alţii.
____ Mulţi credincioşi sunt flămânzi după o relaţionare cu alţii.

SALUTAŢI-VĂ
UNII PE ALŢII
1. În Romani 16:16 este descris un obicei bun. Care este acesta?

_______________________________________________________________________________________
„Sărutarea sfântă” era un mod de salutare a credincioșilor în vremurile biblice. Deși salutul variază de la cultură la cultură, o „sărutare sfântă” este o salutare călduroasă – personală și naturală, încă adecvată.

2. La prima vedere, Coloseni 4:7-18 nu oferă un interes aparte; însă atunci când îl examinăm, el ne luminează în
privința felului în care ne relaționăm la creștini. Răspunde la următoarele întrebări pe baza acestui pasaj.
La ce se referă acest pasaj? __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. De ce este inclus acest pasaj în Biblie? Ce putem învăța din el? _____________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Gândindu-ne la pasaj, decide dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false:
________ Pavel îi iubea cu adevărat pe credincioșii din Colose.

________ Salutări ca acestea sunt curtoazie, însă de fapt sunt superficiale.
________ Era greu pentru Pavel să-și amintească numele oamenilor.

________ Pavel a avut o legătură pastorală apropiată cu creștinii din Colose.

________ Pavel era preocupat de învățătura Bibliei fără a se implica personal în

			

viețile oamenilor.

________ Pavel prefera să fie singur și în realitate avea puțină răbdare cu alții.
________ Pavel a folosit aceste saluturi pentru a-i stimula și încuraja pe frați.

5. Scrie mai jos câteva dintre afirmațiile încurajatoare folosite de Pavel în aceste salutări.

v. 7 _____________________________________________________________________________________
v. 9 _____________________________________________________________________________________
v. 12 ____________________________________________________________________________________
v. 14 ____________________________________________________________________________________

STOP

Ce spun alții despre tine? Ești abordabil și prietenos sau rigid și rece?
Evaluează-te pe o scală de la 1-5.

Rece

1

2
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3

4

5

Prietenos

OFERĂ OSPITALITATE
6. Potrivit 1 Petru 4:9, trebuie să fim _________________________ însă fără
____________________________.

„Unii oameni te fac
să te simţi ca casă.
Alţii te fac să vrei
să fii acolo.”15

Deși ne purtăm frumos cu alții, expresiile noastre faciale arată dacă ospitalitatea noastră este veritabilă sau nu.
7. Ce este ospitalitatea veritabilă? Pentru a răspunde la această întrebare, gândește-te la următoarele afirmații și decide dacă ele sunt adevărate sau false:
____ Ospitalitatea necesită abilitatea de a face o cană de cafea bună.

____ Ospitalitatea este abilitatea de a-i face pe alții să se simtă ca acasă.

____ Este important să avem o casă drăguță ca să-i putem primi pe musafiri.

____ Ospitalitatea vine din inimă. Este un mod de a exprima dragostea pentru
alții.

____ Oamenii ospitalieri primesc musafiri fără a urmări să li se întoarcă favorul.

____ Ospitalitatea necesită un spirit generos, fără a risipi neapărat mulți bani.
Unii oameni abuzează
de ospitalitatea noastră.
Gândeşte-te la următorul
proverb din Swahili, Africa.
„Tratează-ţi musafirul ca
musafir pentru două zile;
în a treia zi dă-i o sapă.”

____ Că ne place sau nu, noi trebuie să fim ospitalieri.

____ A fi ospitalieri nu înseamnă neapărat să-i invităm pe alții în casa noastră.
8. Mulți oameni trăiesc de unii singuri, probabil pentru că nu au o familie
sau prieteni. Chiar cei cu „prieteni” simt deseori nevoia de mai multă
legătură personală cu alții. De aceea ospitalitatea este atât de importantă,
pentru că îi ajută să simtă că cineva este interesat de viețile lor. Ei vin în
biserică pentru a-L căuta pe Dumnezeu, dar și pentru legături cu alții.

STOP

Cum sunt primiți vizitatorii în biserica ta?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

SĂ CREŞTI
Citeşte în această
săptămână Geneza 43-50
(câte un capitol pe zi).
Memorează 1 Petru 4:9
„Fiţi primitori de oaspeţi între
voi, fără cârtiri.”

Scrie mai jos câteva modalități prin care i-ai putea
face pe vizitatori să se simtă cu adevărat bineveniți
și confortabili în biserica ta.

__________________________________________
__________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pasul 4

Pasul 3
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Pasul 2

Pasul 1

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi
voi la fel.

Luca 6:31

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.

1 Ioan 3:16

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste
unii pentru alţii.

Ioan 13:35

De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă
unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

1 Tesaloniceni 5:11

Pasul 8

Pasul 7

Pasul 6

Pasul 5

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie.
Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca
să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţivă unii altora în dragoste.

Galateni 5:13

(Să vă purtaţi) cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii
pe alţii în dragoste.

Efeseni 4:2

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi
iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi
Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni 4:32

Noi, care suntem tari, suntem datori să
răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu
ne plăcem nouă înşine. Fiecare din noi să
placă aproapelui, în ce este bine, în vedea
zidirii altora.

Romani 15:1-2
Pasul 11

Pasul 10

Pasul 9
Îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă
vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca nici
unul din voi să nu se împietrească prin
înşelăciunea păcatului.

Evrei 3:13

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată
în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia
seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.

Galateni 6:1

Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără
cârtiri.

1 Petru 4:9

Taie de-a lungul liniilor. Poartă aceste carduri cu tine şi memorează versetele.

Anexa 1

Citate
1.

6000 Sermon Illustrations, ed. Elon Foster (Grand Rapids, MI: Baker Book House), 1992 p. 309

3.

William Arthur Ward

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Albert Schweitzer

Today in the Word, March 6 1991
Albert Schweitzer

James Packer in Your Father Loves You, Harold Shaw Publishers, 1986
William Walton
Paul Boese

Lee: The Last Years, de Charles Bracelen Flood

10. Bits & Pieces, 15 Octobre 1992, p. 13
11. Francis Bacon
12. Goethe

13. Arnold H. Glasow

29

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB B B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B

Data

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Pastor sau Învăţător

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. Luca 6:31
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