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Cea mai importantă şi palpitantă descoperire pe care o putem face în viaţă este aceea de a 

descoperi drumul care duce înapoi  acasă, la Dumnezeu. Pe acest drum întâlnim indicatoare,  

care ne pot arăta calea cea dreaptă care duce înspre El. 

Dragostea – Inima lui Dumnezeu este îndreptată spre a ta 

 Fiind Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu este perfect şi sfânt. Inima Sa, plină de 

dragoste, se deschide şi încearcă să te cuprindă pe deplin. El doreşte să te cureţe de păcatul 

tău. El tânjeşte (doreşte) să iţi ofere pace în inima şi în mintea ta, să îţi ofere un scop pentru 

care să trăieşti şi siguranţa unui loc în ceruri alături de El. 

Biblia spune . . . 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 

oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16). 

Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă 

viaţă şi să o aibă din belşug. (Ioan 10:10). 

 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit 

pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1 Ioan 4:10). 

Iertare şi părtăşie – Nevoia ta de Dumnezeu 

  Cea mai mare nevoie a oamenilor de pretutindeni este să fie iertaţi de Dumnezeu şi să 

poată să îşi restaureze părtăşia cu El. Căutarea disperată după plăceri si posesiuni este 

adesea o căutare inconştientă după Dumnezeu. Deşi am fost creaţi să ne bucurăm de 

prezenţa Sa, răzvrătirea omenirii împotriva domniei lui Dumnezeu a întrerupt comunicarea 

noastră cu El. Această răzvrătire este sursa tuturor păcatelor şi a condus la apariţia durerii în 

lume . De aceea toate eforturile noastre de a ajunge la Dumnezeu s-au dovedit a fi 

inadecvate. 

 Biblia spune . . . 

   Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut 

să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor (Isaia 53:6). 

Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele 

voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte!  (Isaia 59:2). 

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu  (Romani 3:23). 
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Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa în Isus Hristos, 

Domnul nostru. (Romani 6:23). 

Isus Hristos – Darul lui Dumnezeu pentru tine 

Isus Hristos este Dumnezeu întrupat. Deoarece a fost Fiul lui Dumnezeu, a trăit o viaţă fără de 

păcate. Moartea Sa este sacrificiul pe care Dumnezeu a acceptat să îl plătească pentru toate păcatele tale. 

După trei zile după ce a murit pe cruce, El a înviat şi S-a ridicat din mormânt, trimfător pentru totdeauna 

împotriva păcatului, a morţii şi a iadului.  Fiind singura cale pe care Dumnezeu a dat-o pentru curăţarea 

păcatelor tale, Isus îţi oferă iertare şi o viaţă nouă chiar acum. Poţi găsi calea spre casă, spre Dumnezeu. 

Poţi deveni un membru al familiei Sale chiar acum. 

  Biblia spune . . . 

 Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). 

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus 

Hristos. (1 Timotei 2:5). 

El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea 

naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt (Tit 3:5). 

Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să  ne 

aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh (1 Petru 3:18). 

Pocăinţă şi credinţă – Devotamentul tău faţă de Hristos 

Ce înseamnă să te dedici lui Hristos ? În primul rând, înseamnă pocăinţă sau întoarcere de la modul 

tău vechi de vieţuire. Întorcându-te spre Hristos trebuie să renunţi la toate păcatele tale şi la toate 

eforturile tale de a te salva singur. Acest devotament presupune încrederea deplină că  

moartea Domnului Isus este singurul mod de a răscumpăra pentru totdeauna păcatele tale. Pentru că el te-

a răscumpărat prin sângele Său înseamnă că El va deveni stăpânul vieţii tale. Momentul să iei hotărârea 

pentru Domnul Isus este acum. 

 Biblia spune . . . 

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 

copii ai lui Dumnezeu; (Ioan 1:12). 

 Daca mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a 

înviat din morţi, vei fi mântuit. . . Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Romani 

10:9,10,13). 

