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GHIDUL
ÎNVĂȚĂTORULUI

8. Încearcă să-i determini pe studenți să se gândească
la implicații practice pentru viața lor. Ajută-i să
înțeleagă aplicații practice, specifice. Temele din
casetele de pe marginea lecției sunt concepute
pentru acest scop. Folosește-le.

1. Te felicităm că ai acceptat provocarea ucenicizării noilor credincioși folosind ca și ghid „Viață
nouă în Hristos”. Rezultatele acestui studiu pot
produce un rod veșnic.
2. Biblia să fie întotdeauna autoritatea ta în 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. Unii
credincioși noi au nevoie de o succintă orientare
ca să găsească referințele în Biblia lor.

9. Ajută-i pe studenți să cultive obiceiul rugăciunii.
Învață-i rugându-te împreună cu ei.
10. Este important să înțelegi că ucenicia este mai mult
decât studierea lecțiilor din „Viață nouă în Hristos”.
Ucenicia implică o schimbare a vieții ucenicului.
Acest manual nu este decât un ajutor inițial. Studenții au nevoie de un ajutor continuu în căutarea
schimbării caracterului lor, a modurilor de a gândi,
obiceiurilor, etc..

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.

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.

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.
6. Evită predicarea. Folosește întrebări pentru a
descoperi ce înțeleg studenții și ca să stimulezi
participarea activă.

12. Fii atent la ceea ce face Dumnezeu în viața ucenicilor. Fă-ți timp în afara sesiunii să răspunzi la
orice întrebare pe care o au, sau să-i ajuți să facă
față problemelor cu care se confruntă. Ține cont
de faptul că sunt momente în care nu este posibil
să răspunzi la fiecare întrebare în timpul lecției
din cauza lipsei de timp. În aceste cazuri, alege
întrebările cele mai importante pentru discuție.

7. Pregătește-te bine pentru fiecare sesiune în parte.
Ca învățător, ar trebui să fii familiar cu conținutul
și conceptele cheie ale fiecărei lecții. Pregătirea ta
ar trebui să includă rugăciune pentru studenții tăi
și pentru inima ta ca să fie pregătită pentru lecție.
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Bine Ai Venit În Familia Lui Dumnezeu
Felicitări! Dacă L-ai primit pe Hristos ca Salvatorul (Mântuitorul) tău personal,
atunci tu ai fost născut din nou în Familia lui Dumnezeu. Păcatele tale sunt
iertate iar tu ești o făptură nouă având viața veșnică.
“Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au
dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17

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

Exerciții care te ajută să crești
Ca un nou creștin, tu începi o relație cu Hristos care va crește pe măsură ce
Îl urmezi. A învăța să-L urmezi pe Hristos se numește ucenicie. Sunt câteva
exerciții care te vor întări ca și nou creștin. Cu cât le vei practica mai mult,
cu atât vei deveni mai puternic.
✓ Hristos vrea să fie centrul vieții tale. Supune-te Lui clipă de clipă, lăsându-L să-ți
controleze toate domeniile vieții.
✓ Roagă-te de-alungul zilei, în fiecare zi. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu.
✓ Citește Biblia în fiecare zi. Înainte de a începe, spune-I lui Dumnezeu: „Doamne, sunt
aici, gata să-Ți aud glasul prin Scripturi”.
✓ Găsește o biserică care predică Biblia. Membrii bisericii sunt noua ta familie.
✓ Părăsește lumea păcatului de care ai aparținut mai înainte. Cere-I lui Dumnezeu ajutorul să reziști ispitei.
✓ Când păcătuiești, mărturisește acel păcat lui Dumnezeu și primește iertarea pe care El
ți-o oferă.
✓ Spune altora despre Hristos.
✓ Continuă să studiezi Volumele 2 și 3 ale studiului „Viață nouă în Hristos”. Dacă nu
găsești de unde să le procuri, le poți descărca gratuit de pe website-ul:
http://www.NewLifeDiscipleship.com
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Pasul 1

Salvat
Adevărat (A) sau Fals (F)
___ Ca să fiu salvat am nevoie să cred numai că Dumnezeu există.
___ Păcatul determină o despărţire între Dumnezeu şi om.
___ Sunt salvat dacă merg la Biserică şi dacă fac fapte bune.

SĂ HOTĂRĂŞTI

VIAŢA DIN TRECUT
1. Potrivit pasajului Efeseni 2:1, care era starea noastră înainte ca Hristos să

ne dea viaţa veşnică? ______________________________________

________________________________________________________
2. Potrivit Romani 3:23, au păcătuit toţi oamenii? ❏ Da ❏ Nu.
Atunci, care era situația în care ne aflam înainte de a-L accepta pe
Hristos

ca Salvator? ______________________________________________
3. Biblia spune că suntem condamnaţi. De ce? (Ioan 3:18) ___________

________________________________________________________

LUCRAREA LUI DUMENEZEU
4. Cum este descris Dumnezeu în Efeseni 2:4-5? ___________________
________________________________________________________

5. Potrivit acestui pasaj, ce a făcut Dumnezeu pentru noi? ___________
________________________________________________________

6. Potrivit Romani 5:8, în ce fel Îşi arată Dumnezeu dragostea Lui faţă

de noi? _________________________________________________

7. Citeşte Efeseni 2:8-9. Dumnezeu a hotărât să nu fim salvaţi prin fapte
(v. 9). Prin ce fel de fapte cred oamenii că pot fi salvaţi?

________________________________________________________
________________________________________________________

8. Suntem salvaţi prin ______________ care este ______________(v. 8).
Har înseamnă „un dar pe care nu-l merităm”, ceea ce înseamnă că
Dumnezeu ne-a dat salvarea, chiar dacă nu o meritam.
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Dacă L-ai primit deja pe Hristos
ca Salvatorul tău, scrie data (Dacă
ţi-o mai aminteşti).
__________________________
CA SĂ-L PRIMEȘTI
PE HRISTOS

1. Recunoaște că ești un păcătos. Nu
mai încerca să te ascunzi.
2. Decide să te desparți de păcat.
Pocăiește-te.
3. Crede că Hristos a murit pentru
păcatele tale și că El a înviat din
morți.
4. Cere-I lui Isus să intre în inima ta
să-ți ierte păcatele și să-ți conducă
viața.
Poți să rostești următoarea rugăciune
ca să-L primești pe Hristos:

Doamne Isuse,
Știu că sunt un păcătos și că am
nevoie de iertarea Ta. Cred că Tu ai
murit pentru păcatele mele și că ai
înviat din morți. Vreau să părăsesc
păcatul și să trăiesc o viață curată.
Intră în inima mea și fii Salvatorul
meu. Vreau să te urmez ca fiindu-mi
tu Domn. Îți mulțumesc pentru că m-ai
salvat. Amin
GÂNDEȘTE-TE LA
Gândeşte-te la familia ta şi la aceia pe
care-i iubeşti. Cum i-a afectat păcatul?
Gândeşte-te cum te-a afectat pe tine
păcatul.
Gândeşte-te la viitorul tău. Dacă
ai fi continuat cu stilul tău vechi de
viaţă, ai fi avut parte de mânia lui
Dumnezeu. Citeşte Apocalipsa 20:1115, meditează şi fii recunoscător lui
Dumnezeu pentru marea Lui dragoste.

SĂ CREŞTI

9. În cine trebuie să ne punem încrederea ca să fim copii ai lui Hristos?

Este important să-ţi formezi
obiceiuri care să te ajute să
creşti în viaţa creştină.

10. Explică prin propriile tale cuvinte ce înseamnă să ai credinţă în Hristos?

(Galateni 3:26). ___________________________________________
___________________________________________________________

Aşa cum exerciţiul
fizic îţi întăreşte
trupul şi disciplinele
spirituale te ajută să
creşti în Hristos.

VIAŢA NOUĂ

Aceste discipline includ:
studiul biblic, rugăciunea şi
memorarea versetelor biblice.

12. Ce oferă Dumnezeu acelora care-L primesc pe Hristos? ______________

Pe cât este de important să
completezi aceste lecţii, la fel
este de important să citeşti
Biblia şi să te rogi zilnic.

13. Potrivit Ioan 5:24, ce se întâmplă acelora care-L primesc pe Hristos?

Citeşte în săptămâna aceasta
Ioan 1-7, câte un capitol pe
zi.

11. Care este motivul pentru care a venit Hristos? Ioan 10:10 ____________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

14. Potrivit Efeseni 2:10, pentru ce suntem creaţi în Hristos?

___________________________________________________________
Observaţi, nu suntem salvaţi prin fapte, ci pentru fapte bune.

Roagă-te înainte să citeşti, pregătindu-ţi inima ca să primeşti
ceea ce trebuie să-ţi dea El
prin citirea Bibliei.

15. Citeşte 2 Corinteni 5:17. A fi în Hristos înseamnă să-L fi acceptat ca
Salvator. De aceea, dacă este cineva în Hristos, ce a devenit el?

După ce citeşti capitolul, du-te
înaintea Lui în rugăciune,
reflectând la ceea ce ai citit.

16. Explică în cuvintele tale ce înseamnă „lucrurile vechi s-au dus, iată că

Cu ajutorul lui Dumnezeu voi
citi un capitol pe zi din Biblie.

___________________________________________________________
toate lucrurile s-au făcut noi”. __________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Data: __________________

RECAPITULARE
Recapitulează cu propriile tale cuvinte conţinutul a ceea ce ai studiat.
1. Cum a fost viaţa ta fără Hristos? _________________________
Memorează Efeseni 2:8-9
Căci prin har aţi fost
mântuiţi, prin credință. Și
aceasta nu vine de la voi; ci
este darul lui Dumnezeu. Nu
prin fapte, ca să nu se laude
nimeni.
În Anexa nr.1 vei găsi câteva
cartele care te vor ajuta să
memorezi versetele din aceste
lecții.

____________________________________________________
____________________________________________________

2. Ce a făcut Hristos pentru tine? ___________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

3. Cum ar trebui să-ţi demonstrezi noua viaţă în Hristos în umblarea
ta zilnică? ___________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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Pasul 2

Siguranţa
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Chiar acum pot fi sigur că sunt salvat.
_____ Ca să-Şi poată arăta dragostea din ce în ce mai mult,
Dumnezeu vrea să păcătuiesc.
_____ Dacă fac un păcat şi mor înainte de a-l mărturisi, sunt
în continuare salvat.

DUMNEZEU ÎMI DĂ SIGURANȚĂ
1. Citeşte Romani 8:38-39. Odată ce L-am acceptat pe Hristos, există vreo cale

ca să fiu despărţit de dragostea lui Dumnezeu? ________________________
Citeşte Ioan 10:27-29 şi răspunde la întrebările 2 la 7.

2. Ce ni se oferă? (v.28) ____________________________________________
3. Cine dă viaţa veşnică? (v. 28) _____________________________________
4. Poate avea sfârşit ceva ce este veşnic? ______________________________

SĂ MULŢUMEŞTI
Potrivit lui Ioan 10:28-29
eşti în mâna lui Isus Hristos
şi în acelaşi timp în mâna
Tatălui.
Gândeşte-te cât de protejată
îţi este viaţa în mâinile Lor!
Este atât de logic că nimeni
nu ne poate smulge din
mânile Lor.

Verbul “a da” este la timpul prezent. Aceasta arată că avem viaţa veşnică.
Viaţa veşnică nu începe atunci când murim, ci începe în momentul în care-L
acceptăm pe Hristos ca Salvatorul nostru personal.

5. Când vom pieri? (v.28) ___________________________________________
Aceasta se referă la faptul că viața veșnică nu are sfârșit.
6. Putem fi smulşi din mâna lui Hristos? (v. 28)

______________________________________________________________

7. Poate cineva să ne smulgă din mâna Tatălui? (v.29)

______________________________________________________________

Citeşte acum Efeseni 1:13-14 şi răspunde la întrebările 8 la 9.
8. Care este lucrarea sau lucrul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi? ______

______________________________________________________________

9. Când am fost pecetluiţi? (v.13) ____________________________________
Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca o garanţie (pecete) că Îi aparţinem până în
clipa în care Hristos Se va întoarce după noi.
Citeşte „Cine sunt în Hristos?” din Anexa nr. 2, de la sfârşitul cărţii.

