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1. Te felicităm că ai acceptat provocarea uce-
nicizării noilor credincioși folosind ca și ghid 
„Viață nouă în Hristos”. Rezultatele acestui 
studiu pot avea 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 noi-credincioși au nevoie de o succintă 
prezentare ca să găsească referințele în Biblia 
lor. 

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

4. Încearcă să nu faci sesiunea prea lungă.

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

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

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

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

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

 Fiecare lecție are secțiuni marcate cu 
semnul  STOP.  Acestea sunt destina-
te studenților ca să se oprească și să se 

gândească la implicațiile lecției pentru viața lor. 
Fă-ți timp să meditezi la aceste secțiuni.

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

9. Ajută-i pe studenți să cultive obiceiul rugăciu-
nii. 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 cău-
tarea schimbării caracterului lor, a modurilor de 
a gândi, obiceiurilor, etc.

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

 La începutul fiecărei lecții, ia un timp să recapi-
tulezi 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. 

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

 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. 
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GHIDUL 
ÎNVĂȚĂTORULUI

STOP
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Isus a zis: „Dacă rămâneți 
în cuvântul Meu, sunteți în 
adevăr ucenicii Mei; 
veți cunoaște 
adevărul și 
adevărul vă 
va face liberi.” 
Ioan 8:31-32

METODOLOGIE 

Această carte este dedicată studiului câtorva minciuni uzuale pe care lumea 
și diavolul le folosesc pentru a ne deruta. Vom vedea minciuni cum ar fi: 
„Sunt singur”, „Nu pot s-o fac; este imposibil”. „Nu este dreptate în lume”, 
„Dumnezeu nu va ierta niciodată un păcătos ca mine”, „Dacă aș avea mai 
mulți bani…”, etc.

Pentru fiecare minciună pe care Satan și lumea ne-o spune, noi vom da 
răspunsuri biblice care ne vor permite să trăim în libertate și sfințenie.



Pasul 1   
Minciuni care ne leagă

Răspundeți cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ Satan este cauza principală a păcatului în viața creștinului.
____ Deseori necredincioșii cred că mesajul nostru este o nebunie.
____ Principala armă a lui Satan este practicarea vrăjitoriei și a ocultismului.
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MINCIUNI CARE NE ÎNROBESC

Ne găsim astăzi în mijlocul unei mari bătălii. De ce sunt așa de mulți creștini descurajați și care trăiesc vieți înfrân-
te? Unii sunt înrobiți de trecutul lor, fie suferind din cauza păcatelor lor, fie răniți de alții. Unii sunt incapabili să-și 
confrunte slăbiciunile, ca și când ar fi deja înlănțuiți de o forță exterioară care nu le permite să scape de eșec. Ce-i de 
făcut?

1. Dacă ne întoarcem în Grădina Edenului vom înțelege mai bine originea problemelor noastre. Totul începe cu o 
 simplă minciună. Geneza 3:1 spune că șarpele era mai      _______________ decât toate fiarele câmpului. Putem 

vedea cât de viclean era din felul în care a înșelat-o pe Eva. Ce minciuni a folosit șarpele în Geneza 3:1-7?
 v.1 (compară cu 2:16-17)  _____________________________________________________________________
 v.4-5 (compară cu 2:17)  ______________________________________________________________________
 v.6 Fructul părea a fi bun, însă i-a oferit Evei înțelepciunea pe care ea a dorit-o? __________________________

2. A fost Adam mai nevinovat decât Eva? De ce? v.6, 12    _____________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

3. Astăzi dialogul ar putea fi cam așa:
• Satan:   Aha, Dumnezeu a interzis totul, pentru că El nu vrea să vă simțiți 

bine! Destul cu toate legile astea plictisitoare; bucură-te de viață, fii ferici-
tă! 

 Liniștește-te, nu o să ți se întâmple nimic. Nimeni nu mai crede în iad. 
Este doar o cale demodată de a speria pe cineva și de a-l face să păzească 
regulile.    

 Ești sigură că Dumnezeu îți vrea cu adevărat binele sau vrea să te controle-
ze? Aceste reguli îți limitează libertatea și-ți fură fericirea. Cum crezi că ai 
să fii fericită cu așa de multe restricții?

• Eva:  Arată așa de bine! Îl vreau și îl merit. De ce să neg? Nu rănesc pe 
nimeni și nu fac rău nimănui; oricum, nimeni nu va ști.

• Adam își justifică păcatul: Ea a făcut-o, eu de ce n-aș face-o? Ce-i așa de grav? Oricine altcineva ar face la 
fel. Nu este greșeala mea, femeia pe care Tu mi-ai dat-o ca soție, ea mi-a dat. Sunt doar om; ce așteptări ai de 
la mine să rezist la o ispită așa de mare? Prietenii mei ar râde de mine dacă nu aș fi alături de ei.

• Eva:  A fost prea greu să rezist și, la urma urmei, Adam a făcut-o și el.
 
Același lucru se întâmplă astăzi. Întorcându-ne la întrebarea „de ce sunt așa de mulți creștini înfrânți?”, unul 
dintre motivele principale este acela că ei acordă atenție în mod constant minciunilor diavolului și la ceea ce le 
spune lumea. Atunci când eșuează în a sesiza înșelăciunea, ei îngăduie în mod inconștient dușmanului să le influ-
ențeze deciziile și, în consecință, înfrângerea este garantată. Deseori ei nici nu realizează că au o problemă.

Satan promite ce-i mai bun, dar 
răsplătește cu ce-i mai prost;

El promite onoare și 
răsplătește cu rușine;
El promite plăcere și 
răsplătește cu durere;

El promite profit și 
răsplătește cu pierdere:

El promite viață și răsplătește 
cu moarte 1



PARABOLA VACII

Atunci când un cetățean certăreț 
părea a fi de neconvins, Abraham 
Lincoln i-a spus: „Bine, hai să 
vedem câte picioare are o vacă?”

„Patru, desigur”, a venit replica 
scârbită.

„Este bine”, a fost de acord 
Lincoln. „Acum să presupunem că 
tu numești picior coada vacii; câte 
picioare ar avea acum vaca?”

„Cum câte, cinci, desigur”, a fost 
replica convingătoare.

„Ei, acum ai greșit”, i-a spus Lin-
coln. „ A numi picior coada vacii 
asta nu face din ea un picior.”

Mulți oameni de astăzi cred în 
mod greșit că fiecare ar trebui să 
decidă pentru el însuși ce este bine 
sau rău. Ei spun că Biblia este prea 
demodată pentru a fi folositoare în 
lumea noastră schimbătoare. 

Chiar dacă cultura noastră spune 
că ceva este OK, asta nu înseam-
nă că este într-adevăr OK. Unii 
cred că păcatul nu este păcat doar 
pentru că ei îi dau un alt nume. 
Ascultă-i pe cei din jur în această 
săptămână să vezi dacă poți găsi 
exemple ale acestui fel de gândire.

SĂ CREȘTI

 Citește Luca 1-7 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Ioan 8:44

„Voi aveți de tată pe diavolul; și 
vreți să împliniți poftele tatălui 
vostru. El de la început a fost 
ucigaș; și nu stă în adevăr, pentru 
că în el nu este adevăr. Ori de câte 
ori spune o minciună, vorbește din 
ale lui, căci este mincinos și tatăl 
minciunii”. 

PRINCIPALA ARMĂ A LUI SATAN

4  Ioan 8:44 spune că diavolul este un ucigaș care nu stă în 
 ______________________, pentru că în el nu este ___________________. 
 El este ________________________ și tatăl  _______________________. 

 Minciunile sunt arma principală pe care Satan o folosește pentru a înșela, 
intimida și înrobi. Deși folosește lucruri ca vrăjitoria și posedarea demonică, 
el poate face aceleași lucruri cu o simplă minciună. De exemplu, dacă el ne 
poate convinge că banii ne vor face fericiți, noi vom fi tentați să facem orice 
ca să avem mai mulți, chiar dacă asta ar însemna să-i înșelăm sau răni pe 
ceilalți ca să-i avem.

5.  Deși Isus spunea adevărul, unii nu _______________________. Ioan 8:45
 De ce? Versetul 47 spune că oricine este din Dumnezeu ___________________ 

cuvintele lui Dumnezeu, în timp ce aceia care nu sunt din Dumnezeu nu-L 
ascultă, cu atât mai puțin să-L creadă. Când cineva refuză să-L asculte pe 
Dumnezeu, el permite minciunilor să-l îndrume spre rău.

        Tu pe cine asculți?

6.  Lumea are o percepție total diferită a adevărului decât o avem noi. Cum vede 
un necredincios lucrurile lui Dumnezeu? 1 Corinteni 2:14

 _____________________________________________________________
 Le înțelege?  __________________________________________________ 
 Cultura noastră își bate joc în mod constant de valorile biblice, privind 

Evanghelia ca fiind îngustă și depășită. Mare parte din ceea ce lumea învață 
ca fiind „adevăr” este de fapt o minciună. Lucrurile nu merg deloc bine 
pentru oameni, pentru că viețile lor sunt zidite pe înșelăciune. Ei au devenit 
robii (sclavii) minciunilor. Pentru ei nu există absoluturi; dimpotrivă, ei cred 
că totul este relativ, în funcție de circumstanțe. De aceea fiecare are adevă-
rul lui. Ei refuză să se supună standardelor Biblice, crezând că oamenii fac 
regulile, nu Dumnezeu.

7. Pe de altă parte, 1 Corinteni 2:15 spune că omul spiritual (duhovnicesc) 
 _____________________ toate lucrurile. Examinând toate lucrurile, el este 

în stare să deosebească adevărul de eroare și să ia decizii înțelepte. Lecțiile 
care urmează în acest curs ne avertizează cu privire la câteva dintre cele mai 
obișnuite minciuni pe care le auzim deseori. Cea mai bună cale de a depista 
„minciunile” este să cunoaștem „adevărul” așa cum este el revelat în Cuvântul 
lui Dumnezeu.

 O aplicație practică: Când un creștin spune adevărul așa cum este 
el revelat în Scripturi, mulți îl vor respinge pentru că mințile lor 
sunt închise față de adevăr. Ei nu pot nici să accepte, nici să înțe-
leagă adevărul. Faptul că majoritatea respinge mesajul nostru n-ar 
trebui să ne descurajeze, ci mai degrabă să ne motiveze să conti-
nuăm a înota împotriva curentului acelor credințe populare care se 
bazează pe minciuni.

8. Începe prin a nota mai jos trei exemple de minciuni care te-au afectat în 
trecut.

 • ___________________________________________________________
 • ___________________________________________________________
 • ___________________________________________________________

7

STOP

STOP



Pasul 2
Adevărul care ne eliberează

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____ Mulți creștini sunt destul de maturi ca să nu se lase amăgiți 

de idei false.
____ Dacă practici păcatul, vei deveni sclav al păcatului.
____ Adevărul biblic aduce libertate

ADEVĂRUL CARE NE ELIBEREAZĂ

În fiecare zi suntem bombardați de tot felul de credințe populare. Fiecare vrea să ne spună ce să gândim. Pe cine să 
credem? Este absolut necesar să învățăm să distingem între vocile adevărului și zgomotul confuziei și minciunilor.

1. Ce a spus Isus că ne poate face liberi? Ioan 8:31-32  _______________________________________________
 Dacă adevărul ne eliberează, atunci ce ne înrobește? _______________________________________________

2. Cum putem cunoaște adevărul? Ioan 8:31-32 _____________________________________________________
 Dacă ținem la învățătura lui Hristos, ea ne va duce la adevăr. Din nefericire, mulți credincioși din ziua de azi 

nu cunosc ceea ce învață Biblia. Citesc rar din Biblie, o studiază cu mult mai puțin. În schimb urmează ceea ce 
le spun alții și sfârșesc în confuzie. Chiar și conducători de biserici pot fi cuprinși de confuzie. Pe de altă parte, 
sunt aceia care cunosc ceea ce învață Biblia, însă nu urmează învățăturile ei. Și ei sfârșesc rău de tot.