Spune următoarea rugăciune pentru a – L primi pe Hristos în inima ta: 

Cartea 1  
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   Doamne Isuse, îţi mulţumesc pentru că ai murit pe cruce pentru mine. Mă pocăiesc de păcatele 

mele acum şi mă încred că sângele tău este plata pentru toate păcatele mele. Cred că eşti Fiul lui 

Dumnezeu şi că Dumnezeu Te-a înviat din morţi. Te primesc acum ca Mântuitorul meu personal şi îmi 

dedic viaţa în întregime Ţie. Mulţumesc pentru că  mi-ai acultat rugăciunea,  pentru că mi-ai iertat 

păcatele şi pentru că ai intrat în inima mea aşa cum ai promis.  Amin. 

 Dacă te-ai rugat sincer şi cu credinţă, bun venit în familia lui Dumnezeu! Isus Hristos a promis că  

vine în inima noastră în momentul în care, având pocăinţă şi credinţă, îl invităm în inima noastră ca 

Domn. Biblia spune: “Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă 

este în Fiul Sau. Cine are pe Fiul, are viaţă; cine n - are pe Fiul lui Dumnezeu, n - are viaţa” (1 Ioan 

5:11-12). 

 

***** 

Memorează :  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 

să se facă copii ai lui Dumnezeu; (Ioan 1:12). 

Principiu :  Prin moartea Sa pe cruce, Isus a deschis calea spre mântuirie şi spre viaţa veşnică pentru 

toţi oamenii care se pocăiesc de păcatele lor şi îl primesc pe El prin credinţă ca Domn şi Mântuitor.  

Răspunsul tău: 

*Ţi-ai dedicat viaţa ta Domnului Isus Hristos? 

*Ce vei face săptamâna aceasta pentru a mărturisi Evanghelia altei persoane? 

*Cum poate Dumnezeu folosi viaţa ta pentru a duce vestea bună la un număr cât mai mare de persoane? 

 

Notă : Acest mesaj este disponibil şi ca un tratat evanghelic de la American Tract Society, P.O. Box 

462008, Garland, Texas 75046 SUA sau www.gospelcom.net/ats.  De asemenea, este tipărit pe o 

singura foaie faţă – verso ca un apendice . Se poate retipări acest apendice ca un tratat evanghelic 

pentru folosinţă . Poţi pune numele tău şu numele bisericii tale în căsuţa goală .  



SĂPTĂMÂNA a – 2 – a 

CUM SĂ ŞTII CĂ EŞTI COPILUL LUI DUMNEZEU 

 

 

 

Citeşte : Romani 1 : 12; Romani 10 : 9, 10  

 

Noi am intrat într - o relaţie cu Dumnezeu prin faptul că ne – am pocăit de păcatele noastre şi 

pentru că am primit darul lui Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Hristos . Prin credinţă , am primit 

sacrificiul Lui de la cruce ca plată pentru păcatele noastre . Biblia defineşte noua condiţie ca 

fiind în Hristos . (Citeşte 2 Corinteni 5 : 17. )   

Acum, prin credinţa în Hristos suntem răscumpăraţi de ziua când Dumnezeu va judeca 

necredincioşii pentru păcatul şi necredinţa lor ( Citeşte Romani 10 : 9, 10 ; 2 Tesaloniceni 1 : 8, 

9.) 

Am fost răscumpăraţi de sângele lui Hristos – răscumpăraţi de sub puterea lui Satan şi de sub 

puterea păcatului . Acum aparţinem lui Isus . El a plătit preţul pentru noi ( Citeşte 1 Petru 1 : 18, 

19). 

Când îl primim pe Isus Hristos ca Salvatorul şi Domnul nostru, noi suntem convertiţi . 

Aceasta înseamnă ca noi suntem schimbaţi prin viaţa Lui şi prin puterea Lui din noi . ( Citeşte 

Matei 18:3). 