Ce simţi faţă de aceste afirmaţii? Îţi dau încredere? ________________________
_________________________________________________________________
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GÂNDEȘTE-TE LA
A păcătui înseamnă a face, a
vorbi sau a gândi împotriva
voii lui Dumnezeu. Cu toate
că Dumnezeu mă iubeşte,
îmi urăşte păcatul.
Gândeşte-te şi scrie două
motive pentru care crezi că
un creştin ar trebui să evite
să păcătuiască.
1. ____________________

_______________________
_______________________
2. ____________________

_______________________
_______________________

UNDE MĂ VOI DUCE
DUPĂ CE VOI MURI

10. Citeşte 1 Ioan 5:11-12. Ai viaţă veşnică? ____________________________

Cum poţi şti dacă ai sau nu viaţa veşnică? ___________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
DUMNEZEU MĂ AVERTIZEAZĂ
11. Acum, că sunt mântuit, de ce nu ar trebui să mă joc cu păcatul? Citeşte

Romani 6:1-2. _________________________________________________

SĂ FACI
Roagă-te în săptămâna aceasta
lui Dumnezeu pentru o persoană apropiată care nu L-a
acceptat încă pe Hristos. Cere-I
salvarea lui/ei. Notează-ţi
numele acestui prieten:
_________________________

Ai dificultăți în găsirea pasajelor biblice? Iată un mic ajutor.
Memorează în ordine primele
zece cărţi ale Noului Testament:
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni

_____________________________________________________________
Citeşte Evrei 12:5-10 şi răspunde la întrebările 12-13.
12. Dumnezeu mă disciplinează pentru că sunt copilul Său. De ce face aceasta?

v.6 __________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. Care este scopul pentru care Dumnezeu mă disciplinează? v.10 __________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

DUMNEZEU MI-A DAT O ALTERNATIVĂ
Dumnezeu nu doreşte să păcătuieşti, dar pentru că suntem fiinţe umane suntem
supuşi ispitei. Aceasta înseamnă că ne luptăm întotdeauna împotriva ispitei.
Ce ţi se întâmplă dacă păcătuieşti? Nu-ţi pierzi mântuirea, dar îţi pierzi comunicarea cu Dumnezeu. El, ca un Tată iubitor aşa cum este, a pregătit o cale de
scăpare din ispită şi o cale prin care putem veni în prezenţa Lui după ce păcătuim. Vom studia aceasta mai în amănunt în studiul numărul 3.

SĂ APROFUNDEZI

SĂ CREȘTI

Citeşte 1 Corinteni 3:11-15. Toţi creştinii vor fi judecaţi. Nu pentru a se
hotărî dacă sunt mântuiţi sau nu, ci pentru a li se pune la încercare faptele.

Citeşte Ioan 8-14
în săptămâna aceasta
(un capitol pe zi)

Dacă acestea sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu, ei vor primi o răsplată.
Dacă nu vor fi plăcute, vor pierde anumite răsplăţi speciale (aceste răsplăţi nu se referă la salvarea lor, pentru că aceasta este păstrată potrivit
versetului 15).

Memorează Ioan 10:27-28

Vei avea răsplăţi sau vei fi măcar mântuit? _______________________

Oile Mele ascultă glasul Meu;
Eu le cunosc şi ele vin după
Mine. Eu le dau viaţa veşnică,
în veac nu vor pieri şi nimeni
nu le va smulge din mâna Mea.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Pasul 3

Biruitor
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____		Dacă suntem ispitiţi este inevitabil să nu păcătuim pentru că
		suntem slabi.
_____		Dacă păcătuim şi-I mărturisim aceasta lui Dumnezeu, El ne iartă.
_____		Avem dușmani spirituali care ne ispitesc.

SUNTEM IMPLICAȚI ÎNTR-O LUPTĂ

SĂ APROFUNDEZI

Biblia spune că Dumnezeu nu ne ispiteşte (Iacov 1:13). Atunci care sunt duşmanii
noştri spirituali, potrivit următoarelor pasaje?

Toţi suntem ispitiţi, dar asta nu
înseamnă că trebuie să cădem
în păcat. 1 Corinteni 10:13
conține trei adevăruri încurajatoare:

1. Iacov 4:4 _____________________________________________________
2. Galateni 5:17 __________________________________________________

1. Ispitele sunt umane. Este
posibil să le biruiești.

3. 1 Petru 5:8 ____________________________________________________

2. Dumnezeu limitează ispitele. Putem să le ţinem piept.

Cum să-i răspundem fiecărui duşman?
4. Lumii: Romani 12:2 ____________________________________________

_____________________________________________________________

5. Cărnii: Galateni 5:16 ___________________________________________

3. Pentru fiecare ispită, Dumnezeu ne asigură întotdeauna o cale de scăpare.
Meditează la aceste adevăruri
şi CREDE-LE!

6. Diavolului: Iacov 4:7 ___________________________________________
EXISTĂ VICTORIE
7. Cine este mai mare decât Satan? 1 Ioan 4:4 __________________________
8. Cine locuieşte în creştin? 1 Corinteni 3:16 ___________________________
9. Cine ne dă victoria? 1 Corinteni 15:57 ______________________________
DUMNEZEU NE DĂ RESURSE CA SĂ BIRUIM
Potrivit următoarelor pasaje, ce ar trebui să facem ca să evităm căderea în ispită?
10. Psalmi 119:11 _________________________________________________

_____________________________________________________________

11. Matei 26:41 ___________________________________________________
12. Proverbe 4:14-15 ______________________________________________

_____________________________________________________________

13. 2 Timotei 2:22 ________________________________________________
_____________________________________________________________
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SĂ REAFIRMI
Creştinul poate învinge
ispitele. Poţi să-ţi aminteşti
un caz recent în care ai fost
ispitit şi ai învins cu ajutorul
lui Dumnezeu?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

PENTRU CORECŢIE

EXISTĂ IERTARE

Cel căruia Îi mărturisesc
păcatul meu este Dumnezeu
(Psalm 32:5). Dar există
împrejurări în care trebuie să
merg un pas mai departe.

14. Potrivit 1 Ioan 1:8, care este creştinul care nu poate păcătui?

Dacă păcatul meu a afectat o
altă persoană, este datoria mea
să o caut şi să-mi cer iertare
de la ea. (Iacov 5:16, Matei
5:23-24).

____________________________________________________________
Atunci când o persoană păcătuieşte, părtăşia dintre Dumnezeu şi credincios
se rupe. Lui Dumnezeu nu-i place păcatul şi, chiar dacă te iubeşte, El nu-ţi
aude cererile atât timp cât nu există mărturisirea păcatului tău.

15. Ce ar trebui să facem ca să fim iertaţi? Citeşte 1 Ioan 1:9 ______________

____________________________________________________________

Parafrazează-l pe apostolul
Ioan: Cum pot să fiu bine cu
Dumnezeu, pe care nu-L văd,
dacă nu sunt bine cu aproapele
meu, pe care-l văd? (1 Ioan
4:20)
SĂ FACI
Roagă-te în săptămâna aceasta
lui Dumnezeu pentru prieteni,
cunoştinte sau vecini care au
nevoie să-L cunoască pe Isus
Hristos.
Roagă-te în săptămâna aceasta
pentru:
______________________
După ce ai recapitulat primele
10 cărţi ale Noului Testament,
memorează acum următoarele
10:
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei
Iacov

SĂ CREŞTI
Citeşte Ioan 15 – 21
în săptămâna aceasta, câte un
capitol pe zi.
Memorează 1 Ioan 1:9
Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios şi drept, ca
să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice nelegiuire.

CUM SĂ-MI MĂRTURISESC PĂCATUL?
Mărturisirea nu înseamnă doar să-ţi spui păcatul pe
nume. Adevărata mărturisire implică câteva lucruri:
Să fii sincer.
Să te pocăieşti (să doresc să renunț la comiterea acestui păcat).
Să fii clar (să-I spun lui Dumnezeu exact ceea ce am făcut).
Fă-o repede (imediat ce mi-am dat seama de păcatul meu ar trebui să-l
mărturisesc, pentru că există pericolul să cad într-un păcat şi mai mare).
• Fă-o cu umilinţă (să cer iertare acelora care sunt afectaţi de păcatul meu).
• Acceptă iertarea. Nu ar trebui să ne mai acuzăm pentru păcatele pe care
le-am mărturisit. Dacă Dumnezeu ne-a iertat, ar trebui să acceptăm
iertarea Lui şi să-I mulţumim pentru ea. Respinge acuzația lui Satan
cum că nu putem fi iertați.
•
•
•
•

16. Potrivit 1 Ioan 1:9, ce rezultate am atunci când îmi mărturisesc păcatul?

a. _________________________________________________________

b. _________________________________________________________
REZUMAT
1. Care sunt duşmanii noştri spirituali? __________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Care sunt mijloacele pe care le avem ca să-i învingem? __________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Dacă păcătuim, ce trebuie să facem ca să fim iertați? ____________

		_______________________________________________________
		_______________________________________________________

11

Pasul 4

Domnul tuturor
lucrurilor

CINE ESTE ȘEFUL
ÎN VIAȚA MEA?

Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Am dreptul să-mi controlez viaţa.
_____ Dacă-I dau Domnului tot controlul vieţii mele, El îmi va lua
toate lucrurile plăcute din viaţa mea.
_____ Ştiu cum să-mi controlez viaţa, nimeni altcineva nu are
dreptul să-mi spună ce să fac.

CINE ESTE ȘEFUL MEU?

EXAMINARE PERSONALĂ

Unul dintre titlurile cu care este apelat Hristos cel mai adesea este „DOMNUL”.
Chiar dacă lumea de astăzi trăieşte în răzvrătire faţă de Dumnezeu, într-o zi fiecare genunchi se va pleca înaintea lui Hristos şi orice limbă va mărturisi că Isus
Hristos este Domnul. (Filipeni 2:10-11).

Există o mulţime de lucruri
care, în ele însele, nu sunt rele,
dar pot lua locul pe care numai
Hristos ar trebui să-L ocupe în
viaţa noastră.

1. Care este semnificaţia expresiei: Isus Hristos este Domnul vieţii mele?

___________________________________________________________

2. Ce drept are Hristos asupra vieţii mele?

Coloseni 1:16 _______________________________________________
2 Corinteni 5:15 _____________________________________________

În lista următoare, notează
lucrurile care sunt obstacole
în calea lucrării lui Hristos în
viaţa ta:
❏ Posesiuni
❏ Serviciul
❏ Obiceiuri
❏ Familia
❏ Ambiţii
❏ Hobiuri
❏ Caracterul meu
❏ Altele: _________________

Cui îi aparţine viaţa mea astăzi? _________________________________
RĂSPUNSUL MEU

GÂNDEŞTE-TE LA

3. Dacă Hristos este Proprietarul meu, cum ar trebui să-I răspund, potrivit

Care sunt domeniile specifice
pe care nu le-ai predat Domnului, sub controlul Său?

2 Corinteni 5:15? ____________________________________________
___________________________________________________________

4. Citeşte Galateni 2:20. Versetul acesta oferă un rezumat a ceea ce este cel
mai important în viaţa creştină. Explică frazele următoare: “Nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăieşte în mine.” _________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
“A fi răstignit împreună cu Hristos” înseamnă că eu-ul meu cel vechi este
mort, sau că este înapoia mea. Acum am viaţă nouă în Hristos, cu puterea
de a învinge păcatul.
5. Cum să trăiesc viaţa aceasta nouă în Hristos? Citeşte a doua parte a versetului
Galateni 2:20. _______________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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_________________________
_________________________
_________________________
Chiar acum, roagă-te Domnului, cere-I să ia controlul
domeniilor din viața ta pe care
le-ai scris mai sus.

SĂ FACI

Memorează următoarele cărţi
ale Noului Testament, recapitulându-le pe cele pe care le-ai
memorat anterior:
1 şi 2 Petru
1, 2 şi 3 Ioan
Iuda
Apocalipsa

FRICĂ ÎNVINSĂ
Îţi este frică să-ţi predai viaţa
în totalitate lui Hristos?

6. Care este o modalitate bună să-mi dau seama dacă Hristos este Domnul vieţii
mele? Luca 6:46 _______________________________________________

7. De ce este atât de necesar să-mi predau viaţa sub controlul lui Hristos?

• Nu pot sluji la doi stăpâni. Trebuie să mă hotărăsc dacă Îl voi sluji pe
Dumnezeu sau lumea. Nu se poate în amândouă părţile (Luca 16:13).

• Fără Hristos, ca stăpân al vieţii mele, sunt sclav păcatului (Romani 6:16).
• Voi sta într-o zi în faţa scaunului de judecată a lui Hristos ca să dau
socoteală (2 Corinteni 5:10).
Vrea Dumnezeu cu
adevărat ceea ce e bun
pentru viața mea?

Iată câteva motive pentru
care oamenii se tem să-și dea
viaţa lui Hristos. Notează-le
pe ace-lea care te afectează
pe tine.
❏ Mă tem că Isus nu înţe-

CINE ESTE PENTRU MINE CEL MAI
CONVENABIL SĂ-MI CONDUCĂ VIAŢA?
		

Cine vrea ceea ce-i mai bun pentru viaţa mea?

ISUS

EU

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Cine ştie ce-i mai bine pentru viaţa mea?

Cine poate face ce-i mai bine pentru viaţa mea?

lege problemele mele.

❏ Mă tem că Hristos m-ar

putea trimite să fac ceva
ce nu pot.

❏ Mă tem că Hristos nu mă

va lăsa să mă căsătoresc
cu persoana care mă va
face fericit.

❏ Mă tem că Hristos îmi

va lua prietenii şi hobiurile.

❏ Mă tem că nu voi fi ca-

pabil să împlinesc ceea
ce vrea El.

Citeşte acum 1 Petru 5:6-7
Există, în lumina acestor
versete, vreo bază pentru
temerile tale? ❏ Da ❏ Nu

SĂ CREȘTI
Citeşte Fapte 1-7
(un capitol pe zi).
Memorează
Galateni 2:20
Am fost răstignit împreună
cu Hristos, şi trăiesc … dar
nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine. Și 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 însuși
pentru mine.