3. Gândește-te puțin la următorul lucru. Odată un deținut a spus următoarele cuvinte: „Îmi pare bine că am fost 
prins. Când eram afară, am crezut că unele lucruri erau grozave, însă acum văd că a fost doar ignoranță. Am 
fost într-adevăr un prizonier al păcatului. Aici înăuntru, de când citesc Biblia, am întâlnit adevărata libertate, 
viață eternă și pace.” 3

 Ce legătura are această istorie cu tine? Deși poate nu ai fost niciodată în închisoare, ești cu adevărat liber? Cei 
care vorbeau cu Isus în Ioan 8:33 afirmau că nu au fost niciodată robii cuiva. 

   Cum le-a răspuns Isus? Ioan 8:34 ____________________________________________________
  Ai simțit vreodată frustrarea de a fi înrobit de păcat?   Da ❏   Nu ❏

  Cât de mult se bazează viața ta pe adevăr?
  Care dintre următoarele afirmații se potrivesc vieții tale?

❏ Citesc Biblia în mod regulat.
❏ Ca să fiu cinstit, cunoașterea mea despre Biblie este foarte limitată.
❏ Nu-mi place să-i judec pe alții, așa că nu mă simt calificat să spun cine are 
 adevărul.
❏ Eu decid. Evaluez ce spun alții comparând cu ceea ce-mi spune mie Biblia. 
 De aceea pot să discern cine îmi spune adevărul.
❏ Îi las pe alți creștini sau pe cei care predică în biserica mea să-mi spună ce 
 să cred. Este cel mai ușor.
 

COMBATEREA MINCIUNILOR CU ADEVĂRUL
 
4. Care este prima piesă din armura noastră spirituală menționată în Efeseni 6:14? _________________________
 De ce este așa de importantă această piesă? Cum ne ajută în lupta spirituală? 
 _________________________________________________________________________________________

 Este interesant de notat că ultima piesă a armurii este Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, în care 
găsim adevărul. O sabie este o armă atât ofensivă cât și defensivă. Ea protejează împotriva minciunilor diavolu-
lui atacându-le cu adevărul.
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„Dacă rămâneți în 
cuvântul meu, sunteți 
în adevăr ucenicii 
Mei; veți 
cunoaște 
adevărul și 
adevărul 
vă va face 
liberi.”. 

Ioan 8 :31-32

-

)



5. Ce ne ajută să evităm căile celui rău? Psalmul 119:104-105
 _________________________________________________________________ 
 Dacă nu ar fi fost Biblia, noi nu am fi fost în stare să identificăm minciunile și 

să fugim de ele.  Versetul 105 compară Biblia cu o candelă care ne luminează 
mintea să vedem minciunile care ne-ar putea rătăci de pe cale.

6. În lumina celor de mai sus, ce a decis psalmistul? Psalmul 119:106   
 _________________________________________________________________
  El nu s-a îndoit, ci și-a întărit convingerea și nimic nu-l va împiedica să fie
 ascultător. Scripturile nu trebuie doar să ne umple mințile, ci trebuie să ne 
 motiveze să punem în practică ceea ce citim în ele.

TRĂIND ÎN ADEVĂR

7. Filipeni 4:8. Ce ar trebui să facem cu lucrurile care sunt adevărate?  ____________________________________
 Noi ar trebui să gândim, să medităm, sau să trăim ceea ce este adevărat. Ce crezi că înseamnă „a medita” la adevărul 
 Cuvântului lui Dumnezeu? ____________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

8. 1 Ioan 1:9-10 vorbește despre ___________________ păcatelor noastre. Mărturisirea înseamnă a spune adevărul 
despre păcatele noastre. Când încetăm să le mai acoperim, atunci permitem luminii pătrunzătoare a adevărului 
să strălucească.

 Potrivit textului din 1 Ioan 2:4, oricine spune „Îl cunosc”, însă nu face ceea ce El poruncește, este un 
 ____________________ și ________________________________. Încă odată, accentul se pune pe ascultare, 

nu doar pe cunoaștere.

9. Efeseni 4:24-25 ne spune să ne îmbrăcăm în omul cel nou. Aceasta înseamnă să ne dezbrăcăm de 
 _________________________ și să vorbim ___________________________.   De ce? ___________________
 __________________________________________________________________________________________

10. Fapte 17:10-11 spune că credincioșii din Berea erau mai deosebiți decât cei din alte părți. Nu doar că au primit 
 mesajul însă ei  _____________________________________________________________________________
 În ce fel i-am putea imita pe cei din Berea? _______________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

• Dacă nu ești mulțumit cu răspunsurile tale la întrebările de la pagina anterioară, ce poți face? Răspunsul este: 
rămâi și trăiește în Cuvânt (Ioan 8:31-32)

• Ce te gândești să faci în această săptămână ca să rămâi în Cuvânt? ________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

• Rămânerea în Cuvânt este mai mult decât o citire rapidă a unui pasaj. Este important să analizezi pasajul ca să înțelegi 
ce se spune și ce înseamnă.  Chiar și aceasta nu este suficient. Există un pas următor. 

• După studierea unui pasaj, este important să cauți aplicații pentru viața ta. Iacov 1:22 spune că nu este suficient să auzi
 Cuvântul, trebuie ________________________________________________________________________________

 La sfârșitul studiului tău, ridică-ți ochii spre Dumnezeu și cere-I: „Doamne, ce vrei să fac ca răspuns la ceea ce am citit?”

• Acest curs este dedicat studiului câtorva dintre cele mai uzuale minciuni pe care lumea și Satan le folosesc pentru a 
ne deruta. Începând cu Pasul 3, vom examina minciuni ca: „Sunt singur”, „Nu pot, este imposibil”, „Dumnezeu nu va 
ierta niciodată pe cineva ca mine”, și altele. La fiecare minciună, vom căuta răspunsurile biblice care ne vor permite să 
trăim în libertate și sfințenie.
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SĂ CREȘTI

Citește Luca 8-14 
(câte un capitol 
pe zi)

Memorează Ioan 8:31-32

„Dacă rămâneți în cuvân
tul meu, sunteți în adevăr 
ucenicii Mei; veți cunoaște 
adevărul și adevărul vă va 
face liberi.” 

STOP



 Pasul 3
Minciună: Sunt singur

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
_____ Dumnezeu nu este interesat de cei care nu au fost credincioși.
_____ Dacă vrei să mergi înainte în viață, trebuie să ai grijă de tine 
 însuți, pentru că nimănui nu-i pasă de tine.
_____  Întotdeauna este speranță, chiar și atunci când lucrurile par 
 negre și nu pare a se găsi nicio soluție.

MINCIUNA:
 
„Mă simt complet singur.” „Nimeni nu mă poate ajuta.” „Toți m-au abando-
nat.” „Mă simt ca și cum Dumnezeu ar fi departe sau ca și când ar fi plecat în 
vacanță și m-a părăsit.” Chiar în mijlocul unei mulțimi, mulți oameni se simt 
singuri, abandonați, temători și disperați. Confruntați cu singurătatea, unii își 
umplu timpul cu activități, prieteni și muncă pentru a-i împiedica să se uite în 
oglindă și să întrebe: „Îi pasă cuiva de mine?” Alții caută cu disperare consolare 
în locuri greșite, în relații abuzive, în sex, alcool sau droguri.

RĂSPUNSUL:

Este oare adevărat că ești singur? Nu! Aceasta este una dintre cele mai di-
structive minciuni din zilele noastre. De unde știm că este o minciună? Biblia 
este plină de promisiuni pentru persoana care se simte abandonată și singură. 
De exemplu:

1. Ce spune Isaia 41:10 persoanei care se simte singură și abandonată? ___________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 Dumnezeu a făcut această promisiune unor oameni păcătoși și răzvrătiți. Deși ei nu meritau, El a fost întotdeauna 

lângă ei.

2. De ce să te temi? Notează mai jos promisiunile din Isaia 41:10 și meditează la semnificația fiecăreia în parte. 
 • ___________________________________________     •  __________________________________________
 • ___________________________________________     •  __________________________________________

Cum te simți știind că aceste promisiuni sunt adevărate?  ________________________________________________
Și dacă nu ai știut aceste promisiuni sau refuzi să le crezi, ce urmează atunci?  _______________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Psalmul 23 a adus mângâiere multora de-a lungul vremii. Cum este prezentat Dumnezeu în Psalmul 23:1-3?   
 __________________________________________________________________________________________
 Care este lucrarea unuia care păstorește oi? Cât poate să difere de cea a unui văcar? _______________________
 __________________________________________________________________________________________

4. Ce asigurare avem pentru vremurile grele care vor veni? v.4  _________________________________________

5. Explică ce știe Dumnezeu despre viața ta? Psalmul 139:1-5 __________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

6. De ce nu poți să scapi de prezența lui Dumnezeu? Psalmul 139:7-12 ___________________________________
 __________________________________________________________________________________________
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O ISTORIE CIUDATĂ

Pentru a sublinia cât de singuri pot 
fi oamenii. Un anunț într-un ziar 
din Kansas (SUA) spunea: „Vă voi 
asculta timp de 30 de minute fără nici 
un comentariu pentru 5$.”

Despre anunț, Charles Swindoll spu-
nea: „Sună ca o farsă, nu-i așa?” Însă 
persoana a fost serioasă. A sunat-o 
oare cineva? Sigur! Nu a luat prea 
mult timp până a ajuns să primească 
între 10 și 20 de apeluri pe zi.

Durerea singurătății era așa de adâncă 
încât oamenii au fost gata să încerce 
orice pentru o jumătate de oră de 
companie. 4

STOP



Au fost momente în care nu L-ai chemat pe Dumnezeu în ajutor? De ce?
❏ N-ai realizat că Dumnezeu este aproape pentru că nu cunoșteai Scripturile.
❏ N-ai crezut că El este aproape pentru că nu L-ai văzut.
❏ Nu ai vrut să-L chemi pe Dumnezeu pentru că nu ai dorit să I te supui.

10. Ce faci în momente de nesiguranță sau când viitorul tău este nesigur? 
 ______________________________________________________________ 
 Atunci când Iosua trebuia să preia conducerea israeliților, ei erau aproape să 

intre în teritoriul dușmanului și să cucerească țara promisă. El nu știa ce s-ar 
putea întâmpla însă a primit câteva sfaturi importante:

• Moise i-a zis: „Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te 
va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!” Deuteronom 31:8

 •  Dumnezeu i-a zis: „Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbăr-
bătează-te”? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, 
este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9

11. Cum l-au motivat pe Iosua aceste promisiuni în momentele de incertitudine?   
 ______________________________________________________________ 
 Nici Iosua și nici israeliții nu erau singuri. Nu doar că Dumnezeu a promis să 

fie cu Iosua, să nu-l părăsească niciodată și să nu-l uite, ci El a promis că va 
merge înaintea lui, oriunde va merge el.

12. Dumnezeu este de partea noastră. El este de asemenea disponibil și ne-a oferit 
o familie căreia putem să-i aparținem, familia lui Dumnezeu. Efeseni 2:18-19 
spune:
 Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un duh.  Așadar, voi 

nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei ci sunteți împreună  
cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu.

 Cum te face să te simți să știi că ești împreună cu cei din familia lui Dumnezeu? 
______________________________________________________________

Atunci când te simți singur, ai două opțiuni:
• Să trăiești ca și când ai fi singur, căzând în depresie și disperare.
• Să privești în sus și să-L chemi pe Dumnezeul invizibil, acceptând prin 

credință că El este prezent în viața ta.
Decide între cele două și amintește-ți: Nu ești singur niciodată!

O ISTORIE 
MOTIVATOARE

Citește povestirea lui Elisei 
și a sirienilor din 2 Împărați 
6:8-18, în mod special v.15-
17. Care este lecția majoră pe 
care o poți învăța din această 
istorisire? 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

           SĂ CREȘTI

          Citește Luca 15-21 
          (câte un capitol pe zi)

Memorează Isaia 41:10

„Nu te teme, căci Eu sunt cu 
tine; nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu sunt Dumnezeul tău; 
Eu te întăresc, tot Eu îți vin 
în ajutor. Eu te sprijinesc cu 
dreapta Mea biruitoare.”