Acum putem trăi pe deplin siguri că am fost iertaţi şi că suntem membri a familiei lui 

Dumnezeu. Este foarte important pentru biserica ta să fie pe deplin sigură de lucrul acesta, de 

asemenea. 

Mulţi oameni se luptă cu îndoieli în ceea ce priveşte mântuirea lor . Vă prezentăm câteva 

moduri de a ajuta oamenii pe care-i slujeşti să trăiască cu siguranţa că aparţin lui Dumnezeu .  

1. Fii sigur că te-ai pocăit pe deplin de păcatul tău, primindu-l pe Isus Hristos ca 

Salvator şi făcându-L Domn peste viaţa ta . Cu alte cuvinte, fii sigur că persoana s-a convertit 

cu adevarat . Aceasta înseamnă că el sau ea trebuie să se pocăiască de păcatele lor . Ei trebuie de 

asemenea să renunţe la orice încercare de a se mântui prin propriile lor fapte bune şi să se bazeze 

pe deplin pe sacrificiul lui Isus de pe cruce ca singura plată pentru păcat acceptată de Dumnezeu.  

2. Siguranţa că eşti mântuit constă şi în faptul că Isus Hristos trăieşte în tine . Isus a 



promis să vină şi să trăiască în viaţa oricui îl primeşte . ( Citeşte Apocalipsa 3 : 20; Ioan 6: 37; 1 

Ioan 5 : 11, 12 .) 

3. Realizează că salvarea nu e împlinirea ta , ci împlinirea lui Dumnezeu . Dumnezeu 

este cel care mântuieşte . Mântuirea nu este ceva ce faci tu, este ceva ce Dumnezeu face pentru 

tine ! Aşa cum spunea un imn vechi , “Isus a plătit tot / Îi datorez totul . “ 

4. Încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu pentru tine . Datorită credinţei tale în 

Hristos, acum ai “viaţă eternă pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o înainte de 

întemeierea lumii” ( Tit 1 : 2 ) . ( Citeşte promisiunile minunate despre mântuirea , pe care ne-a 

dat-o Isus în Ioan 5 : 24 ; Ioan 10 : 9 ; Ioan 10 : 28, 29 .) Pune-ţi încrederea în Dumnezeu care nu 

poate să mintă şi în Cuvântul Său care este veşnic .  

5. Nu te baza pe sentimentele tale . Speranţa ta de mântuire nu se poate sprijini pe modul 

în care te simţi la un moment dat . Mai degrabă, speranţa ta legată de viaţa eternă trebuie plantată 

în faptul istoric că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru tine şi a înviat;  ca nouă 

creaţie în Hristos, tu ai devenit literar o nouă persoană . Păcatele tale au fost iertate şi nu ţi se vor 

ţinea în seamă la judecată . ( Citeşte Coloseni 2: 13 .) Tu te transformi zilnic pentru că acum 

Duhul Sfânt trăieşte în tine . Acum tu ai chiar natura lui Hristos în tine . (Citeşte Romani 3 : 22 .)  

În Hristos ai atât viaţă abundentă cât şi veşnică Viaţa veşnică înseamnă că vei trăi veşnic cu 

Domnul în cer . Dar să ai viaţă veşnică mai şi înseamnă că ai chiar viaţa lui Dumnezeu în tine. 

Dumnezeul universului ţi – a încredinţat promisiunile Lui şi El continuă să te iubească, ducându-

şi lucrarea Lui în tine până la capăt ! ( Citeşte Filipeni 1 : 6 .) 

 

***** 

Memorează : Cãci, dacã este cineva în Hristos, este o fãpturã (Sau: zidire.) nouã. Cele 

vechi  s-au dus : iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi. ( 2 Corinteni 5 : 17 ). 

Principiu : Când ne pocăim de păcatele noastre şi ne punem credinţa în lucrarea făcută de 

Isus Hristos pentru noi pe cruce, Dumnezeu ne iartă păcatele şi ne primeşte în familia Lui . Noi 

suntem o creaţie nouă ; literar nascuţi din nou !  