CE AR TREBUI SĂ-I DAU LUI HRISTOS?
8. Câteva din domeniile vieţii mele pe care ar trebui să-I le dau lui Hristos sunt:
Romani 12:1 __________________________________________________
Romani 12:2 __________________________________________________
Efeseni 5:15-16 ________________________________________________
2 Corinteni 9:6-7 _______________________________________________

O PREDARE ZILNICĂ LUI HRISTOS
Romani 12:1 ne încurajează să ne dăm trupurile lui Hristos. Rugăciunea
următoare poate sluji ca model pentru rugăciune zilnică
„Doamne, mă predau Ţie.
Ia-mi mintea şi ceea ce gândesc.
Ia-mi ochii şi ceea ce văd.
Ia-mi urechile şi ceea ce aud.
Ia-mi buzele şi ceea ce vorbesc.
Ia-mi inima, ceea ce simt şi atitudinile mele.
Ia-mi mâinile şi ceea ce fac.
Ia-mi picioarele şi umbletele.
Ia-mi trupul, este templul Tău.
Umple-mă cu Duhul Sfânt.
Vreau să Te ascult. Vreau să fac voia Ta.”
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Pasul 5

Trăind în Duhul
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Duhul Sfânt este “o putere” a lui Dumnezeu.
_____ Duhul Sfânt ne ajută să recunoaştem păcatul.
_____ Duhul Sfânt locuieşte în toţi copiii lui Dumnezeu.

LUCRAREA INIŢIALĂ A DUHULUI SFÂNT
Când Tatăl L-a înălţat la Cer pe Domnul Isus Hristos, El L-a trimis pe Duhul
Sfânt (Duhul Adevărului) ca să spună lumii despre El Însuşi (Ioan 15:26).

SĂ APROFUNDEZI

1. Potrivit Ioan 16:8-9, care este lucrarea pe care Duhul Sfânt o realizează în

Potrivit 1 Corinteni 6:11,
cine este Duhul Sfânt?

necredincioși? ________________________________________________
____________________________________________________________

2. Duhul Sfânt face ca persoana care-L acceptă pe Hristos să fie născută din
nou (Ioan 3:3-8). Ce înseamnă pentru tine să fii născut din nou?
____________________________________________________________

_______________________
_______________________
_______________________
Uită-te şi în Fapte 5:3-4.

____________________________________________________________
Pe lângă aceasta, mai sunt și alte lucruri pe care Duhul Sfânt le face în
persoana care-L acceptă pe Hristos, așa cum vom vedea în continuare.

3. Potrivit 1 Corinteni 12:12-13, „Noi toţi suntem ______________________
ale unui singur trup”, prin Duhul.
Botezul Duhului nu se referă la botezul în apă. Se referă la actul Duhului
Sfânt care ne face mădulare ale trupului lui Hristos, care este Biserica, sau
care sunt toţi creştinii adevăraţi din toată lumea.

4. Potrivit Efeseni 1:13, „am fost ____________________ cu Duhul Sfânt
care ne fusese promis”. A fi pecetluit cu Duhul Sfânt înseamnă că eşti
proprietatea sigură a lui Dumnezeu din clipa în care ai crezut (v.14). Așa
cum ne însemnăm cărțile, sau uneltele care ne aparțin, Dumnezeu își pune
pecetea pe noi pentru a spune: „Acesta este al Meu!”

GÂNDEȘTE-TE LA
Efeseni 1:14 spune că Duhul
Sfânt Însuşi este “Garanţia”
salvării noastre. Cum te face
să te simţi acest adevăr?
_______________________
_______________________
_______________________

5. Potrivit 1 Corinteni 3:16, creştinul este Templul lui Dumnezeu şi Duhul
Sfânt _________________ în el. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt
locuiește în el permanent.

RECAPITULAREA LUCRĂRII INIŢIALE A DUHULUI SFÂNT:
• Ne convinge de păcat
• Ne naște din nou

• Ne pecetluieşte pentru totdeauna
• Trăieşte în trupurile noastre

• Ne botează în Trupul lui Hristos

RĂSPUNDE LA
Ştiind că trupurile noastre
sunt temple ale Duhului lui
Dumnezeu, cum ar trebui să
ne păstrăm trupurile? Uită-te
la 1 Corinteni 6:19-20.
_______________________
_______________________
_______________________
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LUCRAREA CONTINUĂ A DUHULUI SFÂNT
SĂ FACI
Spuneţi
mărturia unei
persoane în
săptămâna
aceasta
(Cum ai
ajuns să-L
cunoşti pe
Hristos).
Poate că ai putea să-i
mărturiseşti chiar persoanei
pentru care te-ai rugat.

6. Ce a promis Hristos în ceea ce priveşte cunoștința spirituală, potrivit
Ioan 14:26? _____________________________________________________

_______________________________________________________________
Ce bucurie să ştim că acelaşi Duh al lui Hristos este şi Învăţătorul nostru!

7. Duhul Sfânt ne cunoaşte în mod intim. Ce mai face Duhul Sfânt pentru creştin,
potrivit Romani 8:26-27? __________________________________________

_______________________________________________________________
8. Romani 8:14 spune că Duhul Sfânt îl călăuzeşte pe creştin. Ca să fie călăuzit
de Duhul Sfânt, creştinul trebuie să:
Potrivit Efeseni 5:18 ______________________________________________
_______________________________________________________________
Potrivit Galateni 5:16 _____________________________________________

SĂ APROFUNDEZI
Citeşte Iuda 20. Ce înseamnă
“să te rogi în Duhul Sfânt”?
Uită-te la întrebarea 8.

_______________________________________________________________
A fi plin de Duhul sau a umbla în Duhul înseamnă că creştinul este controlat şi
călăuzit de El. Aceasta va rezulta în roada menţionată în Galateni 5:22-23.

CUM SĂ FII PLIN DE DUHUL

SĂ CREŞTI

•

Atunci când îţi dai seama că ai păcătuit,
mărturiseşte-ți păcatul lui Dumnezeu. Nu
lăsa să se adune păcatul (1 Ioan 1:9). În
plus, este necesar să accepţi prin credinţă
iertarea pe care ţi-o oferă Dumnezeu.

•

Prezintă-te pe tine însuţi lui Dumnezeu. Permite-I să-ţi controleze viaţa, supunându-te voii Lui (Romani 6:13). Citeşte rugăciunea de la sfârşitul lecţiei anterioare.

•

Însuşeşte-ţi prin credinţă plinătatea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, crede că El este în control. Începe să te porţi şi să trăieşti
potrivit acestei credinţe.

Citeşte Fapte 8 – 14
(un capitol pe zi).
Memorează 1 Corinteni
12:13
Noi toţi, într-adevăr, am fost
botezaţi de un singur Duh, ca
să alcătuim un singur trup,
fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie
slobozi; şi toţi am fost adăpaţi
dintr-un singur Duh.

RECAPITULEAZĂ LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN CREŞTIN
Învaţă pe creștin.

Mijloceşte pentru creştin.
Îl călăuzeşte pe creştin.
Îl umple pe creştin.

Îl glorifică pe Hristos (Ioan 16:13-14).
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Pasul 6

Dumnezeu îmi vorbeşte
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Aproape toată Biblia este de origine divină.
_____ Orice om care cere ajutorul lui Dumnezeu este capabil să
înţeleagă Biblia.
_____ Ca să obții cel mai mare beneficiu din Biblie este necesar să
meditezi asupra ei.

CE ESTE BIBLIA?
SĂ FACI

1. Ce spune 2 Timotei 3:16 despre originea Bibliei?

_____________________________________________________________
Ce înseamnă, după părerea ta, „insuflată”? __________________________

_____________________________________________________________
Versetul acesta spune că “__________ Scriptura este insuflată de Dumnezeu”.
În acest caz, există posibilitatea de a fi ceva greşit Scriptură? ____________

Cum mergi cu citirea zilnică
care îţi este dată ca temă la
fiecare lecţie? Citeşti un
capitol pe zi? ❏ Da ❏ Nu
Pe măsură ce citeşti Biblia,
simţi că puterea ei ţi-a atins
inima sau ți-a schimbat viața?
❏ Da ❏ Nu

2. În ce fel este Biblia diferită de alte cărţi? Evrei 4:12

Spune cuiva ceea ce înveţi
din ceea ce citeşti.

3. Explică cum poate fi Biblia ca o sabie cu două tăişuri – Evrei 4:12

Dacă nu ai citit Biblia cu
regularitate, de ce n-ai începe
de astăzi?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

SCOPUL BIBLIEI

Mă angajez, cu ajutorul lui
Dumnezeu, să citesc un
capitol pe zi din Biblie în
fiecare zi.
Data ___________________

4. Biblia este hrană spirituală (1 Petru 2:2). Cu ce este comparată Biblia?

_____________________________________________________________
Ce se întâmplă cu creştinul care neglijează citirea Bibliei?

_____________________________________________________________
5. Biblia este ghidul pentru viaţa zilnică. Psalmul 119:105.
Cu ce este comparată Biblia? _____________________________________

La ce se foloseşte o lampă? ______________________________________
Trăim într-un timp al confuziei. Există mulţi „învățători”, biserici şi prieteni care
vor să ne dea sfatul lor. De unde ştim cine are adevărul? Dumnezeu ne-a dat Biblia ca să ne lumineze minţile şi să ne ajute să evaluăm sfaturile care ni se dau.

6. Biblia te ajută să nu păcătuieşti. (Psalm 119:11) Ce înseamnă “Strâng

Cuvântul Tău în inima mea”? _____________________________________
_____________________________________________________________
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Memorează în ordine
primele 14 cărţi ale
Vechiului Testament:
Geneza
Exod
Levitic
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1, 2 Samuel
1, 2 Împăraţi
1, 2 Cronici

SĂ MEDITEZI LA
Iosua 1:8 ne porunceşte să
medităm asupra Bibliei zi
şi noapte, cu alte cuvinte tot
timpul.
Îţi sugerăm
următoarea cale
de a medita în
continuu asupra
Bibliei.
Din citirea ta
zilnică scrie-ţi
un verset pe
o bucăţică de
hârtie sau într-un carneţel.
Poartă-l cu tine în geanta sau
în portofelul tău, sau pune-l
într-un loc la vedere, aşa încât să-l poţi repeta de câteva
ori într-o zi.
Ca să meditezi asupra lui,
întreabă-te:
• Ce vrea Dumnezeu să mă
înveţe?
• Cum pot aplica lucrul
acesta în viaţa mea astăzi?

7. Biblia te ajută să creşti în viaţa creştină. Potrivit 2 Timotei 3:16-17, Biblia
este de folos ca să:

______________________________, _____________________________
______________________________, _____________________________

Cel care îngăduie Bibliei să-i conducă viaţa este “cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună”. Fii atent cu aceia care-ţi spun că Biblia nu este suficientă şi care te încurajează să visezi sau să ai alte descoperiri în plus. Biblia
este suficientă!
8. Este uneori dificil să ai credinţă? Potrivit Romani 10:17:

Cum se naște credința în noi? ____________________________________
Cum putem să ne mărim credinţa? ________________________________

CONŢINUTUL BIBLIEI

Biblia este o colecţie de 66 de cărţi, împărţită în două:

Vechiul Testament
39 de cărţi
Legea (de la Geneza la Deuteronom)
Istorie (de la Iosua la Estera),
Poezie (de la Iov la Cântarea Cântărilor)
Profeţie (de la Isaia la Maleahi)

Noul Testament
27 de cărţi
Viaţa lui Hristos (Cele 4 Evanghelii)
Creşterea Bisericii (Faptele apostolilor)
Scrisori de învățătură (Epistolele)
Profeţie (Apocalipsa)

CUM SĂ BENEFICIEZI DE PE URMA BIBLIEI
GÂNDEŞTE-TE LA
Este Biblia autoritatea finală
în viaţa ta? Citeşte Fapte
17:10-11. Care era obiceiul
creştinilor din Berea, obicei
care este demn de a fi imitat?

SĂ CREŞTI
Citeşte Fapte 15 – 21
(un capitol pe zi).
Memorează
2 Timotei 3:16-17
Toată Scriptura este insuflată
de Dumnezeu şi de folos ca
să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentru ca omul
lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună.

Ascultă: Du-te într-o Biserică unde se predică cu credincioşie Cuvântul lui
Dumnezeu, Apoc. 1:3; Evrei 10:24-25
Studiază: Citeşti zilnic Biblia? Scrie-ţi într-un carneţel ceea ce înveţi din
citirea zilnică (vezi Anexa 4). Un început bun este: Ioan, Fapte, 1 Ioan
şi Romani.
Meditează: Uită-te la rubrica „Să meditezi la” din coloana din margine.
Notă: Multe religii și grupuri esoterice practică diverse tipuri de meditații.
Se încearcă golirea completă a minții prin repetarea insistentă a unui cuvânt sau unei fraze pentru a atinge starea de transă, sau prin vizualizarea
persoanlă a unei căutări pentru a primi călăuzire spirituală. Aceasta NU
este meditația biblică; este o parte a invocării, vrăjitoriei și idolatriei pe
care Dumnezeu o urăște (Deuteronom 18:9-13). Meditația biblică implică
gândirea și vorbirea despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Memorează: Ţi s-a desemnat un verset ca să-l memorezi la fiecare lecţie. Este
foarte important să-ţi faci tema, pentru că în clipa în care l-ai memorat,
l-ai ascuns în mintea ta ca să-l foloseşti în viitor.
Împlineşte: Citeşte Iacov 1:22. Rezumă cu propriile tale cuvinte semnificaţia
acestui verset. _____________________________________________

_________________________________________________________

Ce a făcut Ezra cu Scripturile? Ezra 7:10. Enumeră trei lucruri:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
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Pasul 7

Vorbind cu Dumnezeu
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Este important să mă rog într-o Biserică și pe genunchi.
_____ Mă pot ruga cu încredere pentru că Dumnezeu mă aude şi-mi
promite că va răspunde.
_____ Este suficient să mă rog numai atunci când stau la masă şi când
merg la culcare.