7. Cum te fac să te simți aceste învățături din Psalmul 139? ___________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

8. Psalmul 46:1-2 ne asigură că nu suntem singuri niciodată în momentele dificile, pentru că Dumnezeu este
 _____________________________________________________________________________.  De aceea noi   
 nu ne _________________  chiar dacă ___________________________... „Domnul oștirilor este cu noi”. v.7

9. Psalmul 145:18-19 Domnul este _________________ lângă cei ______________________. La ce putem să ne 
 așteptăm atunci când Îl chemăm pe Dumnezeu? v.19  ______________________________________________ 
 Deși Dumnezeu este aproape, cei care nu vor să-L cheme trăiesc ca și când ar fi singuri și abandonați. Ei nu 

primesc mângâiere; în schimb amărăciunea, teama și agonia le stăpânesc viețile. Ce tragedie!
 

11

STOP

STOP



O zilnică supunere lui Hristos 

Romani 12:1 ne îndeamnă să ne supunem trupurile 
lui Hristos. Următoarea rugăciune poate servi 
ca un model pentru această supunere zilnică: 

„Doamne, mă supun cu totul Ție,
Ia mintea mea și ceea ce gândesc

Ia ochii mei și ceea ce văd
Ia urechile mele și ceea ce aud

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

Ia-mi mâinile și ceea ce fac
Ia-mi picioarele, acolo unde merg

Ia-mi trupul, este templul Tău.
Umple-mă cu Duhul Tău Sfânt.

Vreau să Te ascult.
Vreau să fac voia Ta.”.

 
Din Viață nouă în Hristos, Volumul 1, Lecția 4

12
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Detectarea și respingerea minciunilor 
Principii care să te ajute să-ți bazezi viața pe adevăr în loc de minciuni.

Așa cum ai văzut în lecțiile anterioare, un creștin poate fi 
liber doar dacă-și bazează viața pe adevăr. Fiecare lecție 
abordează o minciună specifică și apoi dă răspunsuri 
biblice pentru corectarea efectelor minciunii în viața ta. În 
mod cert, nu este posibil să vorbim despre fiecare minciună 
inventată de diavol, însă putem recunoaște și combate orice 
minciună atunci când se ivește.

Ceea ce crezi va determina felul în care vei acționa. Dacă 
crezi că un lucru este adevărat, vei trăi ca și când el ar 
fi adevărat. De exemplu, dacă tu nu crezi că Dumnezeu 
veghează, atunci ai tendința de a trăi o viață nesăbuită. Pe 
de altă parte, dacă ești conștient că Dumnezeu este pre-
zent, atunci ai tendința să trăiești neprihănit. Dacă crezi 
că nu poți, tu nu poți. Dacă te vezi un ratat, vei trăi ca un 
ratat. Dacă te vezi ca o făptură nouă în Hristos, vei trăi în 
biruință ca o persoană nouă. Dacă crezi că ceva este fals, 
îl vei respinge, chiar dacă este adevărat. Principiile care 
urmează te vor ajuta să înțelegi cum să trăiești în libertate 
și biruință.

 

1. Învață să gândești biblic. Lucrul acesta se întâmplă 
atunci când îți umpli mintea cu Scriptura.

2. Fă un studiu profund al Bibliei, nu doar o citire rapidă 
a Cuvântului. Atunci când studiezi Biblia regulat, îți 
creezi în minte o bibliotecă plină de cunoaștere biblică. 
Cu timpul vei acumula din ce în ce mai multe resurse 
care te vor ajuta în confruntarea cu problemele zilnice 
ale vieții.

3. Trăiește în concordanță cu Scripturile pe care deja le 
știi. În fiecare zi aplică în viața ta ceea ce ai citit.

4. Cultivă obiceiul de a pune întrebări legate de ceea ce 
vezi și auzi. Fără a deveni negativ sau cinic, învață să 
examinezi fiecare lucru în lumina Cuvântului lui Dum-
nezeu. În mod continuu, întreabă-te: Este adevărat? Ce 
spune Biblia despre aceasta?

5. Gândește pentru tine însuți. Nu crede ceva doar 
pentru că cineva (chiar și un creștin) ți-a spus că este 
adevărat, sau pentru că este popular.

6. Ce ar face Isus în situația ta?

7. Când te simți ispitit, împovărat, descurajat, îndoielnic 
sau chiar entuziasmat, întreabă-te:

• Ce cred că mă face să mă simt în acest fel? Este 
adevărat?

• De unde îmi vin în acest moment gândurile și 
simțămintele? De la Dumnezeu? De la diavol? 
Din cultura mea? Din mine însumi? De la mama 
sau tata?

• Sunt forțat de cineva să cred sau să acționez 
 într-un mod care contrazice Biblia? Cum?

• Cum ar putea circumstanțele actuale să-mi defor-
meze punctul meu de vedere, în bine sau în rău?

• Ce spune Dumnezeu despre credințele populare 
din cultura mea?

• Am îndoieli cu privire la ceva ce Biblia îmi spune 
clar că este adevărat?

• Am îndoieli cu privire la ceva ce Biblia îmi spune 
pentru că nu-l pot vedea sau atinge?

• Ce să fac dacă nu-mi place ceea ce spune Biblia? 
Ce decizii greșite s-ar putea să iau pentru că nu 
doresc să mă supun la ceea ce îmi spune Biblia?

8. Gândește-te la implicațiile deciziilor tale. Care vor fi 
efectele pe termen scurt? Dar pe termen lung?

9. Ești conștient că realitatea poate fi diferită de ceea 
ce vezi și simți acum? Dumnezeu este suveran și este 
prezent. Cu El, toate lucrurile sunt posibile!

 Vrei să te concentrezi pe ceea ce Dumnezeu poate să 
facă sau te uiți doar la circumstanțele tale prezente? 
Vrei să-I încredințezi lui Dumnezeu circumstanțele tale 
prezente și să-I spui: „Doamne, iată-mă, sunt slujitorul 
tău, dornic să fac voia Ta. Mă încred în Tine cu toate 
lucrurile din viața mea care par a fi imposibile. Chiar 
dacă eu nu pot, Tu poți.”

10. Este posibil să acorzi mai multă atenție la ceea ce 
gândesc oamenii decât la ceea ce spune Dumnezeu?

11. Fă o listă cu mesajele negative (minciunile) pe care 
le auzi.  Apoi scrie o afirmație adevărată care să 
înlocuiască fiecare mesaj negativ.

 



Pasul 4
Minciună: Este imposibil

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
_____ Sunt momente când nimeni și nimic nu mă poate ajuta.
_____ Atunci când mă simt responsabil să-mi rezolv singur proble-

mele, sunt pe drumul eșecului.
_____ Puterea lui Dumnezeu se manifestă atunci când îmi recunosc 

slăbiciunile.

MINCIUNA

Te-ai aflat vreodată în situații atât de dificile încât ți-ai spus: „Este imposibil. Nu văd nicio cale de ieșire din asta. Sunt 
gata să renunț?” Posibil că ai încercat să-ți schimbi caracterul însă fără succes. Sau poate ți-ai spus: Am eșuat ca soț, 
mamă, fiu... Te simți frustrat de incapacitatea ta de a fi biruitor în viața de creștin în timp ce alții par să fi atins acest dezi-
derat? Și lista continuă mai departe.

RĂSPUNSUL

Tu nu poți, însă Dumnezeu poate! Isaia 41:13 spune: „Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor!” Uită-te și vezi tot ce a 
făcut Dumnezeu de-a lungul istoriei. De exemplu, pune-te în situația celor trei tineri evrei care stăteau în fața împăratului 
Babilonului, amenințați cu aruncarea într-un cuptor aprins pentru faptul că nu au ascultat ordinul de a se închina idolului 
împăratului. Citește această minunată istorie în Daniel 3:10-27 care ne spune cum ei și-au riscat viețile confruntându-se 
cu edictul împăratului.

1. De ce nu au vrut să se închine unui dumnezeu fals, știind că refuzul lor le-a pus viețile în pericol? Daniel 3:17-18  
 ______________________________________________________________________________________________
 Și care au fost rezultatele? Citește Daniel 3:19-27. Dumnezeu i-a scos din flăcări neatinși, fără ca vreunul să miroasă 

a fum.

2. Ce lucruri din viața ta par a fi imposibile?  ___________________________________________________________
 Cum te face să te simți Romani 8:31,37?  ____________________________________________________________

3. Ce ar putea fi mai dificil decât promisiunea făcută Mariei, că va avea un fiu, deși ea era fecioară? Îngerul a încurajat-o
  spunându-i: ___________________________________________________________________________ Luca 1:37
4. Dacă cineva ar fi avut dreptate să spună „Este imposibil!”, aceasta ar fi fost Maria, care însă ce răspuns a dat? 
 Luca 1:38 _____________________________________________________________________________________

• Putem spune și noi același lucru astăzi când ne confruntăm cu situații „imposibile”. Putem să ne întrebăm: 
„Sunt gata să cred că nimic nu este imposibil la Dumnezeu, sau mă voi concentra pe problemă și îmi voi 
pierde speranța, voi renunța și voi cădea în depresie, mânie sau frustrare?”

• Cu ce situații imposibile te confrunți azi? Scrie-le pe o foaie de hârtie, apoi parcurge lista spunând: „Doamne, 
lucrul acesta pare imposibil, dar cred că este posibil pentru Tine.”

5. 5. Care sunt cele două porunci din 1 Petru 5:6-7 pentru cel care se îngrijorează?
 v. 6 ____________________________________ De ce? ________________________________________________ 
 v. 7 ____________________________________ De ce? ________________________________________________ 

6. Ți-ai spus vreodată: Nu am bani; cum am să-mi plătesc datoriile? Ce a spus Isus în Matei 6:25?   ________________
 ______________________________________________________________________________________________ 
 De ce? v.26 ____________________________________________________________________________________
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STOP



PENTRU 
ÎNCURAJAREA TA

Dacă te simți descurajat 
pentru că orice ți se pare 
imposibil, citește următoarele 
pasaje. Ele te vor inspira.

Evrei 11 vorbește despre eroii 
credinței.

Daniel 6 vorbește despre 
Daniel și groapa cu lei

15

 Continuă să citești Matei 6:26-32 unde Isus afirmă că Dumnezeu se va îngriji de 
nevoile tale zilnice. Dacă El se îngrijește de păsări și îmbracă crinii cu frumusețe, 
oare nu se va îngriji de noi cu atât mai mult? Îngrijorarea nu ne ajută. Ea doar ne 
vlăguiește de putere. Dumnezeu știe toate nevoile noastre.

7. Ce ar trebui noi să facem mai întâi, în loc să ne îngrijorăm? Matei 6:33 
 __________________________________________________________________
 A căuta Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să te supui clipă de clipă autorității lui 

Hristos, împăratul tău. Ce promite Dumnezeu atunci când ne supunem Lui? v.33 
 __________________________________________________________________

8. Ce spune Pavel în Filipeni 4:13?  _______________________________________
 __________________________________________________________________
 În contextul său, pasajul vorbește despre finanțe. Pavel a învățat să se încreadă în 

Dumnezeu, fie că era vorba de bani sau de o altă nevoie. Se aplică de asemenea 
altor domenii din viață. Cu Hristos, nimic nu este imposibil.

9. Care dintre aceste variante ale frazei „Este imposibil” ți se potrivește?

❏ Nu mă pot schimba, așa sunt eu.  ❏ Nu pot ierta.  
❏ Nu voi fi niciodată un creștin biruitor.  ❏ Nu pot să rabd.  
❏ Problemele familiei mele nu au soluție. ❏ Nu cred că Dumnezeu mă va ierta.
❏ Nu cred că Dumnezeu mă poate folosi. ❏  Nu pot lua note bune la școală.
❏ Nu pot să-mi biruiesc dependența de pornografie. ❏ Nu pot birui ispita.
❏ Nu voi avea niciodată prieteni adevărați. ❏ Mă simt ca un ratat.
❏ Nu văd nicio speranță pentru rezolvarea problemelor mele financiare.  
❏ Altceva ______________________________

10. Gândind la lista de mai sus, meditează la 2 Corinteni 12:7-10. De ce se bucura 
 Pavel în slăbiciunile lui? v.9   __________________________________________
 __________________________________________________________________
 v.10 Când sunt _____________________  atunci sunt  ______________________

11. De cine depinde victoria?     ❏ Eu  ❏ Dumnezeu 
 Atunci când te simți responsabil să-ți rezolvi problemele personale, tu te condamni 

singur la eșec. Nu este vorba de capacitatea ta de a birui prin eforturile personale. 
Dumnezeu spune: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune 
este făcută desăvârșită.” Pavel a lăsat ca puterea lui Dumnezeu să se odihnească 
peste el. A trăi în har înseamnă să depinzi de Dumnezeu și nu de puterea ta.