Răspunsul tău : 

▪ Tu ai siguranţa mântuirii ? 

▪ Pe ce bază îţi pui mântuirea ? 

▪ Pregăteşte o lecţie pentru a împărtăşi aceste adevăruri cu alţii . 



SĂPTĂMÂNA a – 3 – a 

PRIMII  PAŞI 

 

 

Citeşte : 2 Corinteni 5 : 14, 15  

 

Deitrich Bonhoeffer a scris, “Când Hristos cheamă un om, el îi porunceşte să vină şi să moară.” 

Apostolul Pavel spune, “Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, si trãiesc ... dar nu mai trãiesc eu, 

ci Hristos trãieste în mine. Şi viata, pe care o trãiesc acum în trup, o trãiesc în credinţa în Fiul lui 

Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine ” ( Galateni 2 : 20 ) . 

Aceasta este esenţa uceniciei creştine – a-l urma pe Isus Hristos cu o viaţă total predată Lui . În 

această aventură a urmării lui Isus Hristos, sunt câţiva paşi pe care fiecare credincios trebuie sa-i 

facă . 

1. Să-ţi mărturiseşti public credinţa în Hristos . Marile decizii din viaţă sunt aproape 

întotdeauna anunţate public . Oricând Isus a chemat pe cineva să-L urmeze, El a chemat persoana 

in mod public . Declarând faptul că aparţii lui Isus, tu declari lumii că ţie nu îţi e ruşine să-L  

recunoşti ca Domn al vieţii tale . Această declaraţie publică te ajută să – ţi sigilezi dedicarea . 

(Citeşte Matei 10 : 32 ; Romani 10 : 9 – 10 .) 

2. Mărturiseşte – L pe Hristos în apa botezului . Botezul este declaraţia publică a credinţei 

tale . Tu declari de fapt că tu ai murit faţă de modul vechi de viaţă şi ai înviat pentru a trăi o viaţă 

nouă în Hristos . Botezul tău este de asemenea o minunată oportunitate de a împărtăşi credinţa în 

Isus Hristos cu familia şi prietenii tăi . ( Citeşte Romani 6 : 4 .) 

3.    Roagă-l pe Duhul Sfânt să te umple şi te ghideze . Duhul Sfânt este Mângăietorul pe care 

Isus a promis să – L aducă în viaţa credincioşilor . Duhul Sfânt trăieşte în noi ca şi creştini, dându-

ne puterea de a acţiona, gândi şi vorbi în moduri care îl onorează pe Dumnezeu . Roadele Duhului 

Sfânt, darurile şi puterea sunt la dispoziţia ta . Vom studia aceasta mai târziu în Secţiunea IV . 

(Citeşte Efeseni 5 : 18 .)  

4.   Pocăieşte-te de fiecare păcat cunoscut . Putem trăi vieţi sfinte prin puterea Duhului lui 

Dumnezeu care trăieşte în noi . Imediat, şi oricând Dumnezeu ne arată cuvinte, atitudini care Îl 

dezonorează,  ar trebui să ne recunoaştem păcatul nostru şi să ne pocăim pe deplin . În timp ce 

umblăm în lumina Lui, părtăşia cu Isus rămâne intimă şi creştem în cunoaşterea Lui . (Citeşte 1 



Ioan 1 : 7 – 9 .)   

5.      Fă parte dintr-o biserică locală centrată pe Hristos . Părtăşia cu alţi credincioşi este 

vitală pentru creşterea ta . Noi primim puteri prin părtăşia şi închinarea în comun, şi de asemenea îi 

ajutăm şi pe alţii să fie mai puternici . Implicarea dedicată într – o  biserică care îl onorează pe 

Hristos vă va oferi privilegiul de a-l sluji pe Hristos şi oamenii Lui . ( Citeşte Evrei 10: 24 – 25 .) 