CE ESTE RUGĂCIUNEA?

GÂNDEŞTE-TE LA

Rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu. Este aşa de simplă, este ca şi cum
i-ai vorbi unui prieten. Poţi să-I vorbeşti lui Dumnezeu cu încredere despre orice
subiect sau nevoie. Rugăciunea este comunicarea intimă cu El.

Cu ce fel de atitudine ne putem
apropia mai mult de Dumnezeu, potrivit Evrei 4:16?
________________________

1. Care este oferta mare pe care o face Dumnezeu în Ieremia 33:3? _________

________________________

Rugăciunea este mijlocul prin care poţi spune unui prieten, care te ascultă cu
mare interes, tot ceea ce este în inima ta.

După părerea ta, care este
motivul acestei mari încrederi
pe care o putem avea în Dumnezeu?

_____________________________________________________________

Cum promite Dumnezeu că va răspunde rugăciunilor tale? ______________

________________________

_____________________________________________________________

________________________

Există momente în care Dumnezeu este prea ocupat ca să ne audă strigătul?
❏ Da ❏ Nu

„Ar trebui să ne rugăm atunci
când avem dorinţa de a ne
ruga, pentru că ar fi păcat
să risipim o asemenea ocazie
bună. Ar trebui să ne rugăm
atunci când nu avem dorinţa
de a ne ruga, pentru că este
foarte periculos să stai într-o
asemenea stare nesănătoasă.”
Charles H. Spurgeon

2. Rugăciunea este unul dintre mijloacele prin care ne putem proteja. Care a fost
sfatul pe care l-a dat Isus ucenicilor Săi ca să nu cadă în ispită? Matei 26:41.
_____________________________________________________________

3. Care sunt pericolele pe care trebuie să le evităm în rugăciune?

Matei 6:5 ____________________________________________________
Matei 6:7 ____________________________________________________

CUM AR TREBUI SĂ NE RUGĂM?
4. Psalmii ne dau multe motive să-L lăudăm pe Dumnezeu. De exemplu, care
este motivul pe care ni-l dă Psalmul 106:1 ca să-L lăudăm pe Dumnezeu?

_____________________________________________________________

5. În loc să te îngrijorezi, ce ar trebui să faci? Filipeni 4:6.

_____________________________________________________________

6. Potrivit Filipeni 4:6, ce atitudine ar trebui să avem atunci când ne prezentăm
cererile înaintea lui Dumnezeu? ___________________________________

_____________________________________________________________
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SĂ FACI
Memorează în ordine următoarele cărţi ale Vechiului Testament şi recapitulează cărţile pe
care le-ai învăţat anterior.
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmi
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel

SĂ FACI
1 Timotei 2:1 ne îndeamnă ca “să aducem cereri,
cu mijlociri şi mulţumiri
pentru toţi oamenii”.

Atunci când ne rugăm „cu mulţumire”, exprimăm credinţa în Dumnezeu
pentru răspunsul pe care ni-l va da faţă de cererea noastră.

De aceea versetul 7 spune că putem experimenta______________ în inima
noastră, atunci când ne lăsăm toată greutatea în mâinile Unuia care este pe
deplin capabil să ne ajute în problemele noastre.

Ai o listă cu cereri de rugăciuni care să-ţi reamintească pentru cine ar trebui să
te rogi?

7. Ce înseamnă să te rogi “fără încetare”? (1 Tesaloniceni 5:17) ____________

Fă-ţi o listă cu cereri de
rugăciune pe o bucată de
hârtie sau într-un carneţel.
Lista ta ar putea include
următoarele categorii:
• Familia
• Prietenii
• Fraţii în credinţă
• Slujitorii lui Dumnezeu
(pastorul tău, etc.)
• Guvernul şi oficialităţile
din ţara şi judeţul tău
• Oameni care ţi-au
provocat suferinţă
• Oameni pe care vrei să-i
câştigi la Hristos
• Obiectivele şi creşterea
ta personală

la lucru, când mergi în autobuz, etc.? _______________________________

_____________________________________________________________
Dacă te-ai ruga tot timpul, înseamnă că te poţi ruga în orice loc, de exemplu

Rugăciunea ta ar trebui să includă:
Adorare. Laudă la adresa lui Dumnezeu pentru ceea
ce este El.
Mărturisirea păcatelor tale, aşa încât acestea să nu
împiedice comunicarea ta cu Dumnezeu.

Cereri pentru nevoi personale și mijlocire pentru alții.

Mulțumiri. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Să nu fii
nerecunoscător. Să-I arăți recunoștința ta!

8. Potrivit Ioan 14:13, ar trebui să ne rugăm în Numele lui _______________
9. Ce mai învăţăm despre cum ar trebui să ne rugăm din următoarele versete?

Psalm 66:18 __________________________________________________

_____________________________________________________________
1 Ioan 5:14-15 ________________________________________________

_____________________________________________________________
Matei 21:22 __________________________________________________

10. Ce-ţi încurajează cel mai mult credinţa ta în Dumnezeu, potrivit Efeseni 3:20?
SĂ CREŞTI
Citeşte Fapte 22 – 28
(un capitol pe zi)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Memorează Filipeni 4:6-7

DUMNEZEU RĂSPUNDE RUGĂCIUNILOR NOASTRE

Nu vă îngrijoraţi de
nimic; ci în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu,
prin rugăciuni şi cereri, cu
mulţumiri. Şi pacea lui
Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi
inimile şi gândurile în Hristos Isus.

În pasajele anterioare am văzut că Dumnezeu promite să răspundă
rugăciunilor noastre. Dar cum? Cineva a spus că Dumnezeu are trei
feluri de a răspunde:
• Uneori spune „Da”;

• Sunt situații când, spre binele nostru, spune „Nu”;
• Alteori spune „Aşteaptă”.
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Pasul 8

Comunicarea
zilnică cu Dumnezeu
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Este important să citeşti Biblia şi să te rogi în fiecare zi.
_____ Este important să citeşti multe capitole din Biblie într-o zi.
_____ Dumnezeu vrea să te transforme zi de zi prin Cuvântul Său.

CE ESTE UN TIMP DEVOŢIONAL?
Este un timp zilnic cu Dumnezeu. Ar trebui să fie zilnic pentru că este nevoie de
timp ca să dezvolţi o relaţie cu El. Maturizarea nu apare dintr-odată, ci ea trebuie
cultivată zilnic, pas cu pas.
“Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi
îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept!” Psalm 5:3

Unii îl numesc “Ora liniştită” pentru că este un timp de aşteptare înaintea lui Dumnezeu, aşa încât El să ne poată vorbi prin Cuvântul Său şi apoi să-I răspundem prin
rugăciune.

GÂNDEŞTE-TE LA
Evrei 4:12 compară
Biblia cu o sabie cu două
tăişuri.
Uneori Biblia ne tulbură
pentru că pătrunde în
vieţile noastre şi ne arată
ceea ce suntem şi ceea ce
trebuie să corectăm.
I-ai mulţumit Domnului
pentru aceste caracteristici necesare ale Bibliei?

IMPORTANŢA LUI
Ce importanţă are timpul devoţional?
Iosua 1:8 ________________________________________________________
Psalm 63:1 _______________________________________________________
Matei 4:4 ________________________________________________________
Ai spune că un timp zilnic cu Dumnezeu este o necesitate sau doar o idee bună,

dacă ai timp liber? _________________________________________________

_________________________________________________________________

UNDE ŞI CÂND AR TREBUI SĂ AI TIMPUL DEVOŢIONAL
Probabil că cel mai bun timp ar fi dimineaţa. Aceasta îţi permite să începi ziua
cu Dumnezeu. Oameni ca David şi Hristos îşi puneau un timp special dimineaţa
de o parte cu Dumnezeu (Psalm 5:3, Marcu 1:35). Este evident că aceasta înseamnă că va trebui să te trezeşti mai devreme decât de obicei dimineaţa, dar va
merita tot efortul. Unii preferă să aibă acest timp seara (Psalm 63:6), sau în alte
momente ale zilei, când știu că pot să se „întâlnească” regulat cu Dumnezeu.
Ar trebui să cauţi un loc liniştit unde să-ţi poţi petrece timpul acesta fără să fii
întrerupt. Uneori, pentru a găsi locul acesta, ar trebui să-ţi începi ziua înaintea
celorlalţi, închizând uşa camerei tale, sau ieşind afară pe verandă.
Stabileşte-ţi un loc şi un timp pentru timpul devoţional.
Ora: ____________________

Mă voi trezi la ora: ____________________

Locul: _________________________________________________________
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SĂ FACI
Memorează, în ordine,
următoarele cărţi ale
Vechiului Testament,
recapitulându-le pe cele
învăţate anterior.
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi

PENTRU CITIREA
BIBLIEI
Ţi se sugerează să începi
citirea cu Noul Testament.
Citeşte zilnic câte una din
cărţi până când le citeşti
pe toate. Îţi sugerăm să
începi citirea în ordinea
următoare:
Ioan
Fapte
1 Ioan
Romani
Iacov
Filipeni
Anexa 5 îţi dă o listă cu
textele pe care le poţi citi
pe tot anul.
Notă: După ce închei
o carte, citeşte câte un
capitol din Psalmi sau
Proverbe.

CE AR TREBUI SĂ INCLUZI ÎN TIMPUL TĂU DEVOŢIONAL
Pregătirea inimii
Care ar trebui să fie atitudinea cu care să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu?
Psalm 139:23-24 ______________________________________________

Psalm 119:18 _________________________________________________

Psalm 5:3 ____________________________________________________
Evrei 4:16 ___________________________________________________
Studiul Cuvântului lui Dumnezeu
În Ioan 5:39 vedem că Iudeii cercetau Scripturile. Locuitorii din Berea
(Fapte 17:1) cercetau Scripturile atunci când primeau învățătură, iar psalmistul spune „caut poruncile Tale…iau aminte la învățăturile Tale” (Psalm
119:94-95). Aceasta implică că ar trebui nu numai să o citim dar şi să
studiem pasajul, cu intenţia de a descoperi sensul lui şi ceea ce vrea să ne
comunice Dumnezeu.
Pentru început studiază pasaje scurte (nu mai mult de un capitol). Este mai
bine să citeşti un capitol scurt de câteva ori decât să citeşti mai multe capitole. În felul acesta poţi analiza fiecare capitol.

			

Cum Să Studiezi Biblia

Pasajul: _________________________
Aprofundează pasajul folosind întrebări. Iata câteva exemple de întrebări pe
care să le pui în timp ce citești.
SĂ CREŞTI

1.

Ce te-a impresionat cel mai mult din acest pasaj?

Citeşte 1 Ioan 1-5
Psalmul 1 şi 5
(un capitol pe zi)

2.

Care este ideea principală?

3.

Care sunt cuvintele cheie? Ce înseamnă ele?

4.

Ce semnificaţie are în viaţa ta? Ce vrea Dumnezeu ca tu să faci?

Memorează Iosua 1:8
Cartea aceasta a Legii să
nu se depărteze de gura
ta; cugetă asupra ei zi şi
noapte, căutând să faci
tot ce este scris în ea;
căci atunci vei izbândi
în toate lucrările tale, şi
atunci vei lucra cu înţelepciune.
Anexa 4 conţine o
listă despre felul în
care ar trebui să ai un
timp devoţional.
Detaşează foaia din carte
şi ataşeaz-o la Biblia ta.
Te va călăuzi în timpul
tău devoţional zilnic cu
Dumnezeu.

a) Există vreo poruncă de ascultat?
b) Există vreun exemplu de urmat?
c) Există vreun păcat de evitat?
d) Există vreo promisiune pe care să ţi-o însuşeşti?

✎ Procură-ţi un căiet pe care să-l folosești în timpul tău devoţional.
Foloseşte metoda descrisă mai sus ca să studiezi Biblia ta, notându-ţi
gândurile în propriul tău caiet.
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SUGESTII PRACTICE

Rugăciune

1. Pune-ţi de o parte timpul
necesar pentru devoţional.
Nu încerca să te grăbeşti!

Roagă-te în conformitate cu pasajul biblic pe care tocmai l-ai studiat.
Răspunde-I lui Dumnezeu, spunându-I reacţia ta faţă de acest pasaj.

2. Fă prioritar timpul tău zilnic devoţional cu Dumnezeu. Încearcă să nu ratezi
în nici o zi. Dacă-l ratezi
într-o zi, nu te descuraja;
dar nu-l mai rata şi în ziua
următoare.
3. Încearcă să citeşti un capitol pe zi. Uneori este mai
bine să citeşti mai puţin ca
să poţi studia mai bine.
4. Notează în Biblia ta,
subliniind versetele cheie
aşa încât să le poţi găsi mai
târziu.
5. Încearcă să formulezei
aceste versete cheie cu
propriile tale cuvinte ca să
le poţi înţelege mai bine.
6. Dacă ai necazuri cu
concentrarea, citeşte tare
sau stai în picioare. Nu
sta lungit în pat la timpul
devoţional; s-ar putea să
adormi. Cere-I lui Dumnezeu putere de concentrare.
7. Fă-ţi rost de un caiet în
care să-ţi notezi rezultatele
studiului tău Biblic, scrie-ţi
cereri de rugăciuni, etc.