 ESTE MOMENTUL SĂ DECIZI 
 Bifează următoarele afirmații cu care ești de acord: 

❏ Vreau să spun: „Când sunt slab, atunci sunt tare”. 
 2 Corinteni 12:10

❏ Nu-mi voi concentra atenția pe problemele sau limitările mele, 
 ci mai degrabă pe Dumnezeu care spune: „Nu te teme de nimic, 
 Eu îți vin în ajutor”. Isaia 41:13

❏ Cred că pot face toate lucrurile prin Hristos, care mă întărește. Filipeni 4:13

❏ Vreau să mă încred în Dumnezeu în toate circumstanțele și să-I spun: 

 „Doamne, iată-mă, sunt robul Tău, gata să fac voia Ta. Mă încred în 
 Tine pentru lucrurile care par a fi imposibile în viața mea. Eu nu pot 
 să-mi rezolv problemele, însă Tu poți.”

SĂ CREȘTI

Citește Luca 22-24 
și Psalmii 33-35 
(câte un capitol pe zi).

Memorează 2 Corinteni 12:9

„Și El mi-a zis: „Harul Meu 
îți este de ajuns; căci puterea 
Mea în slăbiciune este făcută 
desăvârșită.” Deci mă voi 
lăuda mult mai bucuros cu 
slăbiciunile mele, pentru ca 
puterea lui Hristos să rămână 
în mine.”

STOP



Această minciună este legată de problema auto-suficienței. Când spui: „Pot să fac; sunt capabil; sunt mai bun decât alții...”, 
tu te încrezi în tine însuți în loc de puterea lui Dumnezeu.

„POT SĂ FAC” ȘI MÂNTUIREA

Cu ce poți contribui la mântuirea ta? Poate, oare, mersul la biserică, sau rugăciunea către Fecioara Maria, sau renunțarea 
la un obicei rău să te mântuiască? Mulți spun: Fă ceea ce-ți cere religia ta și vei merge în Paradis. Cerințele diferă de la o 
religie la alta, însă toate se bazează pe fapte, ele vând minciuna: Poți să o faci dacă ai să muncești din greu.

1. Ești capabil să contribui cu ceva la mântuirea ta, potrivit Romani 3:10, 20, 23-24? ____________________________
 ______________________________________________________________________________________________

2. Dacă te străduiești, te poți mântui? ___________ Efeseni 2:8-9   De ce? ____________________________________
 _____________________   Ce este „harul”? __________________________________________________________
  Mântuirea este darul gratuit al lui Dumnezeu. Nu poate fi cumpărată, ci doar acceptată, prin credință, sau respinsă.

3. Galateni 3:10-11 spune că cei care încearcă să fie justificați prin lege (efortul propriu) sunt sub __________________ 
 pentru că nu pot să facă _______________ pe care le cere legea. Nimeni nu poate asculta Cele zece porunci 100%. Dacă 

mântuirea ar fi depins de fapte, nimeni nu ar fi putut vreodată să o capete. Mulțumim lui Dumnezeu că ea se capătă prin 
credință, nu prin fapte.

 Cât de mulți oameni sinceri și „buni” sunt astăzi sub blestem pentru că ei cred minciuna: „Eu pot să fac”.

„POT SĂ FAC” ȘI VIAȚA CREȘTINĂ

Dacă nu poți contribui cu nimic la mântuirea ta, ce crezi despre viața ta creștină? Ce rol au faptele și efortul personal? 
Deși mântuirea nu depinde de fapte, nu este nicio îndoială că faptele bune sunt roada mântuirii. Efeseni 2:10 spune că noi 
„am fost zidiți (creați) în Hristos Isus pentru fapte bune”. Nu se pune problema dacă faptele bune sunt importante, ci mai 
degrabă: de unde vin ele? Este viața creștină o chestiune de a încerca din greu sau a-L lăsa pe Dumnezeu să lucreze în tine 
și prin tine?

4. Întoarce-te la 2 Corinteni 12:7-10 pe care l-ai studiat în ultima lecție. La începutul capitolului, Pavel menționează o 
viziune pe care a avut-o despre ceea ce nimeni altcineva nu a văzut vreodată. Apoi însă i s-a dat un țepuș în carne care 
i-a creat o mare suferință. Deși L-a rugat pe Dumnezeu de trei ori să i-l îndepărteze, țepușul a rămas la locul lui. Care 
a fost scopul acestei încercări? 2 Corinteni 12:7

  ______________________________________________________________________________________________
      Când cineva are abilități speciale, este foarte ușor să fie cuprins de mândrie: „Uită-te la mine. Sunt foarte bun. Sunt 

mai bun decât alții.” Dumnezeu permite slăbiciune în viața noastră pentru a ne reaminti că nu putem face nimic fără 
El.

5. De aceea Pavel spunea în 2 Corinteni 12:10 Când sunt ___________________ atunci sunt _____________________. 
Slăbiciunea este o cale bună de a ne reaminti limitările noastre și de a ne tempera mândria 

6. Galateni 2:20-21. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar ____________________, ci _______________ 
trăiește în mine. Acum trăiesc prin _________________ în Fiul lui Dumnezeu. Este o minciună să spun „Eu pot să 
fac” când esența vieții creștine este să las pe Hristos să trăiască prin mine.

Pasul 5
Minciună: Pot să fac

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______  Dacă am să încerc din greu, voi fi mântuit (salvat).
______  Dacă am să încerc din greu, pot să fiu un creștin biruitor.
______  Sunt astăzi lucrări care se bazează mai mult pe puterea voinței 

oamenilor determinați decât pe puterea lui Dumnezeu.
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 Ce determină relația mea cu Dumnezeu? v. 21 Nu este despre ceea ce eu fac pentru 
Dumnezeu, ci ceea ce Hristos a făcut pentru mine.

7. În Ioan 15 Isus a spus că El este vița iar noi suntem mlădițele. Ce ne învață versetele
  4-5 despre ideea că „eu pot să fac”? ______________________________________
 ___________________________________________________________________
 Ce înseamnă „a rămâne” în Hristos? ______________________________________
 ___________________________________________________________________

8. Iacov 4:6-7 Față de cine se împotrivește Dumnezeu? ___________________ În loc 
de a spune ”Pot să fac, sunt capabil”, care ar trebui să fie atitudinea mea înaintea lui

  Dumnezeu? v.7,10 ____________________________________________________

9. Uneori apar rivalități între biserici sau lucrări, însă în final, cine asigură creșterea? 
 1 Corinteni 3:4-6   ____________________________________________________

10. 1 Corinteni 3:11-15 ilustrează modurile în care creștinii își zidesc viețile. Unii, în-
crezându-se în puterea lui Dumnezeu, zidesc cu aur, argint și pietre prețioase. Alții, 
care se încred în eforturile lor personale, zidesc cu lemn, fân, trestie. Ce se va

  întâmpla la sfârșit?  ___________________________________________________
 Ne vom înfățișa cu toții înaintea scaunului de judecată unde focul va dovedi dacă 

viețile noastre s-au zidit în puterea Duhului Sfânt sau a cărnii. Mulți spun: „Sunt ca-
pabil și talentat”. Poți să faci multe lucruri în carne, chiar să dezvolți lucrări care par 
de succes, dar gândește-te la ce se va întâmpla atunci când Dumnezeu va examina 
fiecare lucru în parte.

11. Unii își evaluează biserica după mărimea ei, cu cât e mai mare cu atât e mai bună. 
Crezi că aceasta este o cale bună de a măsura succesul unei lucrări? De ce? 

 ___________________________________________________________________ 
 Unele lucrări sunt lucrarea lui Dumnezeu în timp ce altele sunt monumente ale 

oamenilor.

„POT SĂ FAC” – LEGALISM SAU HAR?

12. Când viața creștină devine o viață a efortului uman, ea devine „o altă Evanghelia” 
care este împotriva lui Dumnezeu (Galateni 1:6-8). Pavel abordează această pro-
blemă a legalismului în cartea Galatenilor. Unii doreau să ceară noilor credincioși 
dintre neamuri să se circumscrie (să se taie împrejur) și să împlinească alte practici 
ale legii mozaice. Ceva similar se întâmplă și azi:
• Unii credincioși se simt superiori altora care nu urmează lista lor de activități in-

terzise. Îi critică și îi fac de rușine în loc să-i motiveze să facă binele în dragoste. 
Creștinismul lor este total negativ.

• Alții sunt mândri că nu lipsesc niciodată de la servicii, sau că postesc, se roagă 
sau citesc Biblia mai mult decât alții. Ei încearcă să-L impresioneze pe Dumne-
zeu și pe ceilalți cu faptele lor.

13. Mulți creștini depind de ei înșiși și de „faptele lor creștine” gândind: „Dacă am să 
mă străduiesc, pot să fac.” Meditând la cele învățate în această lecție, ce este greșit 
cu acest fel de gândire?

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

Rămâneți în Mine 
și Eu voi rămâne în 

voi. După cum mlădița 
nu poate aduce roadă 
de la sine, dacă nu ră-

mâne în viță, tot așa nici 
voi nu puteți aduce roa-
dă, dacă nu rămâneți în 

Mine.”   Ioan 15:4
    

PENTRU STUDIU 
APROFUNDAT 

Citește cartea Galateni pen-
tru a înțelege mai bine ce 
este adevărata Evanghelia. 
Învață cum să trăiești în har 
și să eviți legalismul.

SĂ CREȘTI

Citește Exod 1-7 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Ioan 15:5

„Eu sunt vița, voi sunteți 
mlădițele. Cine rămâne în 
Mine și în cine rămân Eu, 
aduce multă roadă; căci 
despărțiți de Mine nu puteți 
face nimic.”
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Pasul 6
Mi-e frică

Răspundeți cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
_____ Sentimentul că Dumnezeu este departe aduce teamă vieții noastre.
_____ Uneori lucrurile nu sunt ceea ce par a fi la prima vedere.
_____ „Să te temi de Dumnezeu” înseamnă să-ți fie frică de El.

Fiecare dintre noi experimentează teamă în anumite momente. Bifează care dintre următoarele lucruri ți-au 
produs frică în viața ta.

❏   Frică de respingere ❏   Frică de moarte ❏   Frică de viitor
❏   Frică de judecata lui Dumnezeu ❏   Frică de eșec ❏   Frică de dușmani
❏   Frică de ce vor spune alții ❏   Frică de a fi făcut de râs ❏   Frică de diavol
❏   Frică de a nu fi găsit niciodată dragoste ❏   Frică de starea de sănătate ❏   Frică de a nu-ți putea plăti facturile
❏   Frică de a nu fi auzit de Dumnezeu  ❏   Altele _____________________

DUMNEZEU: SCĂPARE PENTRU CEL NEPRIHĂNIT

1. Psalmul 11 vorbește despre un moment de teroare. Când prietenii lui David au văzut că dușmanii aveau săgețile 
pregătite să-l lovească pe cel neprihănit, ei l-au sfătuit să fugă în munți ca o pasăre. v.1-2

 David a fost indignat. Cum a răspuns el? v.1 ______________________________________________________
 Pentru că David privea la Dumnezeu ca la scăparea lui, el nu-și putea imagina să fugă.

2. David întreba ce ar trebui să facă cel neprihănit când vede că lumea se prăbușește în jurul lui? v.3
 Gândește-te la felul în care tu reacționezi într-un moment de criză. Care a fost răspunsul lui David pentru 
 momentele de criză?  v.4  _____________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 La prima vedere răspunsul lui nu pare a se referi la situația lui, dar fii atent! David spunea că lucrurile nu sunt 

așa cum par să fie. Se pare că cei răi conduc lumea noastră, sau că situația noastră este imposibilă, însă realitatea 
este diferită: Dumnezeu încă stă pe tronul Său și privește la toate lucrurile.

 Ce face Dumnezeu? v.4 Își mușcă cumva unghiile, neștiind ce să facă? _________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 Dumnezeul suveran există, vede toate lucrurile și domnește. El are încă în control lumea noastră, chiar dacă 

nu-L putem vedea.