• Mărturiseşte atunci când găseşti vreo necurăţie în viaţa ta.
• Adoră-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este El (Psalmul te poate ajuta
să-ţi îmbogăţeşti laudele).
• Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce face.
• Mulţumeşte-I pentru ceea ce-ţi dă.
• Roagă-te potrivit cererilor din lista ta de rugăciune.

Cântă-I Domnului
Muzica îţi înalţă duhul şi ajută să creeze o atmosferă de adorare pentru
timpul tău devoţional. Cântă cântece şi imnuri în mod regulat, nu numai
la timpul tău devoţional, dar şi pe parcursul zilei. Efeseni 5:19. Dacă vrei
poţi fluiera sau chiar fredona cântecele.
Pune în practică ceea ce ai învăţat
Iacov 1:22 ne avertizează: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri”. Fă ceea ce ţi se spune! A citi Biblia fără să
aplici ceea ce citeşti în viaţa ta este ca şi cum te-ai uita în oglindă şi ai pleca afară fără să te speli de mizeria pe care ţi-o arată oglinda că este pe faţa
ta. Nu are nici un rost să citeşti Biblia dacă nu te supui la ceea ce spune.

Notă: Aceasta nu înseamnă să încetăm a citi Biblia atunci când ne
simțim răzvrătiți. Ar trebui să citim MAI MULT în acele situații, cerându-I
lui Dumnezeu să ne schimbe inimile. Nu lăsa ca dușmanii spirituali să ne
îndepărteze de Biblie! (vezi Pasul 5)
Meditează şi Memorează
Copiază un verset din pasajul pe care l-ai citit pe caietul tău aşa încât să
poţi medita asupra lui în timpul zilei. Încearcă să-l memorezi. În felul
acesta Dumnezeu te va ajuta să te împotriveşti păcatului.

RECAPITULARE: UN PLAN SIMPLU PENTRU TIMPUL TĂU DEVOŢIONAL
4. Cântă-I Domnului

1. Pregăteşte-ţi inima

Cântă o melodie sau un imn. Muzica îţi va înălţa
duhul şi te va ajuta să-L lauzi pe Domnul.

• Auto examinare
• Mărturisirea păcatelor
• Cere pricepere de la Dumnezeu

5. Aplică ceea ce ai învăţat

2. Studiază Biblia luându-ţi notiţe:

•
•
•
•

Ce vei face azi ca să pui în practică în viaţa ta?

Ce te-a impresionat cel mai mult?
Care este ideea principală?
Care sunt cuvintele cheie? Ce înseamnă ele?
Ce înseamnă aceasta pentru viața ta?

6. Meditează şi memorează

Din pasajul pe care l-ai citit, alege un verset la
care să meditezi, și pe care să-l memorezi. Scrie-l
într-un carnețel pe care să-l ai cu tine în timpul
zilei.

3. Roagă-te Domnului

•
•
•
•

Vorbește cu Dumnezeu despre pasajul studiat.
Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este El.
Mulţumeşte-I pentru ceea ce a făcut.
Roagă-te potrivit cererilor din caietul tău de rugăciune.
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Pasul 9

Biserica mea
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Biserica este doar o clădire.
_____ Biserica este comunitatea tuturor credincioșilor.
_____ Pot să nu mai merg la Biserică atât timp cât citesc Biblia acasă
şi ascult programele creştine la radio sau televizor.

CE ESTE BISERICA?
Isus Hristos a spus în Matei 16:18: „... Îmi voi zidi Biserica Mea.” Hristos
vorbea la timpul viitor (voi zidi) şi S-a referit la Biserică ca fiind a Lui (Biserica Mea). Biserica acesta pe care Hristos urma s-o construiască există acum şi
continuă să crească. Este manifestarea vizibilă a lui Hristos în lume astăzi.
Într-un sens, Biserica este universală, dar în acelaşi timp are şi o manifestare
locală (Matei 16:18; Fapte 13:1).

SĂ FACI
Să ai o părtăşie mai profundă
cu membrii bisericii tale, în
săptămâna aceasta, începând
cu a invita pe unul dintre aceştia în casa ta.

BISERICA UNIVERSALĂ
Biserica universală este trupul supranatural în care Hristos este Capul. Trupul
acesta este format din toţi oamenii născuţi din nou, din ziua Cincizecimii şi
până la Răpire.
1. Cu ce este comparată Biserica? 1 Cor. 12:27 _______________________

___________________________________________________________

2. Cine formează trupul (biserica)? Biserica este formată din toţi credincioşii
în Isus Hristos, aceia care au fost născuţi din nou de Duhul lui Dumnezeu
(1 Cor. 12:13)
3. Ce a dat Dumnezeu mădularelor Bisericii? Romani12:4-8

___________________________________________________________

4. Cine este Capul Bisericii? Efeseni 4:15 ___________________________
5. Potrivit Efeseni 1:12, pentru ce există Biserica? ____________________
___________________________________________________________

6. Care este misiunea Bisericii? Matei 28:18-20 ______________________

___________________________________________________________

BISERICA LOCALĂ
Biserica locală este un grup de oameni care sunt născuţi din nou, botezaţi şi
organizaţi ca să-L glorifice pe Dumnezeu, să se zidească unul pe celălalt şi să
proclame Evanghelia.
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GÂNDEȘTE-TE LA
Dumnezeu a dat fiecărui
credincios un dar spiritual.
Romani 12, Efeseni 4:11 şi
1 Corinteni 12 vorbesc despre
daruri. De exemplu, câteva
dintre aceste daruri sunt:
Slujirea
Îmbărbătarea
Evanghelizarea
Cunoștința
Administrarea

Dărnicia
Păstorirea
Învăţarea
Credinţa
Compasiunea

Ştii care sunt darurile tale?
Dacă răspunsul tău este NU,
atunci poţi afla prin rugăciune,
slujind în Biserica ta şi întrebându-ţi fraţii în Hristos ca
să-ţi spună care sunt darurile
pe care le observă la tine.

GÂNDEŞTE-TE LA
Fă-ţi o listă cu câteva din scuzele pe care le dau fraţii ca să
nu vină la biserică (adunare):
________________________
________________________
________________________
________________________

7. Citeşte Evrei 10:24-25. Învaţă Biblia că credinciosul în Hristos trebuie să

fie membru al unei biserici locale? Da ❏ Nu ❏ De ce? ______________

____________________________________________________________
8. Ce alte lucruri făceau creştinii în Biserica din Ierusalim? Fapte 2:42

____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Odată ce devii membru al unei biserici, trebuie să ajuţi biserica. În ce feluri
poţi ajuta biserica?

Care este adevăratul motiv
pentru care unii nu vin la
biserică? Evrei 10:25

Galateni 6:1-2 _______________________________________________

________________________

1 Petru 4:10 _________________________________________________

________________________
________________________

SĂ FACI
Fă-ţi o listă cu numele liderilor din biserica ta şi roagă-te
pentru fiecare dintre ei în săptămâna aceasta.

Galateni 6:10 ________________________________________________
2 Corinteni 9:7 _______________________________________________

		 În 1 Timotei 3:1-7 şi Tit 1:5-9, Biblia stabileşte cerinţele pentru
liderii care conduc Biserica. Citeşte pasajele acestea. Cu toate că nu-ţi
propui să fii un lider încă, fiecare creştin ar trebui să aspire să aibă
caracteristicile menţionate în aceste versete.

10. De vreme ce liderii sunt stabiliţi de Dumnezeu, care ar trebui să fie atitudinea ta faţă de ei?

1 Tesaloniceni 5:12-13 _________________________________________
____________________________________________________________
Evrei 13:17 _________________________________________________

____________________________________________________________
SĂ CREŞTI
Citeşte Romani 1- 4
(Citeşte fiecare capitol în
două zile consecutive ca
să le înţelegi mai bine).

11. Care este una dintre responsabilităţile pe care le are Biserica faţă de

membrii ei, potrivit Galateni 6:1-2? _______________________________

____________________________________________________________
12. Atunci când corectezi un frate care s-a îndepărtat, care ar trebui să fie

Memorează Evrei 10:24-25

atitudinea ta? (v.1-2) ___________________________________________

Să veghem unii asupra altora,
ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 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.

Biserica, fiind o familie, are responsabilitatea de a veghea asupra binelui
celorlalţi membrii ai ei. Există momente în care disciplina este necesară ca
să păstrezi mărturia şi puritatea Bisericii. Este un act de dragoste şi grijă
pentru membrii bisericii. Disciplina este unul din lucrurile pe care le foloseşte Dumnezeu ca să ne “îndemnăm unul pe celălalt la dragoste şi fapte
bune.”

____________________________________________________________
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Pasul 10

Să mărturiseşti !
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Este important să-i evanghelizezi pe ceilalţi, pentru că majoritatea lor se va
duce-n iad.
_____ Pot să-mi evanghelizez familia şi prietenii cu succes.
_____ Ca să-mi pot împărtăşi credinţa este mai bine să aştept până urmez un curs.

Unul dintre privilegiile creştinului este să mărturisească despre credinţa lui în
Hristos. A mărturisi sau a evangheliza înseamnă a împărtăşi cu ceilalţi planul de
salvare, aşa încât aceste persoane să-L poată accepta pe Hristos.
NEVOIA DE A MĂRTURISI
Aşa cum am învăţat în prima lecţie, omenirea este prinsă în capcana păcatului.
„Nu există nici un om neprihănit, nici unul măcar; ... căci toţi au păcătuit şi sunt
lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:10, 23)
1. Matei 7:13-14 vorbeşte despre două uşi care reprezintă două destinaţii diferite-n
viaţă. Potrivit acestui verset, care este destinaţia care-i aşteaptă pe majoritatea
oamenilor? ____________________________________________________

PREGĂTEȘTE-TE SĂ
ÎMPĂRTĂȘEȘTI
Te simţi nesigur pentru că nu
ştii ce să spui acelora pe care
vrei să-i evanghelizezi?
Este foarte
obişnuit să
te simţi
nesigur.
Ca să ai
mai multă
încredere:

2. Ce spune Ioan 3:18 despre aceia care nu şi-au pus încrederea în Hristos?

1. Studiază planul de
salvare din Anexa 6

3. În contrast, credinciosul este ______________________________________

2. Detaşază pagina care
conţine planul de salvare
şi pune-o în Biblia ta.

MISIUNEA NOASTRĂ SPECIALĂ

3. Memorează planul acela
şi situaţiile.

______________________________________________________________
_____________________________________________. (2 Corinteni 5:17).

4. Fiind o persoană nouă în Hristos, Dumnezeu ţi-a încredinţat o misiune specială, numindu-te ambasadorul Lui. Ca ambasador, care este misiunea pe care
ţi-a încredinţat-o Dumnezeu, potrivit 2 Corinteni 5:20?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Citeşte Matei 5:14-16. Ca şi pe un ambasador, Hristos te cheamă (v.14)

______________________________________________________________

6. Ce înseamnă pentru tine „Noi suntem lumina lumii”?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. În sens invers, ce înseamnă să „pui lumina sub obroc” (v.15)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Anexa 6 oferă sugestii
practice pentru a te ajuta să
mărturisești altora ceea ce a
făcut Hristos în viața ta.

SĂ FACI
Care sunt oamenii cărora
simţi că ar trebui să le spui
Evanghelia? Scrie-le numele mai jos:
Membrii de familie:

8. Cât de tare luminează lumina ta? Înţelegând că tu eşti lumina lumii,
notează cu un X afirmațiile care descriu viaţa ta cel mai bine.
❏ Îmi place să vorbesc despre Hristos pentru
că El m-a schimbat.
❏ Uneori strălucesc, dar alteori lumina mea
e acoperită.

____________________

❏ Nu ştiu cum să mărturisesc despre Hristos.

____________________

❏ Până acum lumina mea a strălucit foarte puţin.

____________________
Prieteni şi cunoştinţe:
____________________
____________________
____________________
• Roagă-te cu regularitate
pentru ei şi vorbeşte-le
despre Hristos.
• Când poți începe să
mărturisești?
În această săptămână împărtăşeşte planul cu o persoană
de pe lista ta! Nu mai lăsa
să treacă timpul! Dacă nu ai
memorat planul, poţi împărtăşi Ioan 3:16.

SĂ CREŞTI
Citeşte Romani 5 – 8
(Citeşte fiecare capitol
două zile la rând ca să ai
o înţelegere bună a lor).
Memorează planul de
salvare din Anexa 6

❏ Mi-e ruşine să vorbesc despre Hristos.

9. Matei 28:19-20 conţine ceea ce noi numim Marea Trimitere.
Ce ne porunceşte Dumnezeu să facem în această Mare Trimitere?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

10. Te simţi jenat să mărturiseşti celorlalţi despre Isus? Citeşte Romani 1:16.

De ce nu s-a ruşinat Pavel de Evanghelie? _________________________
__________________________________________________________

CUM SĂ MĂRTURISEŞTI: SUGESTII PRACTICE
1.

Permite-I lui Hristos să-ţi schimbe viaţa. Aminteşte-ţi că cuvintele tale
vor avea prea puţină valoare dacă nu le sprijini cu viaţa ta. Matei 5:16

2.

Foloseşte-ţi Biblia. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Este o armă puternică care lămureşte confuzia din mintea necredinciosului. Evrei 4:12

3.

Încrede-te în Duhul Sfânt să te ajute să mărturiseşti. El convinge
oamenii de păcatul lor, pregătindu-i să asculte atunci când le prezinţi
planul de salvare (Ioan 16:8). Nu poţi obliga pe nimeni. Dumnezeu va
lucra în fiecare persoană.

4.

Roagă-te în mod constant pentru prietenii tăi care nu L-au acceptat pe
Hristos. Caută ocazii ca să le împărtăşeşti.

5.

Priveşte-l pe cel pierdut cu compasiune, înţelegând că trăieşte o viaţă
de rob al păcatului. Necreştinul nu este duşmanul tău, ci este o victimă
a duşmanului (Satan).

6.

Mărturiseşte cu o atitudine smerită (1 Petru 3:15). Înţelege că dacă nu
ar fi fost harul lui Dumnezeu şi tu puteai să fii în aceeaşi condiţie.

7.

Fii curtenitor. Asigură-te că necreştinul înţelege că vrei, într-adevăr,
să-l ajuţi; nu-l condamna.

8.

Fii natural. Cele mai bune contacte sunt familia şi prietenii. Nu-ţi fie
frică să împărtăşeşti cu ei. Profită de aceste ocazii.

9.

Fă rost de broşuri şi începe să le împarţi. Întreabă-l pe pastorul tău de
unde le poţi procura.

10. Fii curajos. Chiar dacă nu toţi îţi vor accepta mesajul, aminteşte-ţi că
eşti mesagerul veştii bune care aduce viaţa veşnică (Romani 1:16). La
urma urmei, majoritatea oamnenilor sunt mai deschişi decât par.
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Pasul 11

Botezul și
Cina Domnului
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Trebuie să fiu botezat ca să merg în Cer.
_____ Botezul şi Cina mă fac mai sfânt.
_____ Elementele Cinei simbolizează sângele şi trupul lui Hristos.

BOTEZUL

SĂ APROFUNDEZI

1. Înainte de a Se înălţa la Cer, Isus le-a poruncit ucenicilor Lui să facă
ucenici din toate neamurile. Potrivit Matei 28:19-20, atunci când cineva
devine ucenicul lui Hristos, care este primul pas care trebuie făcut?

___________________________________________________________
Botezul nu este opţional; este un mandat de urmat pentru fiecare creştin.

2. Botezul nu este o cerință pentru salvare, ci este rezultatul faptului că eşti
salvat. Haideţi să ne uităm la cazul temnicerului din Filipi din Fapte 16.
Citeşte pasajul. Potrivit versetelor 30-31, care este singura cerinţă pentru a
fi botezat? __________________________________________________

Punându-și încrederea în Hristos, temnicerul și familia lui a vrut să mărturisească nouă lui credinţă. Cum a făcut aceasta? Fapte 16:32-33
___________________________________________________________
De notat: v.34 arată că întreaga familie a crezut, nu doar temnicerul.

Putem vedea că botezul este o cale de a-ţi spune mărturia în public, despre
faptul că eşti salvat.

3. Potrivit Fapte 2:41, după ce au primit Cuvântul ei au fost _____________

şi în ziua aceea la numărul ucenicilor ___________ peste 3 mii de oameni.
Atunci când aceşti 3000 de oameni au fost botezaţi, ei s-au identificat cu
Biserica din Ierusalim. Asemenea lor, şi noi ne identificăm în public cu
Biserica locală prin botez.
Unii au concepte greşite despre botez. De aceea este important
de ştiut că:
1. Nu putem fi salvaţi prin botez.

Citeşte Romani 6:1-4. La
prima vedere pasajul acesta
vorbeşte despre botezul
în apă. Totuşi, în realitate,
cuvântul „botezat” este folosit
ca să ilustreze identificarea
noastră cu Hristos.
Atunci când Îl acceptăm pe
Hristos, ne identificăm cu El
în moartea Lui, îngroparea
şi învierea Lui. De aceea, în
Hristos suntem oameni noi.
Botezul în apă simbolizează
transformarea care a apărut
în momentul în care am fost
salvaţi.
Intrarea în apă simbolizează
identificarea noastră cu moartea lui Hristos şi cu îngroparea Lui și că noi „murim” față
de viața noastră veche. Ieşirea
din apă simbolizează învierea
la o viaţă nouă.

DECIDE
Dacă L-ai
acceptat pe
Hristos, L-ai
ascultat şi prin
faptul că te-ai botezat?
Da ❏   Nu ❏

2. Nu este un pas spre mântuire.
3. Botezul nu ne face mai sfinţi, chiar dacă ne motivează să trăim
vieţi sfinte.
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Dacă nu ai fost botezat,
vorbeşte astăzi cu pastorul
bisericii tale.

SĂ ŢII MINTE
Potrivit Evrei 10:10-12, de
câte ori aduce Hristos trupul
Lui ca jertfă pentru păcatele
noastre?
“_____________________
pentru totdeauna”.
Gândește-te la implicațiile
acestui pasaj pentru cei care
spun că pânea și vinul devin
trupul și sângele lui Hristos.
Dacă ar fi așa, oare nu ar
însemna că jertfa lui Hristos
a fost repetată săptămână
după săptămână?

CINA DOMNULUI
Cina Domnului a fost instituită de Isus Hristos în noaptea în care a fost vândut.
Este ceva sacru şi foarte special, dar nu este un sacrament sau ceva magic.
4. Citeşte, te rog, 1 Corinteni 11:23-26. Potrivit versetului 26

Ce anunţăm noi? ______________________________________________
Până când? __________________________________________________
Pasajul acesta ne învaţă semnificaţia Cinei Domnului. Ne aminteşte de
sacrificiul pe care L-a făcut Hristos pe cruce pentru noi şi aceasta ne aduce
aminte de a doua Lui venire.

5. Ce înseamnă cuvintele „Faceţi aceasta spre amintirea Mea”?

____________________________________________________________

6. Potrivit versetelor 24 şi 25, ce simbolizează pâinea şi paharul.
Pâinea ______________________________________________________
Paharul _____________________________________________________
7. Citeşte acum 1 Corinteni 11:27-31. Versetul 28 spune că înainte de a participa la Cină, trebuie să ne cercetăm. Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. 1 Corinteni 10:16-17 accentuează un alt aspect al Cinei Domnului care este
împărtășirea. Ce înseamnă să avem părtășie cu ceilalți credincioși?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Unii au concepte greşite despre Cina Domnului, de aceea
este important să ştii:
SĂ CREȘTI

1. Cina nu este un sacrament sau ceva magic.

Citeşte Iacov 1-5
Psalmii 19 şi 27
(un capitol pe zi)

2. Nu ne face sfinţi, chiar dacă ne motivează să fim sfinţi.

Memorează Matei 28:19
Duceti-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și
al Fiului şi al Sfântului Duh.

3. Paharul nu schimbă băutura în sânge şi nici pâinea nu devine trupul lui Hristos; ele simbolizează sângele şi trupul
lui Hristos. Cina Domnului ne aduce aminte de jertfa lui
Hristos până va veni El.
4. Este un act de ascultare şi un moment de părtăşie cu Hristos şi cu fraţii noştri în credinţă.
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Pasul 12

Familia
Adevărat (A) sau Fals (F)
_____ Responsabilitatea principală a soţului este să-și iubească soţia.
_____ Atitudinea plină de respect a soţiei poate să-i câştige soţul
pentru Hristos.
_____ Chiar dacă părinţii nu sunt creştini, omul trebuie întotdeauna
să-i respecte.

FAMILIA CREŞTINĂ
Un cămin creştin este centrul de sprijin, protecţie şi edificare reciprocă. Prin
cămin, necesităţile materiale sunt asigurate iar copiii sunt învățați ceea ce
trebuie să cunoască, ca să poată face față problemelor vieţii. Pe de altă parte,
dacă Hristos nu domneşte într-o familie, căminul acela nu va fi un refugiu, ci
va deveni un câmp de luptă şi de frustrări.
Planul lui Dumnezeu pentru familie în Geneza
„Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit ... " Geneza 2:18
• Dumnezeu este Cel ce a creat-o pe Eva, ca soţie a lui Adam. De aceea
ideea de a forma o familie a venit de la Dumnezeu Însuşi.

• Soţia este descrisă ca un ajutor potrivit; cu alte cuvinte, ca un ajutor pe
măsura situaţiei. Sunt mai bine împreună decât despărţiţi.
„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. Omul și nevasta lui erau amândoi goi şi nu
le era ruşine.” Geneza 2:24-25
• Cuplul trebuie să fie independent de părinţii lor, ca să-și poată forma
propria familie, despărţit de ei. Aceasta este singura cale de a învăţa să
depindă unul de celălalt.

• “Un singur trup” implică a trăi în uniune, nu în competiţie, ca prietenii cei
mai buni, împărtăşind gânduri intime.
• Relaţia sexuală în cadrul căsniciei nu este ceva de care să-ţi fie ruşine, ci
este un dar de la Dumnezeu pentru binele cuplului. Copiii care vor urma
sunt o binecuvântare de la Dumnezeu.

RESPONSABILITĂŢILE TALE ÎN CADRUL FAMILIEI
1. Ce poruncă dă Dumnezeu soţilor în pasajele următoare?
Efeseni 5:25 __________________________________________________
Coloseni 3:19 _________________________________________________
1 Petru 3:7 ___________________________________________________
Soţule, împliniţi lucrurile acestea? Dacă nu, în ce domeniu ar trebui să vă
schimbaţi? Ce fel de dragoste a avut Hristos pentru Biserica Lui? Aceasta
este modelul de dragoste pe care ar trebui să-l urmaţi în continuare în relaţia
cu soţia ta.
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DE DISCUTAT
Biblia vorbeşte despre supunerea soţiei faţă de soţ. Crezi
că aceasta îi dă dreptul soţului
să fie dominant faţă de soţia
lui? De ce nu?
GÂNDEȘTE-TE LA
Există multe lucruri care pot
ameninţa unitatea unei familii.
Scrie câteva dintre acestea.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
SĂ FACI
Una dintre
ameninţările unităţii
familiei poate fi măsura mică
de timp petrecută cu familia.
Chiar dacă îi iubim, sunt perioade când nu se simt iubiţi.
Ce vei face astăzi ca să arăţi
într-un mod concret dragostea
pentru soţul sau soţia ta?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Ce activităţi poţi face în săptămâna aceasta cu copii tăi ca să
le arăţi că-i iubeşti?
_______________________
_______________________
_______________________

SĂ APROFUNDEZI
Dragostea este essența
căminului creştin. În 1 Corinteni 13:4-7, Pavel defineşte
dragostea adevărată. Notează-ţi în carneţelul tău, caracteristicile dragostei adevărate,
potrivit pasajului acesta; sau
subliniază în Biblia ta cuvintele care-ţi atrag cel mai mult
atenţia.

2. Ce porunceşte Dumnezeu soţiilor?

Efeseni 5:33 __________________________________________________
1 Petru 3:1-2 _________________________________________________

3. Ce le porunceşte Dumnezeu părinților să evite în Efeseni 6:4? ___________

_____________________________________________________________

Ce ar putea să facă un părinte care să-l mânie pe copil? ________________
_____________________________________________________________
Ce ar trebui să facă? ___________________________________________

_____________________________________________________________
4. Potrivit Deuteronom 6:6-7, care sunt situaţiile în care un părinte ar trebui
SĂ CREȘTI

să-și înveţe copilul? ____________________________________________

Citeşte
Filipeni 1-4
Psalmii 37, 51 şi 139
(un capitol pe zi)

Împărtăşeşte familiei tale ce ai învăţat la timpul tău devoţional. Citiţi Biblia
şi rugaţi-vă împreună pentru nevoile voastre specifice.

Memorează Filipeni 2:3-4
Nu faceţi nimic din duh de
ceartă sau din slavă deşartă;
ci în smerenie fiecare să
privească pe altul mai presus
de el însuşi. Fiecare din voi să
se uite nu la foloasele lui, ci şi
la foloasele altora.

_____________________________________________________________

5. Ce le porunceşte Dumnezeu copiilor în Efeseni 6:1-2? _________________

_____________________________________________________________

6. Există câteva reguli care promovează armonia în familie. Acestea se aplică
atât soţului, soţiei cât şi copiilor. Care sunt acestea?