3. Citește v.5-7. Deși se pare că cei răi câștigă, la vremea Sa Dumnezeu îi va judeca. Atunci, la ce să se aștepte cel 
 neprihănit? v.7 ______________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 Biblia spune aici că „cei neprihăniți privesc Fața Lui.”

4. Care este remediul pentru frică (teamă)? Psalmul 46:10-11  __________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 

• Meditează la implicațiile acestor versete pentru viața ta. Dumnezeu există. El vede toate lucrurile. El stăpânește 
pământul. El este cu noi. El este refugiul (scăparea) nostru. Ce am mai putea cere? ________________________

• Ești temător/înfricoșat? De ce sau de cine ți-e frică? ______________________________________________________  

• Este cu adevărat un Dumnezeu care domnește peste toate lucrurile?    ❏ Da   ❏ Nu  
 El poate vedea toate lucrurile?   ❏ Da   ❏ Nu    El stă lângă tine?   ❏ Da   ❏ Nu 
 Tu crezi cu adevărat că acesta este adevărul?   ❏ Da   ❏ Nu

• Gândește-te la aceasta: când te uiți în jur și nu vezi decât probleme, amintește-ți că ceea ce tu vezi nu este întreaga imagine. 
Dumnezeu este în control, nu oamenii sau circumstanțele noastre. Dacă acesta este adevărul, de ce să-ți mai fie frică? 
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GÂNDEȘTE-TE LA

Uneori Domnul liniștește furtuna.
Alteori El lasă furtuna să urle și 
Își liniștește copiii. 5

În situația ta actuală, simți că 
Dumnezeu liniștește furtuna sau 
că El te liniștește ca să treci prin 
ea?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

CUM NE VEDE DUMNEZEU?

Trebuie să-ți fie frică de Dumne-
zeu? Romani 5:1

___________________________

___________________________

___________________________

Când te-ai încrezut în Hristos ca 
Mântuitor, ai fost justificat, decla-
rat neprihănit pe baza sângelui lui 
Hristos. În loc să te acuze, El te 
iartă. Romani 8:28-39 subliniază 
faptul că El este de partea noastră, 
nu împotriva noastră.
 

SĂ CREȘTI

Citește Exod 8-14 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Psalmul 34:7

„Îngerul Domnului tăbărăște în 
jurul celor ce se tem de El și-i 
scapă din primejdie.”

5. Ce învață următoarele pasaje despre frică și cum să fie biruită?  
 Proverbe 29:25   ______________________________________________
 ____________________________________________________________
 Psalmul 18:1-2  _______________________________________________
 ____________________________________________________________
 Ioan 16:33   __________________________________________________
 ____________________________________________________________

6. A obosit vreodată Dumnezeu să ne mai asculte? Psalmul 71:3
 ____________________________________________________________

7. În Psalmul 34 (mai jos), subliniază cuvintele și frazele care sunt cele mai 
folositoare în biruirea temerilor tale. Fă-ți timp să meditezi la fiecare în 
parte.

        Psalmul 34: 4-9, 14-17
4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns:
 m-a izbăvit din toate temerile mele.
5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie
 și nu ți se umple fața de rușine.
6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude
 și-l scapă din toate necazurile lui.
7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El
 și-i scapă din primejdie.
8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul!
 Ferice de omul care se încrede în El!
9. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui,
 căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
14. Depărtează-te de rău și fă binele;
 caută pacea și aleargă după ea!
15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană
 și urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16. Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi,
 ca să le șteargă pomenirea de pe pământ.
17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude
 și-i scapă din toate necazurile lor.

 * Alte pasaje încurajatoare sunt Psalmul 91 și 1 Cronici 28:20

• În această lecție ai citit multe pasaje care te ajută să te confrunți 
cu frica. Ce gânduri sau idei ți-au captat atenția în mod deosebit?

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

• Pe o foaie separată, fă o listă cu mesajele negative (minciuni) pe care 
 le-ai auzit. Apoi scrie o afirmație adevărată care să înlocuiască fiecare 

mesaj negativ.
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Pasul 7
Minciună: Totuși...toată lumea o face

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
_____ Creștinii sunt chemați să trăiască diferit de ceilalți.
_____ Lumea oferă multă distracție, dar aceasta nu durează.
_____ Mulți creștini sunt ciudați, parcă ar fi venit de pe altă planetă.

MINCIUNA

„Toată lumea o face, eu de ce aș fi diferit? Nu poate fi atât de rău dacă este așa de popular.” Prietenii celor care 
doresc să trăiască o viață sfântă spun uneori: „Nu fi fanatic, relaxează-te, bucură-te de viață! Tu crezi că ești mai bun 
ca noi?” A fi diferit nu este deloc confortabil. Nu este ușor să înoți împotriva curentului. S-ar putea să urmăm lumea 
datorită presiunii pe care ea o exercită asupra noastră; dar alteori o facem pentru că păcatul pare distractiv și nu reali-
zăm consecințele.

1. Dă câteva exemple de practici obișnuite în societatea noastră pe care oamenii le justifică spunând „Toată lumea o
  face.”  ____________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

Somonul

Somonii înoată
în apele reci ale multor râuri. Ei se 
nasc în apele proaspete de izvor, 
însă migrează de-a lungul râului 
spre mare. Nu toți supraviețuiesc 
călătoriei, însă aceia care ajung în 
ocean cresc până la dimensiuni mari. 
După câțiva ani petrecuți în ocean, 
instinctul îi cheamă să se întoarcă la 
izvorul unde s-au născut.

Călătoria spre casă este grea, având 
de luptat cu curentul, praguri, pră-
dători și alte obstacole. Atunci când 
drumul le este barat de o cascadă, ei 
sar odată și încă odată, până ajung 
sus. În final ei ajung la destinație, 
unde își depun icrele și apoi mor, 
dând naștere unei noi generații.

Ce-ar fi dacă somonul nu ar mai vrea 
să înoate împotriva curentului? Ar 
rămâne în ocean, incapabil de a se 
reproduce, ducând în final la stinge-
rea speciei.

Ce se întâmplă cu credincioșii care 
nu ar mai înota împotriva curentului 
lumii?

____________________________

____________________________

____________________________

Fii asemenea nobilului somon. Perse-
verează împotriva curentului și a tot 
ce lumea aruncă asupra ta.

ADEVĂRUL

2. Cum contrazice Romani 12:2 minciuna care spune „...este ok pentru că 
 toată lumea o face”? __________________________________________
 ___________________________________________________________
 Dumnezeu nu te-a chemat să copiezi căile lumii, ci să fii transformat într-o 

persoană nouă, care este diferită. Dacă prietenii tăi te batjocoresc pentru că 
ești credincios, tu ai putea răspunde: „Da, sunt diferit! Și ce dacă? Am ales 
o cale diferită. Am o chemare mai înaltă.”

3. Ca să fii diferit, este necesar să-ți reînnoiești ____________________. v.2 
 Cum îți poți reînnoi gândirea?   _________________________________

 ___________________________________________________________
• Un mod de a-ți transforma gândirea este să accepți ca adevărul biblic să înlo-

cuiască minciunile pe care le-ai învățat de la diavol și de la lume pe parcursul 
vieții tale (Psalmul 119:11). Gândirea ta trebuie reprogramată pentru ca tu să 
fii lumină în întuneric, în loc să accepți modul de gândire al lumii. Acesta este 
motivul pentru care a fost scris acest volum, să te ajute să identifici minciuni-
le și să le schimbi cu adevărul.

• Romani 12:1 ne dă un alt mod de a fi diferit. Adu-ți trupul înaintea lui 
Dumnezeu ca o jertfă vie. Roagă-te și supune-te cu totul lui Dumnezeu, ca 
să faci voia Lui în locul chemărilor lumii. Cum? Vezi „O supunere zilnică lui 
Hristos” la pagina 12.

4. Ce spune Matei 7:13-14 despre persoana care dorește să fie ca toți ceilalți?
  Unde duce calea lată? _________________________________________
 ___________________________________________________________

5. Scrie mai jos câteva domenii din viața ta în care simți presiunea de a te 
 modela după mersul lumii. Fii specific:
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
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6. 1 Petru 2:11 compară credincioșii cu _______________ și _________________
  Explică ce înseamnă să te vezi ca pe un străin și călător ___________________
 ________________________________________________________________

 Credinciosul, privit ca un călător, este diferit de alții pentru că el este doar în 
trecere prin această lume. Meditează la felul în care afectează acest lucru viața ta.

 Cum ar trebui să trăiești? v.11  _______________________________________
 ________________________________________________________________ 
 Abținerea de la dorințele rele nu este opțională. Aceste dorințe luptă împotriva 

sufletului tău asemenea paraziților, lipsindu-te puțin câte puțin de energia spiri-
tuală. 

7. De ce ar trebui să ai o purtare bună? v.12 _______________________________
 ________________________________________________________________
  Credincioșii sunt chemați să se poarte în așa fel încât să nu le dea necredincio-

șilor ocazia să-i critice, ci mai degrabă să-L laude pe Dumnezeu.

8. În Filipeni 2:15-16, Dumnezeu te cheamă să trăiești o viață fără pată în mijlocul
  unei culturi _______________________________________, strălucind ca niște
 lumini în lume. Străduiește-te să strângi Cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-l să-ți 

fie ghid în viață.  Accepți chemarea de a lumina? ❏ Da   ❏ Nu 

 Gândește-te la un mod practic în care ai putea străluci azi pentru Dumnezeu. 
Care este acesta?

9. Psalmul 1:1 ne spune cum să trăim în vremuri rele. Ce lucruri evită cel neprihănit?
   ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

10. În contrast cu cei răi, cum trăiesc cei neprihăniți? Psalmul 1:2?
 ________________________________________________________________
 Cât timp dedici Cuvântului? _________________________________________

11. Psalmul 1:3-4. Cei care meditează la Cuvânt sunt ca un ___________________ 
sădit lângă un râu puternic, stabil și roditor. Cei răi care se lasă influențați de 

 ceilalți sunt comparați cu ____________________ care este spulberată de vânt.

• Închide-ți ochii și imaginează-ți pomul de lângă râu și pleava suflată de 
vânt. Vezi marea diferență dintre ele?

• Ce reprezintă viața ta acum, pomul sau pleava? ___________________________ 
 _________________________________________________________________

• Tu ce ai vrea să fii? _________________________________________________ 

• Ai ascultat vreun sfat rău sau ai urmat exemple rele? Explică:  _______________
 _________________________________________________________________ 

• Fă un plan personal să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte în așa fel 
ca să contracarezi influența lumii. Scrie-ți planul pe o foaie de hârtie separată.

Atunci când vrei 
să faci ceva, dar 
nu ești sigur dacă 
ar trebui sau nu 
să-l faci, pune-ți 
următoarele 
întrebări:

• Ce ar face Isus?

• Ce-ți spune conștiința? 
Dacă conștiința îți este 
curată, atunci de ce 
încerci să-ți justifici com-
portamentul spunând...
„toți o fac”?

• Ce spune Biblia?

SĂ CREȘTI

Citește Exodul 15-21 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Romani 12:2

„Să nu vă potriviți chipu-
lui veacului acestuia, ci să 
vă prefaceți, prin înnoirea 
minții voastre, ca să puteți 
deosebi bine voia lui Dum-
nezeu: cea bună, plăcută și 
desăvârșită.”
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MINCIUNA

Când privești în jur, va fi ușor să tragi concluzia că în lume nu este dreptate. Vedem suferință, crimă, nedreptate, sără-
cie și corupție. Minciuna pe care o vom studia în această lecție se exprimă în mai multe feluri: „De ce prosperă cei răi 
iar cei neprihăniți suferă? Nu este corect. Forțele binelui pierd lupta. Nu merită să faci ceea ce este corect când poți să 
faci răul și să ai rezultate mai mari.”

ADEVĂRUL

Este adevărat că cei răi depășesc ca număr pe cei neprihăniți, dar lucrul acesta n-ar trebui să ne surprindă. Cea mai 
populară cale, cu cel mai mare trafic, este cea care duce la pierzare (Matei 7:13-14). De ce oamenii buni suferă din 
cauza celor răi? Este adevărat că răul plătește mai bine decât facerea binelui? Ce atitudine ar trebui să aibă cei nepri-
hăniți, având în vedere cât de mare este nedreptatea?