Efeseni 5:21 __________________________________________________
Flipeni 2:3-4 __________________________________________________
SITUAŢII SPECIALE

Dacă familia ta nu este creștină, fii pregătit să te confrunți
cu opoziție sau batjocură pentru că ești creștin. Când ai venit
la Hristos, posibil că ai rupt-o cu tradițiile familiei. Adu-ți
aminte, trebuie să fii placut mai mult lui Dumnezeu decât
familiei tale, pentru că El este Cel cărui, în ultimă instanță, Îi
vei da socoteală. Amintește-ți că Evanghelia ți-a dat o viață
nouă și ți-a schimbat destinul etern (Romani 1:16).
Fii îngăduitor cu cei nemântuiți, știind că ei sunt victime ale
dușmanului și a naturii lor păcătoase. Adu-ți aminte cum trăiai tu odinioară, înainte de a-L accepta pe Hristos. Oamenii
cei mai greu de câștigat sunt cei care se consideră „buni ”
sau „religioși”.
Mărturisește, lăsându-L pe Hristos să le schimbe viața!
Primul lucru pe care ei îl vor remarca este atitudinea pe care
o ai față de ei. Iubește-i și fii răbdător, rugându-te lui Dumnezeu să le atingă inimile. Nu le predica. Lasă ca lumina ta
să strălucească înaintea lor așa încât ei să vadă faptele tale
bune și să glorifice pe Dumnezeu (Matei 5:16).
Trăirea împreună cu cineva fără a fi căsătorit este o
practică uzuală astăzi dar pe care Biblia o numește curvie.
Dumnezeu ne cere să facem un legământ pe viață cu cel cu
care alegem să trăim împreună. Nu te mulțumi cu lucruri de
mâna a doua; Dumnezeu te cheamă la ceva mai bun. Fă acel
legământ. Dacă nu ești căsătorit legal, cere sfatul pastorului
cum să corectezi situația.
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Adulterul a distrus multe familii. Păzește-ți inima, păstrează-te doar pentru soțul tău/soția ta. Imunizează-te
față de adulter dedicând timp și energie ca să-ți păstrezi
o familie sănătoasă. Dragostea are nevoie să fie hrănită
în fiecare zi. Dacă unul dintre soți a fost necredincios,
n-ar trebui să se ascundă, ci să se pocăiască, cerând iertare și să se roage ca partenerul lui să-l ierte. Posibil că
ambii soți să aibă nevoie de sfatul unui credincios matur
în rezolvarea acestei probleme.
A fi necăsătorit este dificil în lumea de azi pentru că ea
desconsideră puritatea sexuală. Îndrăznește să înnoți
împotriva curentului și păstrează-te pentru viitorul tău
soț/soție. Mărturisește-ți păcatele din trecut și cere-I lui
Dumnezeu ajutorul ca să biruiești ispita. Nu căuta un
partener de viață decât printre creștini; dar asigură-te
că este devotat în umblarea lui cu Hristos.
Suntem înconjurați deseori de pornografie, așa că este
greu de evitat. Ai grijă la ce te uiți sau unde te duci! Fii
atent: pornografia dă dependență! Dacă ai internet,
instalează pe computerul sau dispozitivul tău softul de
filtrare care să te protejeze pe tine și pe alți utilizatori
de această ispită. Folosește Google sau Yahoo pentru a
căuta „internet filter softeware” ca să găsești programele adecvate pentru computerul tău.

Pasul 13

Pe urmele lui Hristos
Adevărat (A) sau Fals (F)

_____ Creştinul îşi influenţează propria creştere spirituală.
_____ Părtăşia cu trupul lui Hristos nu este importantă.

_____ Este posibil să te bucuri de părtăşie continuă cu Dumnezeu.

FELICITĂRI!
Felicitări pentru parcurgerea până la capăt al studiului „Viață nouă în Hristos”. Te încurajăm să
continui studiul cu Volumul 2. Răspunde la următoarele întrebări privind la desenul de mai sus:
Vrei să ajungi asemenea lui Hristos?

				

Da ❏ Nu ❏

Finalizarea acestui curs înseamnă că ai atins acest scop?		

Da ❏ Nu ❏

Studiul „Viață nouă în Hristos” te-a ajutat în atingerea acest scop?

Da ❏ Nu ❏

A deveni un adevărat ucenic al lui Hristos nu înseamnă finalizarea unui curs ca acesta. Ucenicizarea este mai
de grabă asemenea unei curse lungi decât unei curse de 100 m. Este o umblare zilnică, de fiecare zi; un nou stil
de viață cu reguli diferite de cele care au condus viața ta veche.
PRIORITĂŢILE
DIN VIAŢA TA
Ai făcut paşi semnificativi, în
lecţiile anterioare, pentru a-ţi
stabili o umblare fermă cu
Hristos. Identifică obiceiurile
de bază ale unei veţi creştine
care corespund imaginilor
următoare:

______________

______________

______________

______________

Obiceiurile acestea sunt absolut necesare pentru creşterea
ta spirituală. Nu te opri din practicarea lor…
Este important să-ţi stabileşti priorităţi corecte, dedicând
timp pentru ceea ce este cu adevărat important. Obiceiurile
reprezentate în aceste desene ar trebui să devină noile priorități; sunt mai importante decât alte activități.

_______________

_______________

Domnul Isus vorbeşte de aceste trei priorităţi pentru viaţa
creştină. Dedicare față de: • Isus Hristos.
		
• Ceilalţi creştini
		
• Lucrarea lui Hristos din lume

1. Ce vrea Hristos pentru tine? Ioan 17:2-3 ____________________________________. Viața veșnică este mai
mult decât un bilet de intrare în Cer. Viața veșnică este bucuria pe care o experimentăm cunoscând pe singurul
Dumnezeu adevărat și pe Fiul Lui, Isus Hristos.
2. Cum vrea Isus să ne relaționăm unii la alții ca creștini? Ioan 17:21-23 ________________________ De ce este
așa de importantă unitatea între credincioși? _______________________________ Iubirea noastră pentru alți
credincioși va arata lumii că suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos (Ioan 13:34-35).

3. Cum ar trebui să ne așteptăm ca lumea să ne trateze? Ioan 17:14-16 __________________________________

De ce? ___________________________________________________________________________________
În ciudă opoziției, Isus a luat decizia să ne lase în lumea ca să înotăm împotrivă curentului lumii. El ne-a trimis
ca să mărturisim adevărul, în timp ce lăsăm adevărul să ne schimbe viețile. (Ioan 17:16-18).
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SĂ FACI

UMBLÂND ÎN CREDINŢĂ

Foloseşti planul din lecţia 8 în
timpul devoţional?
Da ❏
Nu ❏

4. Pavel spune că „noi umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7).

La ce oră din zi poți fi singur cu
Hristos? __________________
Cum îți vei dezvolta relația cu
ceilalți creștini?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Cum vei arăta lumii că Hristos
locuiește în tine?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
SĂ APROFUNDEZI
Citeşte Ioan 15:16. Dorinţa lui
Hristos este ca poporul Său să
aducă roadă şi ca roada să rămână. Sunt două tipuri de roadă.
Potrivit Galateni 5:22-23 şi
Matei 28:18-20, care sunt cele
două roade?
_________________________
_________________________
_________________________

Cum este credinţa descrisă în Evrei 11:1? ___________________________
_____________________________________________________________

5. Evrei 11:6 spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu.
Care sunt cele două lucruri pe care trebuie să le credem ca să ne apropiem de
Dumnezeu? V.6
a. ___________________________________________________________

b. ___________________________________________________________
6. Gândește-te o clipă la ce înseamnă să „umbli prin credință”, apoi meditează
la ceea ce se spune despre credință în caseta de mai jos.
Credinţa nu înseamnă să ai o nădejde oarbă, ci este mai degrabă certitudinea că Dumnezeu este credincios şi că El va împlini tot ceea ce a promis că
va face. A avea credinţă în Dumnezeu înseamnă că ar trebui să ne oprim să
ne mai încredem în propriile noastre resurse, aşa încât să ne putem încrede
în resursele Lui.
A umbla prin credinţă înseamnă să pui în practică, în fiecare zi, ceea ce te
învaţă Dumnezeu. De aceea este foarte important să menţii și să-ți protejezi
relaţia intimă cu Hristos.

7. Cum descrie Isus relaţia Lui cu ucenicii Săi în Ioan 15:4-5?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Relaţia noastră cu Hristos este comparată cu viţa de vie, Hristos fiind via iar
noi mlădiţele.

8. De ce este vitală menţinerea acestei relaţii cu Hristos? ________________

_____________________________________________________________

9. La ce crezi că s-a referit Hristos prin expresia “rămâneţi în Mine” (v. 4)?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

SĂ CREŞTI
Citeşte
1 Tesaloniceni 1 – 5 şi
2 Tesaloniceni 1- 3
(un capitol pe zi)
Memorează Proverbe 3:5-6
Încrede-te în Domnul
din toată inima ta şi nu te bizui
pe înţelepciunea ta; recunoaşte-L în toate căile şi El îţi va
netezi cărările.

10. Potrivit Ioan 15:10, cum poţi rămâne în dragostea Lui?

_____________________________________________________________

ANGAJAMENT
11. Care este condiția să fii ucenicul lui Hristos? Luca 9:23 _________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Ești gata să te lepezi de dorințele tale pentru a împlini cu bucurie voia lui
Hristos în viața ta cotidiană? Da ❏ Nu ❏
• Practică în continuare lecțiile și obiceiurile pe care le-ai învăţat.
• Pune în practică ceea ce te învaţă Dumnezeu în fiecare zi.
• Păstrează, cu gelozie, relaţia ta intimă cu Dumnezeu.
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Pasul 4

Pasul 3

Pasul 2

Pasul 1

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credință.
Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni.

Efeseni 2:8-9

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi
ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în
veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din
mâna Mea.

loan 10: 27-28

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice nelegiuire.

1 loan 1:9

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi
trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine. Și 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.

Galateni 2:20

Pasul 8

Pasul 7

Pasul 6

Pasul 5

Noi toţi, într-adevăr, am fost botezaţi de un
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup,
fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi
am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

1 Corinteni 12:13

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună.

2 Timotei 3:16-17

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Filipeni 4:6-7

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze
de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea; căci
atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi
atunci vei lucra cu înţelepciune.

Iosua 1:8
Pasul 13

Pasul 12

Pasii 10-11

Pasul 9
Să veghem unii asupra altora ca să ne
îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să
nu părăsim adunarea noastră, cum au unii
obicei; ci să ne îndemnăm unii pe altii, și
cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se
apropie.

Evrei 10:24-25

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului
și al Sfântului Duh.

Matei 28:19

Nu faceți nimic din duh de ceartă sau
din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să
privească pe altul mai presus de el însuși.
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui,
ci și la foloasele altora.

Filipeni 2:3-4

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și
nu te bizui pe înțelepciunea ta; recunoaște-L
în toate cările tale și El îți va netez cărările.

Proverbe 3:5-6

Taie de-a lungul liniei. Ia cu tine aceste carduri si memoreaza versetele.

Anexa 1

Sunt o creație nouă. (2 Cor. 5:17)
Sunt un copil al lui Dumnezeu. (In. 1:12; Rom. 8:14-15; Gal. 3:26; 4:6)
Am fost răscumpărat și iertat de toate păcatele mele. (Col. 1:14)
Sunt eliberat de condamnare pentru totdeauna. (Rom. 8:1)
Am fost eliberat de sub puterea păcatului. (Rom. 6:1-6)
Am primit dreptul de a veni fără rușine înaintea lui Dumnezeu ca să găsesc
îndurare în momentele grele. (Evr. 4:16)
Sunt neprihănit în Hristos, complet iertat. (Rom. 5:1)
Sunt robul neprihănirii. (Rom. 6:18)
Sunt sfânt. (Ef. 1:1; 1 Cor. 1:2; Fil. 1:1)
Sunt sarea pământului. (Mat. 5:13)
Sunt lumina lumii, purtătorul adevărului. (Mat. 5:14)
Sunt prietenul lui Hristos. (In. 15:15)
Am fost ales de Hristos să aduc roada Lui. (In. 15:16)
Am devenit slujitorul sau robul lui Dumnezeu. (Rom. 6:22; Ef. 3:1; 4:1)
Sunt templul Duhului Sânt. (1 Cor. 3:16; 6:19)
Am fost cumpărat cu un preț și de aceea aparțin lui Dumnezeu. Nu mai sunt
stăpânul meu. Trăiesc pentru Hristos. (1 Cor. 6:19-20; 2 Cor. 5:14-15)
Sunt membru în trupul lui Hristos. (1 Cor. 12:27; Ef. 5:30)
Sunt împăcat cu Dumnezeu. Sunt un slujitor al împăcării. (2 Cor. 5:18-19)
Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc; Hristos trăiește în mine. (Gal. 2:20)
Am fost ales în Hristos înainte de întemeierea lumii să fiu sfânt și fără pată înaintea Lui. (Ef. 1:4)
Sunt un moștenitor al lui Dumnezeu, pentru că sunt copilul Lui. (Gal. 4:6-7)
Sunt lucrarea lui Dumnezeu, născut din nou în Hristos să fac lucrarea Lui. (Ef. 2:10)
Sunt sfânt și neprihănit. (Ef. 4:24)
Sunt un cetățean al cerului. (Fil. 3:20; Ef. 2:6)
Sunt un călător în această lume, în care trăiesc pentru o vreme. (1 Pet. 2:11)
Sunt copilul luminii, nu al întunericului. (1 Tes. 5:5)
Am fost salvat din domeniul Satanei și transferat în Împărăția lui Hristos. (Col. 1:13)
Sunt un dușman al diavolului. (1 Pet. 5:8)
Sunt născut din Dumnezeu. Diavolul nu are nici o autoritate să mă atingă. (1 In. 5:18)
Hristos Însuși locuiește în mine. (Col. 1:27)
Sunt alesul lui Dumnezeu, sfânt și preaiubit. (Col. 3:12; 1 Tes. 1:4)
Am primit promisiunile mari și minunate de la Dumnezeu. (2 Pet. 1:4)
Voi fi ca și Hristos la reîntoarcerea Lui. (1 In. 3:1-2)
Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. (1 Cor. 15:10)
Adaptat dupã „Victorie asupra întunericului” de Neil T. Anderson.

CINE SUNT EU ÎN HRISTOS?

•

•

Acceptă iertarea. Nu trebuie să ne mai învinovățim pentru
păcatele pe care deja le-am mărturisit. Dacă Dumnezeu
ne-a iertat, trebuie să acceptăm iertarea Lui și crezând,
să-I dăm mulțumiri. Respinge acuzația lui Satan cum că
nu putem fi iertați.

Fii grabnic să-ți recunoști eroarea. Cu cât realizezi mai
repede că ai păcătuit, mărturisește păcatul. Altfel riști să
cazi într-un păcat și mai mare. Fii smerit și cere iertare
celor pe care i-ai afectat prin păcatul tău.

Fii specific (spune-I lui Dumnezeu exact ceea ce ai făcut).

Pocăiește-te (dorind să nu mai faci acel păcat din nou).

•

•

Fii sincer.

•

Mărturisirea nu este doar a spune „Am păcătuit."
Adevărata mărturisire cere câteva lucruri:

"Dacă zicem că n-avem păcat,
ne înșelăm singuri
și adevărul nu este în noi.
Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele
și să ne curățească de orice nelegiuire."
1 Ioan 1:8-9

CUM SĂ-MI MĂRTURISESC PĂCATUL?

Taie pe linia punctată și îndoaie la mijloc. Poate dorești să o lipești în Biblia ta.

Anexa 2

De ce să fiu deznădăjduit, când am speranță și pot să-mi aduc aminte de bunătatea, îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu (Plâng. 3:21-23)?

9.

De ce fiu lipsit de înțelepciune, când știu că Hristos a fost făcut de Dumnezeu
înțelepciune pentru mine și că Dumnezeu îmi dă înțelepciune cu mână largă
atunci când I-o cer (1 Cor. 1:30; Iac. 1:5)?

8.

De ce să accept înfrângerea, când Biblia spune că Dumnezeu întotdeauna mă
duce la victorie (2 Cor. 2:14)?

7.

De ce să-i permit lui Satan să-mi controleze viața, când Cel care este în mine
este mai mare decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4)?

6.

De ce să fiu slab, când Biblia spune că Domnul este tăria vieții mele și că voi
dovedi tărie și inițiativă pentru că Îl cunosc pe Dumnezeu (Psa. 27:1; Dan. 11:32)?

5.

De ce să fiu fără credința de a trăi pentru Hristos, când Dumnezeu mi-a dat o
măsură de credință (Rom. 12:3)?

4.

De ce să mă tem, când Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică,
ci de putere, de dragoste și de chibzuință (2 Tim. 1:7)?

3.

De ce să mă îngrijorez de nevoile mele, când știu că Dumnezeu îmi va purta de
grijă de nevoile mele după bogăția Sa, în slava lui Hristos (Fil. 4:19)?

2.

De ce să spun că nu pot, când Biblia spune că pot totul în Hristos care mă
întărește (Fil. 4:13)?

1.

A crede că poți avea succes în creșterea și maturitatea creștină nu-ți ia mai mult efort
decât a crede că nu se poate să ai succes. Atunci de ce să nu crezi că poți umbla prin
credință și în Duhul, că poți rezista ispitelor care vin din partea lumii, a cărnii și a
diavolului, și că poți să devii un creștin matur? Următoarele „Douăzeci de afirmații
ale succesului”, luate din Cuvântul lui Dumnezeu, te vor ridica din lutul mocirlos al
lui „nu se poate” la statura de a sta cu Hristos în locurile cerești:

DOUĂZECI DE AFIRMAȚII ALE SUCCESULUI

Adaptat dupã „Victorie asupra întunericului” de Neil T. Anderson, pp. 114-116

20. De ce să las presiunile vieții să mă necăjească, când pot să prind curaj
știind că Isus a biruit lumea și problemele ei (Ioan 16: 33)?

19. De ce ar trebui să mă simt înfrânt, când eu sunt mai mult decât biruitor
prin Hristos care mă iubește (Rom . 8:37)?

18. De ce să fiu tulburat, când Dumnezeu este sursa păcii și El îmi dă înțelepciune prin Duhul Său care locuiește în mine (1 Cor. 2:12, 14:33)?

17. De ce să mă simt neajutorat în prezența altora, când știu că dacă Dumnezeu este pentru mine, cine poate fi împotriva mea (Rom. 8:31)?

16. De ce să mă simt lipsit de valoare, când Hristos a devenit păcat pentru
mine ca eu să devin neprihănirea lui Dumnezeu (2 Cor. 5:21)?

15. De ce aș fi nefericit, când, asemenea lui Pavel, pot învăța să fiu mulțumit
indiferent de circumstanțe (Fil. 4:11)?

14. De ce să mă simt ca și când aș fi blestemat sau nenorocit, când Biblia spune că Hristos m-a răscumpărat din blestemul legii ca să pot primi Duhul
Său prin credință (Gal. 3:13-14)?

13. De ce să mă simt singur, când Hristos spune că El este cu mine întotdeauna și că El niciodată nu mă va lăsa și nici nu mă va părăsi (Mat. 28:20;
Evr. 13:5)?

12. De ce să mă simt condamnat, când Biblia spune că nu mai există condamnare pentru aceia care sunt în Hristos Isus (Rom. 8:1)?

11. De ce să fiu robit vreodată de ceva, știind că acolo unde este Duhul Domnului acolo este libertate (Galateni 5:1)?

10. De ce să fiu îngrijorat și supărat, când pot să arunc toate îngrijorările mele
asupra lui Hristos care se îngrijește de mine (1 Pet. 5:7)?
Taie pe linia punctată și îndoaie la mijloc. Poate dorești să o lipești în Biblia ta.

Anexa 3

Ce te-a impresionat cel mai mult?
Care este ideea principală?
Care sunt cuvintele cheie? E înseamnă ele?
Ce înseamnă aceasta pentru tine?

•
•
•
•

Vorbește cu Dumnezeu despre pasajul studiat.
Închină-te lui Dumnezeu pentru ceea ce este El.
Mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut.
Cere lui Dumnezeu, folosind lista ta de cereri.

Notă: Când termini de citit o carte, înainte de a începe alta, citește
câțiva Psalmi și un capitol din Proverbe. Vezi Anexa 5 pentru mai
multe detalii.

Începe să citești Noul Testament, citind un capitol pe zi până la capăt.
Citește mai întâi următoarele cărți: Ioan, Filipeni, Fapte, Iacov,
1 Ioan 1 și 2 Tesaloniceni, Romani, Efeseni.

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI

Este vreun exemplu de urmat?
Este vreun păcat de evitat?
Este vreo promisiune de însușit?

c.
d.

Ce înseamnă aceasta pentru viața ta? Ce vrea Dumnezeu ca tu să faci?

4.

b.

Care sunt cuvintele cheie? Ce înseamnă ele?

3.

Din pasajul pe care l-ai citit, alege un verset la care să meditezi, și
pe care să-l memorezi. Scrie-l într-un carnețel pe care să-l ai cu tine
în timpul zilei.

Este vreo poruncă de ascultat?

Care este idea principal a pasajului?

2.

Meditează și Memorează

a.

Ce te-a impresionat cel mai mult din acest pasaj?

1.

Aplică ceea ce ai învățat

Ce vei face azi pentru a pune în practică în viața ta?

Aprofundează pasajul folosind întrebări. Iată câteva exemple de întrebări pe care
să le pui în timp ce citești.

CUM SĂ STUDIEM BIBLIA

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Evrei 4:16

Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! Psalm
119:18

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și
statornic. Psalm 51:10

Cercetează-mă. Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și
cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea
veșniciei. Psalm 139:23-24

Doamne, auzi-mi glasul dimineața! Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea
spre Tine și aștept. Psalm 5:3

PREGĂTEȘTE-ȚI INIMA

Cântă o melodie, un imn. Muzica îți va ridica duhul și te va ajuta
să-L lauzi pe Dumnezeu.

Cântă Domnului

•
•
•
•

Roagă-te Domnului

Studiază Biblia

Examinează-te
Mărturisește-ți păcatul
Cere înțelepciune

•
•
•

Pregătește-ți inima

UN PLAN SIMPLU PENTRU TIMPUL
TĂU DEVOȚIONAL ZILNIC

Taie pe linia punctată și îndoaie la mijloc. Poate dorești să o lipești în Biblia ta.

Anexa 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ioan

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Iuda

Romani

Iacov

Filipeni

1 Tesaloniceni

2 Tesaloniceni

Psalmi

Efeseni

Coloseni

Psalmi

Matei

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Psalmi

I Corinteni

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 Ioan

1 2 3 4 5

1 Ioan

2 Ioan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele
Apostolilor

19 20 21

Capitol

Carte

Când citești un capitol, pune un „X” peste numărul capitolului de pe listă. În
felul acesta îți vei putea urmări progresul în citirea cărții.
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3
1

Galateni
1 Timotei
2 Timotei
Marcu
Psalmi
Tit
Filimon

1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Petru
2 Petru
Apocalipsa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Luca
Evrei

19 20 21 22

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Psalmi

49 50

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Psalmi

Geneza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Corinteni

UN PLAN SIMPLU DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Taie pe linia punctată și îndoaie la mijloc. Poate dorești să o lipești în Biblia ta.5

Anexa 5

Ce s-a întâmplat de când L-ai acceptat pe Hristos? Menționează câteva lucruri
specifice pe care le-ai văzut.

"După ce L-am primit pe Hristos..."

Fă-o interesantă. Folosește ilustrații umane interesante și exemple concrete. Fă o
descriere grafică atunci când este cazul, așa încât ascultătorii să vizualizeze ceea
ce descrii.

Fă-o normală, conversațională. Evită predicarea. Folosește umorul potrivit pentru
a relaxa atmosfera și pentru a reduce tensiunea.

3.

2.

Fă-o simplă. Folosește cuvinte obișnuite, nu un vocabular „religios”. Folosește
cuvinte înțelese de oricine. Evită detaliile inutile (include însă detalii suficiente
pentru a o face interesantă).

1.

Sugestii:

3.

Include un pasaj biblic care te-a ajutat să înțelegi Evanghelia. Oamenii ar trebui
să poată înțelege Evanghelia din mărturia ta.

Trebuie să incluzi aici: Cum L-ai acceptat pe Hristos? Ce te-a dus la acest
moment? Unde s-a întâmplat? Ce te-ai rugat? Cum te-ai simțit? Cum te-a atins
Dumnezeu?

"Cum L-am primit pe Hristos..."

2.

Cum trăiai și gândeai înainte de a-L primi pe Hristos? Sumarizează, incluzând atât aspectele pozitive cât și cele negative ale vieții tale fără Hristos. Fă-o
interesantă menționând lucruri specifice cum ar fi visuri, obiceiuri, simțăminte,
caracterul, atitudini, etc.. Spune adevărul. Evită exagerările.

"Înainte ca să-L primesc pe Hristos..."

1.

Ghid pentru pregătirea mărturiei tale personale

Te-ai întrebat vreodată cum vei putea mărturisi credința ta unui prieten? Probabil una
din cele mai bune metode este să-i împărtășești istoria ta personală, sau mărturia ta.
Următorul ghid te va ajuta să-ți organizezi gândurile, pregătind o mărturie care să fie
simplă, însă eficientă. Scrie-o pe o coală de hârtie ca să o poți repeta. Ai putea să te
gândești să pregătești o variantă scurtă (3 min.) și una mai lungă.

CUM SĂ-ȚI PREGĂTEȘTII MĂRTURIA PERSONALLĂ

Anexa 6

Planul lui Dumnezeu pentru viața ta

Dragostea lui Dumnezeu

Noi nu ne putem salva singuri

Consecința păcatului este moartea spirituală,
despărțirea de Dumnezeu

Toți suntem păcătoși

Hristos este singura cale

Hristos a murit în locul nostru

Romani 10:9

Apoc. 3:20

In. 1:12

Invită-L să vină în viața ta prin credință.

Hristos te așteaptă să-L inviți în inima ta.

Primește-L pe Hristos ca să fii un copil al lui Dumnezeu.

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

1 Cor. 15:3-6 Hristos a înviat din morți

In. 14:6

Rom. 5:8

3. Hristos este singura sursă pentru salvarea noastră.
El a murit în locul nostru și a înviat din morți

Ef. 2:8-9

Rom. 6:23
		

Rom. 3:23

2. Omul este păcătos și este despărțit de Dumnezeu

In. 10:10b

In. 3:16

1. Dumnezeu te iubește și are un plan pentru viața ta

Sunt multe modalități să prezinți Evanghelia. Putem folosi oricare din acestea,
însă sunt întotdeauna câteva lucruri de bază pe care persoana are nevoie să
le înțeleagă pentru a fi mântuită. Următorul plan de mântuire se bazează pe
”Cele Patru Legi Spirituale”.

PLANUL MÂNTUIRII

Taie pe linia punctată și îndoaie la mijloc. Poate dorești să o lipești în Biblia ta.
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Pastor / Învățător

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 însuş pentru mine. Galateni 2:20

Paşi fundamentali în viaţa ceştină

Viaţă nouă în Hristos, Volum 1

a completat toate lecţiile cursului

___________________________________________________________

Se certifică prin prezenta că

Certificat

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B

BB

B