Psalmul 37 este cheia în găsirea răspunsurilor la aceste subiecte. Citește întregul Psalm și răspunde la întrebările 1-8.

1. Ce i se poruncește celui neprihănit să facă în v.1? ___________________________________________________
 De ce crezi că o persoană bună ar invidia pe cel rău?  ________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

2. Este adevărat că uneori cei răi prosperă? ❏ Da   ❏ Nu    Atunci de ce n-ar trebui ca cel neprihănit să-i invidieze pe
  cei răi? v.2    ________________________________________________________________________________

3. Folosește trei culori diferite pentru a sublinia următoarele teme care se găsesc în Psalmul 37:
• Ce poruncește Dumnezeu celui neprihănit să facă.
• Ce se va întâmpla cu cei răi.
• Ce promite Dumnezeu acelora care fac binele.

ATITUDINEA MEA CÂND MĂ CONFRUNT CU NEDREPTATEA (continuă cu Psalmul 37)

4. Ce ar trebui să faci în loc să-i invidiezi pe cei răi? v.3 „_______________ în Domnul și ___________________.” 

 Acest verset spune totul. În loc să trăiești cu invidie, mânie, nemulțumire și răzbunare, atitudinea ta ar trebui să 
se concentreze pe facerea binelui. „Facerea binelui” include tot ceea ce ne poruncește Biblia. Tendința multor 
credincioși este să se concentreze pe nedreptate și să o folosească ca o scuză pentru comportamentul lor rău. 
Dumnezeu însă spune: „lasă-mi-o Mie, am să am Eu grijă.” (Romani 12:19). Responsabilitatea ta este să faci ce 
este bine, indiferent ce.

5. Ce altceva ne cere Dumnezeu să facem în următoarele versete?  
 v. 4 _______________________________________________________________________________________
 v. 5 _______________________________________________________________________________________
 v. 7 _______________________________________________________________________________________
 v. 8 _______________________________________________________________________________________

Pasul 8
Minciună: Nu este dreptate în lume

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
_____  Uneori cel rău prosperă mai mult decât cel neprihănit.
_____  Într-o zi cel rău va plăti pentru faptele lui.
_____  Nu merită să faci binele (ceea ce trebuie) când poți să ai 

mai mult făcând răul

22



CE PROMITE DUMNEZEU CELUI DREPT

6. Ce va face Dumnezeu pentru cei care ascultă de El? Psalmul 37
 v. 4  _______________________________________________________
 v. 6  _______________________________________________________
 v. 11  ______________________________________________________
 v. 28  ______________________________________________________
 
7. Ce spune v.16 ca să ne motiveze?  _______________________________
 ___________________________________________________________

CE PROMITE DUMNEZEU CELUI RĂU

8. Ce se va întâmpla cu cel rău? Psalmul 37:9-10  _____________________
 ___________________________________________________________
 v.13 Domnul _________ de cel rău, căci  __________________________
 v. 14-15 ____________________________________________________
 ___________________________________________________________
  v.20 cei răi vor pieri, vor pieri ca ____________________ , ca și când nu 

ar fi existat vreodată.

9. Să căutăm răzbunare? Romani 12:19 De ce? _______________________ 
 ___________________________________________________________

10. Potrivit Apocalipsa 19:11-16, cum se va încheia istoria?  _____________ 
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

11. Meditează la următoarele afirmații și discută-le cu alții:

3 Este greu să accepți că uneori cei răi continuă să prospere și să se bucure de 
o viață lungă. Unde este dreptatea lui Dumnezeu? De ce nu îi lovește acum? 
Nu știm ce Îl reține, dar Dumnezeu deține controlul și va judeca pe fiecare la 
vremea potrivită. Vezi Romani 12:19.

3 Cei răi sunt comparați cu iarba (Psalmul 37:2) care se usucă și cu fumul 
care se risipește. Chiar aceia care ajung la o vârstă înaintată vor trebui să-și 
părăsească bogățiile și puterea. Singurul lucru care îi așteaptă este judecata 
unui Dumnezeu sfânt și drept.

3 În plus, lucrurile nu sunt în realitate așa cum par. Se pare că cei răi au totul, 
însă ei trăiesc în pace sau sunt controlați de invidie, lăcomie, gelozie, mân-
drie și frică?

• Împărtășește cu grupul o situație dificilă cu care te confrunți acum.

• Amintește-ți Psalmul 37:3 Încrede-te în Domnul și fă binele.

• Nu lăsa ca nedreptatea sau orice altă situație să te transforme într-o 
persoană plină de amărăciune sau invidioasă, lăsând pe cel ce face 
nedreptate în mâna lui Dumnezeu.

• Dacă ești într-o relație abuzivă, cere lui Dumnezeu înțelepciune și 
caută sfatul unui creștin matur. 

O POVESTE DESPRE 
SPERANȚĂ

Imaginează-ți un 
oraș sub asediu. 
Dușmanul care 
înconjoară orașul 
nu va permite ca 
nimeni și nimic să-l 
părăsească. Resur-
sele se diminuează 
și cetățenii sunt înfricoșați. Însă 
în întunericul nopții, un spion se 
strecoară printre liniile inamicu-
lui.

S-a grăbit să ajungă în oraș ca să 
le spună oamenilor că într-un alt 
loc forța principală a dușmanului 
a fost înfrântă. Oamenii nu trebuie 
să se teamă. Este doar o chesti-
une de timp până când trupele 
asediatoare vor primi vestea și vor 
depune armele.

În mod asemănător, noi ne putem 
simți înconjurați de forțele răului, 
bolii, nedreptății, asupririi, morții, 
însă dușmanul a fost deja înfrânt 
la Calvar. Lucrurile nu sunt așa 
cum par. Este doar o chestiune de 
timp până când va fi clar pentru 
toți că bătălia a luat sfârșit

„Încă puțină vreme și cel rău nu 
va mai fi; te vei uita la locul unde 

era și nu va mai fi. Cei blânzi 
moștenesc țara și au belșug de 

pace.” Psalmul 37:10-11

SĂ CREȘTI

Citește Deuteronom 28-34 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Psalmul 37:9

„Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, 
iar cei ce nădăjduiesc în Domnul 
vor stăpâni țara.”
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STOP



MINCIUNA

Această minciună ia câteva forme: Ceea ce am făcut este prea cumplit. Cum aș putea fi iertat vreodată? Nu sunt 
vrednic; cum poate Dumnezeu să iubească pe cineva ca mine? Mi-e teamă că sunt o cauză pierdută. Dumnezeu mi-a 
dat atât de multe ocazii pe care nu le-am folosit. Nu pot să cred că El mi-ar mai da o nouă șansă.

ADEVĂRUL

Această minciună, la fel ca multe altele, este un amestec de adevăr și minciuni. Pe deoparte, o persoană este corectă 
atunci când spune că nu este vrednică. Sunt cei care încă păcătuiesc și simt că nu merită iertarea lui Dumnezeu. Ei 
ajung să creadă că nu mai este remediu pentru păcatul lor. De ce? Posibil pentru că este așa de mult rău în viața lor, 
sau pentru că ei continuă să comită același păcat în mod repetat. Probabil se simt incapabili să-și biruiască slăbiciu-
nea. Această persoană probabil crede că Dumnezeu va ierta pe alții care păcătuiesc mai puțin, dar nu pe el sau pe ea.

1. De unde vin îndoielile? Apocalipsa 12:9-10 descrie una dintre principalele tactici folosite de Satan. Versetul 9 
 spune că Satan __________________ întreaga lume.   Versetul 10 îl numește ____________________________
  noștri, care zi și noapte _____________________ înaintea ____________________________.

 Deși nu este capabil să-L păcălească pe Dumnezeu cu acuzațiile lui, el deseori ne convinge pe noi cu minciunile 
lui. El are dreptate atunci când spune că noi am păcătuit, dar minte atunci când spune că păcatele noastre sunt 
prea multe sau prea mari pentru a fi iertate. Dacă noi credem asta, dușmanul ne va paraliza cu remușcări și îndo-
ieli.

2. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de păcătoși? Efeseni 2:4-5. Dumnezeu este bogat în __________________.
  Chiar atunci când eram morți în păcat, El ne-a adus la viață. Prin __________________ ați fost mântuiți.

 Cuvintele îndurare și har sunt ca cele două părți ale aceleiași monezi:
• Îndurare: compasiunea lui Dumnezeu care-L motivează să îndepărteze o pedeapsă pe care noi o merităm.
• Har: marea dragoste a lui Dumnezeu care-L motivează să ne dea un dar pe care noi nu-l merităm, iertarea.

3. Citește Romani 8:31-39. În loc să ne acuze, ce face Dumnezeu? v. 33  __________________________________
 În loc să ne condamne, ce face Hristos acum? v. 34 _________________________________________________ 
 Ce ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? v.38-39 ____________________________________________

4. Așa că, ce vrea să facă Dumnezeu? ❏ Ne pedepsește ❏ Ne iartă       Dumnezeu este de partea noastră! El vrea să 
ne ierte și să ne dea pace. El nu se joacă cu credincioșii „de-a v-ați ascunselea”. Noi nu trebuie să insistăm sau să 
încercăm să-L convingem să ne ierte. El deja a decis să ne ierte și vrea să ne readucă la părtășie.

5. Ce se întâmplă atunci când Îl primim pe Hristos? Romani 5:1 Suntem ___________________________ și avem 
 ____________________________________.

Pasul 9
Minciună: Dumnezeu nu va 

ierta  niciodată pe cineva ca mine

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Sunt multe păcate pe care Dumnezeu nu vrea să le ierte.
____  Deși mi-am mărturisit păcatele, mă simt încă vinovat. Probabil 
 Dumne zeu nu m-a iertat.
____  Nu merit iertarea lui Dumnezeu.
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Justificat (socotit neprihănit) prin credință înseamnă că Dumnezeu ne-a declarat 
neprihăniți pe baza lucrării lui Hristos. Aceasta nu pentru că noi suntem vrednici sau 
fără păcat, ci mai degrabă pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihănirea lui Hristos 
în locul nostru. Se bazează pe lucrarea finalizată de Hristos pe cruce, independent de 
neprihănirea noastră personală.

Cum ne vede Dumnezeu acum? Romani 8:1 spune că „acum nu mai este nicio osân-
dire (condamnare) pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” În ciuda slăbiciunii noastre, 
El ne declară neprihăniți. El nu ne mai vede păcatele, ci mai degrabă sângele lui 
Hristos care le acoperă.

• L-ai primit pe Hristos ca Mântuitor al tău? Ești tu în umbra crucii? 
 ____________________________________________________________

• Dacă nu, este vreun lucru care te împiedică să-l faci acum? _________________ 
• Este vreun păcat pe care sângele lui Hristos nu l-a acoperit? _________________ 
• Poate Dumnezeu să ierte pe cineva ca tine, chiar cu multe greșeli?  ___________

CONFUZIA CU PRIVIRE LA PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU 

6. Ce promite 1 Ioan 1:9? __________________________________________
 _____________________________________________________________
 Mărturisire înseamnă  ___________________________________________
 _____________________________________________________________

7. Dacă Dumnezeu promite să ne ierte și să ne curețe de orice rău, de ce atunci 
sunt unii credincioși care încă se simt vinovați după mărturisirea păcatelor lor?   

 Care crezi că este problema? ❏  Nu au fost sinceri
❏  Dumnezeu nu i-a iertat ❏  Nu au acceptat iertarea lui Dumnezeu
❏  Au nevoie să creadă că Dumnezeu i-a iertat ❏  Altele 

 Posibil ei simt că problema poate fi lipsa de sinceritate sau că Dumnezeu nu 
vrea să-i ierte. Motivul adevărat pentru care simțământul vinovăției persistă 
este că ei s-au concentrat pe păcatul lor și nu pe sângele lui Hristos. Ei cred 
minciuna că păcatul lor este de neiertat sau că va necesita un anumit fel de 
penitență (pedeapsă) pentru a fi iertat. Ei umblă mai degrabă prin simțămin-
tele lor decât pe baza a ceea ce a spus Dumnezeu. Ei cred minciuna: „dacă 
nu mă simt diferit, înseamnă că Dumnezeu nu m-a iertat.”

• Întreabă-te: ce este mai mare, puterea păcatului meu sau puterea
 sângelui lui Hristos? _________________________________ 

• Învață următorul obicei sănătos: după mărturisire, obișnuiește-te să 
conștientizezi primirea iertării lui Dumnezeu. Te poți ruga în felul acesta:
 „Doamne, Dumnezeule, ți-am mărturisit păcatul meu, crezând că 

Hristos a plătit pedeapsa mea cu moartea Lui. Eu nu merit iertarea 
Ta, dar o primesc. Cred 1 Ioan 1:9, că Tu m-ai iertat. Voi continua să 
trăiesc ca și când acest lucru este adevărat, pentru că este adevărat. 
Refuz să continui să mă învinovățesc sau să cred minciuna că Tu nu 
vrei să mă ierți.”

• Închide-ți ochii și încearcă să te imaginezi stând în umbra crucii, 
așa cum se vede în imaginea de mai sus. Mulțumește-I lui Dumnezeu 
pentru că te socotește neprihănit prin sângele lui Hristos. Iertarea ta 
se bazează doar pe lucrarea completă a lui Hristos pe cruce. Tu nu ai 
nimic altceva de făcut decât să o primești.
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CE CULOARE 
ARE PERETELE?

Este un lucru obișnuit să descrii 
lucrurile prin culoarea lor. De 
exemplu: „clădirea albă cu poarta 
neagră”. Dacă ne gândim însă pu-
țin, clădirea probabil nu este albă. 
De ce? Este făcută din blocuri de 
beton a căror culoare adevărată 
este gri, culoarea betonului.

Noi o numim albă pentru că 
vedem culoarea albă care aco-
peră zidul. În mod similar, fiind 
păcătoși, noi am fost acoperiți de 
sângele lui Hristos. Ceea ce vede 
Dumnezeu este un sfânt, declarat 
neprihănit prin sânge.

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

Memorează Romani 5:1

„Deci, fiindcă suntem socotiți 
neprihăniți, prin credință, avem 
pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.”

STOP

STOP

În umbra 
crucii

Dumnezeu mă vede neprihănit 
prin sângele lui Hristos 

DUMNEZEU

HRISTOS
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MINCIUNA 

Când se întâmplă ceva rău, este un lucru obișnuit să auzi: „Unde este Dumnezeu? Nu merit asta. Nu mai pot să 
suport. De ce vin toate încercările acestea peste mine? Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, de ce mă tratează așa?” În 
momente de durere, oricine vrea să știe: De ce? Nu sunt răspunsuri ușoare, dar Biblia are multe de spus despre acest 
lucru.

ADEVĂRUL

• Dumnezeu nu te-a abandonat niciodată. El este întotdeauna de partea ta. Evrei 13:5-6
• Meriți asta? Deseori nu ai înțeles de ce, dar este important să știi că nimic nu se întâmplă accidental. Este un 

plan pentru fiecare lucru. Romani 8:28-29
• De ce suferi? Sunt multe motive, dar este important să-ți amintești un lucru: Cea mai importantă întrebare 

nu este „De ce?”, ci „Cum ar trebui să răspunzi când suferi?”
• Când se întâmplă un lucru rău, sunt două opțiuni: poți deveni necăjit sau mânios; sau poți să îl iei ca pe 

o școală de formare a caracterului tău. 1 Petru 5:10 ne spune că după ce vei suferi puțin, Dumnezeu te va 
desăvârși, te va întări, îți va da putere și te va face neclintit.”

O EVANGHELIE FĂRĂ DURERE?

Mulți învață că voia lui Dumnezeu este ca fiii Lui să nu sufere niciodată. Ei afirmă că suferința este rezultatul unui 
păcat personal sau al lipsei de credință. Ei predică o Evanghelia ușoară, fără durere. Însă ce spune Biblia?  Vom ve-
dea că toți suferă: chiar cel drept, însă suferința noastră nu este în mod necesar rezultatul mâniei lui Dumnezeu. N-ar 
trebui să fim surprinși atunci când suferim; pentru că este absolut normal.

1. În Ioan 16:33, Isus spunea: V-am spus aceste lucruri ca să aveți _______________________. În lume veți avea 
 ________________ dar ______________________, Eu ___________________________________________.

2. Este adevărat că Dumnezeu nu vrea ca tu să suferi, și că dacă suferi este întotdeauna din cauza păcatului tău?
 2 Corinteni 11:23-28 ________________________________________________________________________
 1 Petru 4:12-14 ____________________________________________________________________________

 Versetul 14 spune clar că uneori creștinii suferă doar pentru că sunt credincioși. Ai suferit vreodată pentru faptul 
că ești creștin? _______________________________________ Împărtășește experiența ta cu grupul de părtășie. 

3. Cum ar trebui să răspunzi suferinței? Scrie mai jos două lucruri menționate în 1 Petru 4:19 _________________
 _____________________________________ și  __________________________________________________
 În loc de a te plânge, privește la necazurile tale ca la o oportunitate de a crește. Creșterea apare atunci când 
 credinciosul își îndreaptă toată atenția spre Dumnezeu și continuă să facă binele, chiar în mijlocul durerii.

 Uneori suferința este rezultatul direct al răzvrătirii tale. Suferința poate fi tentativa lui Dumnezeu de a-ți atrage 
atenția, așa că examinează-ți viața. Pocăiește-te dacă este nevoie. Dar ce mare este Dumnezeu! El nu renunță la 
tine, ci vrea să te restaureze. El își disciplinează copiii în dragoste până când ei se întorc la El (Evrei 12:5-6)

Pasul 10
Minciună: Nu mai pot. De ce suferim?  

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
______  Dacă Dumnezeu ar fi fost cu noi, nu am fi avut așa de multe probleme.   
______  Dumnezeu nu vrea ca fiii Lui să sufere. Suferința este întotdeauna 
 cauzată de păcat sau de lipsa de credință.              
______  Încercările sunt un motiv de bucurie pentru că ne ajută să ne maturizăm.
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CE VREA DUMNEZEU SĂ REALIZEZE PRIN SUFERINȚĂ?

4.  Există vreun plan pentru viața ta sau tu ești doar de unul singur? Romani 8:28  
 ______________________________________________________________

5. Apostolul Pavel a putut vorbi despre suferință din experiența lui personală. 
Citește 2 Corinteni 4:7-12 ca să înțelegi punctul lui de vedere. Care este scopul

  slăbiciunilor noastre? v.7  _________________________________________
 ______________________________________________________________

 Ce atitudine a exprimat Pavel în v.8-9  _______________________________
 ______________________________________________________________

6. Unii spun: „Dacă Dumnezeu era cu adevărat cu mine, lucrul acesta nu s-ar fi 
întâmplat.” Cum ai răspunde la încercări? 

 Iacov 1:2-4  ____________________________________________________ 
 De ce ?  _______________________________________________________

7. Ce alte scopuri pentru suferință sunt date în 2 Corinteni 1?
 v. 4, 6 _________________________________________________________ 
 v. 8-9 _________________________________________________________ 

SUMAR

• Suferința n-ar trebui să ne surprindă. Dacă Hristos și apostolii au suferit, 
putem noi să ne așteptăm la mai puțin? Cei care predică o evanghelie 
lipsită de suferință predică o fantezie, nu adevărata Evanghelie.

• Există un plan. Toate lucrurile lucrează spre bine. Dumnezeu nu ne pără-
sește niciodată. Suntem presați din greu dar nu zdrobiți, persecutați dar nu 
abandonați.

• Suferința este ca o școală pentru a învăța compasiunea. Lumea este plină 
de oameni care suferă. Cine îi va mângâia? Aceia dintre noi care au trecut 
prin încercări au fost pregătiți pentru a-i consola pe alții.

• Suferința ne învață să depindem de Dumnezeu și nu de noi înșine.
• Suferința este o ocazie de a crește. Ajută la modelarea și șlefuirea noastră. 

Încercările ne învață lucruri pe care nu le-am putea învăța altfel.
• Suferința poate fi chemarea lui Dumnezeu de a-ți examina viața și de a te 

pocăi dacă este nevoie.
• Reacția noastră la încercări determină dacă noi vom fi întăriți sau ne vom 

scufunda în resentimente, depresie și tristețe.

Scrie pe o foaie de hârtie separată încercările cu care te confrunți.
Roagă-te pentru fiecare încercare în felul acesta:

 Doamne, arată-mi dacă este vreun păcat în viața mea pe care 
trebuie să-l mărturisesc. Mă pun cu totul în mâinile Tale în timpul 
acestei încercări și mă angajez să continui să fac binele. Refuz să 
devin descurajat sau amărât din cauza a ceea ce mi se întâmplă. 
Fie ca aceste zile să fie școala în care să învăț compasiunea. Aștept 
să primesc mângâierea Ta și să mângâi în viitor pe alții. Amin.

STOP

TESTAT PRIN 
ADVERSITĂȚI

• Ai remarcat că acei co-
paci care cresc singuri, supuși 
vântului și uscăciunii, sunt cei 
mai puternici, în timp ce aceia 
care cresc protejați în pădure 
sunt mai slabi?

• Un vas de lut este slab 
până când trece prin cuptorul 
arzător.

• Dacă oțelul unei lame 
de cuțit nu este călit prin foc, 
niciodată nu va putea să aibă 
un tăiș ascuțit durabil.

• Cineva l-a întrebat pe C. 
S. Lewis: „De ce suferă cei 
neprihăniți?”. „De ce nu?”, a 
răspuns el. „Sunt singurii care 
pot s-o suporte.” 7 

• „Astăzi biserica trebuie 
să aibă oameni care nu au fost 
ofensați sau distruși de suferin-
țele lor, un popor care nu a fost 
trântit la pământ, demoralizat, 
plin de întrebări, ci unul plin 
de dragostea Lui, dovedind 
credincioșia Lui în toate lucru-
rile – răbdător, rezistent, plin 
de credință. Trebuie să fie un 
exemplu pentru cel slab, să fie 
sursa adevăratei mângâieri și 
încurajări.” 8 

• „Încercările sunt me-
dicamentele pe care bunul și 
înțeleptul Medic le prescrie 
pentru că avem nevoie de ele; 
El proporționează frecvența 
și greutatea lor în funcție de 
cerințele fiecărui caz. 9

SĂ CREȘTI

Citește Iosua 8-14 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Ioan 16:33

„V-am spus aceste lucruri ca 
să aveți pace în Mine. În lume 
veți avea necazuri; dar îndrăz-
niți, Eu am biruit lumea.”



MINCIUNA 

Ca și alte minciuni, și aceasta ia diverse forme. Banul este totul. Cel mai important lucru este să trăiesc confortabil, cu 
tot ceea ce vreau. Banul mă va face fericit și va rezolva orice problemă, etc. Dar banul nu este singurul lucru pe care 
oamenii îl caută. Dincolo de bogăție, unii caută siguranță în sex, faimă, prieteni, o carieră, etc. 

Bogatul spune: Contul meu bancar este cel care mă face să mă simt important și sigur. Sunt acum „cineva” pentru că am 
bani, o carieră, faimă, prieteni. Pe de altă parte, săracul spune: Sunt un nimeni pentru că nu am ceea ce au alții. Din lista 
de mai jos, alege lucrurile pe care ai dori cel mai mult să le ai.

❏ Bani ❏ Siguranță financiară ❏ Casă frumoasă ❏ Mașină frumoasă ❏ Sex 
❏ Inteligență  ❏ Promovare în carieră ❏ Mâncare bună ❏ Faimă ❏ Prieteni
❏ Frumusețe  ❏ Corp frumos, chip ❏ Abilități atletice ❏ Talent ❏ Putere
❏ Haine la modă  ❏ Computer, smartphone ❏ Note bune ❏ Sănătate ❏ Altele 

Sunt lucruri mai importante decât cele listate mai sus. Poți da exemple? __________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ADEVĂRUL 

1. Este greșit să vrei lucrurile listate mai sus?   _________________________________________________________

 Nu este deloc greșit să dorești să trăiești bine. Dacă trăiești doar pentru lucrurile materiale, ce se întâmplă cu tine 
dacă le pierzi? De exemplu, dacă o femeie se simte în siguranță pentru că arată bine, va fi la fel de fericită când anii 

 îi vor aduce riduri și ceva kilograme în plus? ________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________

2. Următoarele pasaje exprimă un punct de vedere diferit. Care este acesta? 
 Luca 12:15  __________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________
 Marcu 8:36  __________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________
 2 Corinteni 4:18  ______________________________________________________________________________

3. Ce ai spune cuiva care afirmă: „Sunt cineva pentru că am bani și influență”?
 ____________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________

4. Scrie mai jos elemente ale vieții tale curente care vor fi pentru totdeauna:   ________________________________
 ____________________________________________________________________________________________

 Acum, elemente ale vieții tale curente care nu vor fi pentru totdeauna: ____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________
 

Pasul 11
Dacă aș avea mai mulți bani...

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Este imposibil să fii fericit fără mulți bani.      
____  Unele lucruri pe care nu le poți vedea sunt mai importante decât banii.    
____  Putem să învățăm să fim mulțumiți cu puțin sau cu bogăție.
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5.  Cu ce dilemă se confruntă credincioșii în fiecare zi? Matei 6:24
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

6. Ce soluție prezintă Matei 6:19-21 la această dilemă? ________________________
 __________________________________________________________________

7. Care sunt câteva moduri de a strânge comori în cer?
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

MULȚUMIRE

8. Ești mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Este cu adevărat posibil să fii mulțumit? 
Ce a învățat Pavel despre bani? Filipeni 4:11-13

 v. 11-12  __________________________________________________________
 v. 13  _____________________________________________________________

 Când Pavel spunea „Pot totul în Hristos care mă întărește”, el vorbea despre capa-
citatea de a fi mulțumit și de a continua să fie așa, fie că va avea bani din belșug sau 
că va fi în nevoie. 

9. De ce poți fi mulțumit sau împlinit cu ceea ce ai? Filipeni 4:19
 __________________________________________________________________

10. În Matei 6:25-35 Isus a promis să ne asigure nevoile de bază, cum sunt hrana și 
îmbrăcămintea. El concluzionează în v.33 spunându-ne să căutăm mai întâi 

 ____________________________ și  ___________________________________
 și toate celelalte lucruri  ______________________________________________

11. Unii iau în mod greșit acestea și alte pasaje ca fiind promisiuni ale prosperității eco-
nomice și ale bogățiilor. Totuși, aceasta este ceea ce spun? Ele niciodată nu promit 
prosperitate; mai degrabă ele garantează că Dumnezeu se va îngriji de nevoile noastre 
de bază. Nu spune Pavel în mod specific în Filipeni 4:11-12 că era mulțumit fie că 
era în nevoie sau fie că trăia în belșug?

 Lucrul important nu este câți bani are cineva, ci mai degrabă pacea cunoașterii că 
Dumnezeu întotdeauna îi va da suficient pentru o viață mulțumitoare.

 

         Ce te face să te simți în siguranță sau fericit? Ești mulțumit?

• Când cineva crede că lucrurile materiale sunt cele mai importante, își zidește viața 
pe o fundație care va dispare cu trecerea timpului.

• Ai înghițit minciuna că lucrurile materiale sunt singurele lucruri care sunt reale 
sau de valoare?

• Dacă te simți important din cauza soldului tău bancar, să știi că nu este chiar așa 
de important cum crezi tu.

• În loc să faci din viața ta o căutare pentru bani, caută mai întâi controlul lui Dum-
nezeu peste viața ta. Făcând aceasta, El se va îngriji de restul nevoilor tale.

GÂNDEȘTE-TE

Meditează la următoarele pasaje 
și la răspunsurile pe care le dau 
materialismului.

„Iarba se usucă, 
floarea cade; 
dar cuvântul 

Domnului nostru 
rămâne în veac.”    

Isaia 40:8

„Dacă deci ați înviat 
împreună cu Hristos, 

să umblați după lucrurile 
de sus, unde Hristos șade 
la dreapta lui Dumnezeu. 

Gândiți-vă la lucrurile  
de sus, nu la cele de pe 

pământ. Căci voi ați murit 
și viața voastră este ascunsă 
cu Hristos în Dumnezeu.” 

Coloseni 3:1-3 

SĂ CREȘTI

Citește Iosua 15-21 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Marcu 8:36

„Și ce folosește unui om să câș-
tige toată lumea, dacă își pierde 
sufletul?” 
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ESTE ADEVĂRAT CĂ TOATE 
RELIGIILE NE DUC LA DUMNEZEU? 

Este uzual să auzi oameni care spun că sunt multe drumuri care duc la cer. Ei spun că cel mai important lucru este 
să fii sincer în practicarea religiei tale și să tolerezi celelalte credințe. Alții spun că este suficient doar să-i iubești pe 
ceilalți, indiferent de biserica pe care o frecventează.

Toate acestea sună bine și este foarte populară o asemenea gândire. Este acceptabilă pentru că îți permite să alegi 
credințele care îți plac și să le respingi pe cele care nu-ți plac. Însă ce spune Biblia? Ce a învățat Isus?

1. Ce i-a spus Isus lui Nicodim, care era un om foarte religios? A fost El de acord cu felul în care Nicodim își 
 practica religia? Ioan 3:1-3  __________________________________________________________________

2. Potrivit lui Isus, cine poate ajunge în cer, fără ca să treacă prin El? Ioan 14:16 __________________________

 Pasajul acesta te face să crezi că adevărul este ceva ce se schimbă întotdeauna în funcție de vremuri, circumstanțe 
 sau opinie populară? ________________________________________________________________________ 
 Când oamenii îi acuză pe creștini că au o minte îngustă, atunci când afirmă că Isus este singura cale spre cer, 

trebuie să le amintim că aceasta nu este ideea noastră, ci ceea ce chiar Isus a învățat. Este interesant de notat că 
mulți din cei care se declară a fi „minți deschise” sunt toleranți la orice, cu excepția adevăratei Evanghelii.

3. Ne învață cumva Biblia că toate religiile ne duc la Dumnezeu? De ce sau de ce nu?
 Fapte  4:12 _______________________________________________________________________________
 Exodul  20:3-4 ____________________________________________________________________________
 Galateni  1:8 ______________________________________________________________________________

4. Diferitele religii ale lumii au credințe foarte diferite. Care este diferența 
 dintre Evanghelie și orice altă religie?

Pasul 12
Minciună: Toate religiile 

ne duc la Dumnezeu

Răspunde cu ADEVĂRAT (A) sau FALS (F)
____  Cel mai important lucru nu este ce crezi, ci că ești sincer.
____  Ar fi o trădare să mă ridic împotriva tradiției religioase 

a familiei mele.
____  Sunt multe drumuri care duc la cer.

5. De ce ideea reîncarnării, așa cum este învățată de budism sau hinduism, nu 
este compatibilă cu învățătura biblică despre ce se întâmplă după moarte?

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

  Religie
• Religiile sunt eforturile umane de a 

ajunge la Dumnezeu.
• Deși cerințele variază de la grup la 

grup, religia cere oamenilor să-și câști-
ge drumul spre paradis prin faptele lor.

  Evanghelia
• Evanghelia este Dumnezeu, cobo-

rând din cer ca să atingă omenirea.
• Evanghelia se bazează pe lucrarea 

completă a lui Hristos în locul orică-
rei lucrări pe care o poate face cine-
va. Mântuirea este complet gratuită.

Odată diavolul mergea 
alături de unul din cohor-
tele sale. Au văzut un om 
în fața lor care s-a plecat 
să ridice un lucru străluci-
tor. „Ce a găsit acolo?” a 
întrebat însoțitorul. 

„O bucată de adevăr”, a 
răspuns diavolul.

„Și nu te superi că el a 
găsit o bucată de ade-
văr?” a întrebat însoțito-
rul.

„Nu”, a răspuns diavolul, 
„am să văd cum el va 
face o religie din ea.” 10 
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SĂ CREȘTI

Citește Iosua 22-23 
și Psalmul 37-41 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
Faptele apostolilor 4:12

„În nimeni altul nu este mântu-
ire: căci nu este sub cer nici un 
alt Nume dat oamenilor în care 
trebuie să fim mântuiți.”

GÂNDEȘTE-TE

În lumina 1 Timotei 2:5, ce 
crezi tu despre această frază lua-
tă din „Rugăciunea către Maica 
Domnului”? 11

„Preasfântă Stăpână de Dum-
nezeu Născătoare Fecioară, 
întru tot lăudată, nu înceta a 
te ruga pentru noi, nevredni-
cii robii tăi, ca să ne izbăvim 
de sfatul celui înșelător și de 
toată primejdia, și să fim păziți 
nevătămați de toată lovirea cea 
înveninată a diavolului; ci până 
în sfârșit cu rugăciunile tale 
păzește-ne pe noi neosândiți.”

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

„Voi lăsați porunca lui 
Dumnezeu și țineți datina 

așezată de oameni...” 
Marcu 7:8

Luați seama ca nimeni să 
nu vă fure cu filosofia și 

cu o amăgire deșartă, după 
datinile oamenilor, după 

învățăturile începătoare ale 
lumii, și nu după Hristos.” 

Coloseni 2:8
 

6. Creștinii cred doar în singurul Dumnezeu, în timp ce alții, cum sunt hindușii 
sau animiștii, cred în mai mulți zei sau spirite. Dacă o religie contrazice o

 alta, este posibil ca ambele să fie adevărate?  ________________________

SĂ URMEZ TRADIȚIILE PE CARE PĂRINȚII MEI MI LE-AU DAT?

7. • De obicei, depinde despre ce fel de tradiții se vorbește. Unele tradiții sunt 
  biblice și bune, altele nu sunt chiar așa. Unele sunt doar neutre.

• De multe ori decizia cuiva de a-L urma pe Hristos îi cere să se rupă de unele 
aspecte ale trecutului său.

• Deseori familia și prietenii unui nou creștin îl vor considera un ciudat sau chiar 
trădător al moștenirii lor religioase. Va fi împotrivire, batjocură și persecuție.

• Îți aduci aminte de învățătura celor două căi din Matei 7:13-14? Majoritatea era 
pe calea cea largă care duce la pieire.

• Ceea ce trebuie să-ți amintești este că în ziua judecății tu vei avea de dat socotea-
lă lui Dumnezeu, nu părinților sau rudelor. (Apocalipsa 20:11-15)

 Ai putea parafraza Marcu 8:36 în felul următor: La ce-ți va folosi să faci ca 
familia ta și prietenii tăi să fie fericiți, însă tu să-ți pierzi sufletul? Sau ce ar 
putea da cineva la schimb pentru sufletul său?

8. Ce anume L-a dus pe Isus în conflict cu liderii religioși? Marcu 7:9 
 _____________________________________________________________

9. Câți mijlocitori sunt între Dumnezeu și om? 1 Timotei 2:5 ______________
 Ce este un mijlocitor? ___________________________________________
 _____________________________________________________________
 Crezi că Fecioara Maria poate mijloci pentru noi?  ____________________
 _____________________________________________________________
 Ne-am rătăcit de la adevăr atunci când ne rugăm oricărei alte persoane în 

afara Dumnezeului biblic sau oricând urmăm orice religie care nu se bazea-
ză pe Biblie. 

ATITUDINEA TA FAȚĂ DE ALTE RELIGII 

10. Ce poruncește 1 Petru 3:15-16?   __________________________________
 _____________________________________________________________
 Care ar trebui să fie atitudinea ta față de cei care te întreabă despre credința 
 ta? __________________________________________________________

11. Care a fost atitudinea lui Isus față de cel pierdut? De ce? Matei 9:36-38  
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

• Ai nevoie să ai convingeri ferme cu privire la ceea ce crezi și de ce. 
Nu te supăra dacă alții te acuză că ai o minte îngustă. Adu-ți aminte 
că însuși Isus a spus că El este singura Cale spre cer.

• Când vorbești cu cei de alte religii, exprimă-te cu compasiune și 
curtoazie, niciodată batjocoritor sau sarcastic.

• Scopul nu este să câștigi argumente, ci să câștigi suflete.

STOP

STOP
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- Anexa 1   Decupați de-a lungul liniilor. Purtați aceste carduri cu voi și memorați versetele.
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