6. Slujeşte-l pe Hristos prin slujirea oamenilor . Ca şi creştini, suntem datori să-i slujim pe 

alţii .În loc să ne concentrăm pe nevoile noastre, permite ca atenţia ta să fie pe Domnul şi pe 

oamenii pe care poţi să-i slujeşti în numele Lui . Oferindu-te Domnului şi altora, tu vei aduce 

glorie lui Isus Hristos . ( Citeşte Marcu 10 : 44 – 45 . )  

7. Învaţă prin intermediul Bibliei . Nu lăsa nici o zi să treacă fără să citeşti, să studiezi şi să 

meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie . Biblia este scrisoarea de dragoste către tine . Prin 

paginile ei, Dumnezeu îţi vorbeşte  - te ghidează, te avertizează, te corectează şi îşi exprimă 

dragostea Lui faţă de tine . Priveşte în jurul tău .Tot ce vezi   va trece - în afară de Cuvântul lui 

Dumnezeu, Biblia . Cuvântul lui Dumnezeu rezistă pentru totdeauna . ( Citeşte Isaia 40 : 8 ; Psalmul 

119 : 105 . ) 

8.  Dezvoltă-ţi viaţa de rugăciune .  Nu există un mai mare privilegiu pe pământ decât 

comuniunea cu Dumnezeu . Datorită sângelui lui Isus, noi avem acces direct la Dumnezeu oricând, 

oriunde . Poţi începe astăzi folosind rugăciunea, pe care Isus ne învaţă în Matei 6 : 9 – 13 .  În timp 

ce te rogi, crede că Dumnezeu va răspunde . Poţi fi o persoană care schimbă lumea prin rugăciune ! 

(Citeşte Marcu 11 : 24 ; Evrei 10 : 19 – 23 . ) 

Vorbeşte-le altora despre Isus . Ce onoare este să – l reprezinţi pe Isus Hristos ! Milioane de 

oameni din întreaga lume sunt  flămânzi să – L cunoască pe Dumnezeu . Ei sunt gata să–L primească 

pe Hristos – dacă cineva le va arată calea spre El . Fii sensibil astăzi la oportunităţile de a împărtăşi 

dragostea ta pentru Hristos şi credinţa ta în El . Este o mare bucurie să aduci pe cineva la Isus . 

(Citeşte Fapte 1 : 8 .) 

9.     Încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu . Dumnezeu este mulţumit când trăim prin 

credinţă, încrezându-ne în ceea ce El spune . Dumnezeu ne-a asigurat de prezenţa Sa . (Citeşte Evrei 

13 : 5 .) El ne-a asigurat că are un scop cu noi . ( Citeşte Romani 8 : 28, 29 .) El ne-a asigurat că ne 

va purta de grijă . ( Citeşte Filipeni 4 : 19 .) El ne-a asigurat că ne va da  puterea Lui . ( Citeşte 1 

Corinteni 10 : 13 .) Fii o persoană credincioasă şi încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu pentru 

tine . ( Citeşte 2 Corinteni 5 : 7 .)  



***** 

 

Memorează : Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus 

Hristos. A Lui sã fie slava, acum si în ziua veciniciei. Amin. ( 2 Petru 3 : 18 ) . 

Principiu : Ucenicia este o aventură pe termen lung sub Domnia lui Isus Hristos şi sub 

controlul Duhului Sfânt, în timp ce îi influenţezi pe alţii să-l urmeze pe Isus . 

Răspunsul Tău : 

▪ Ai făcut aceşti zece paşi de bază în umblarea ta cu Hristos ? 

▪ Antrenezi un grup mic de bărbaţi ? Cine este “Timotei” al tău ? 

▪ Fă un plan de acţiune pentru a împărtăşi aceşti zece paşi cu alţii . 

 

Notă : un rezumat mai cuprinzător îl găsiţi în cartea lui David Shibley, “Acum că eşti al 

Lui” . Pentru detalii legate de preţ puteţi contacta Global Advance pe website-ul, 

www.globaladvance.org. 

 



SĂPTĂMÂNA  4 

MĂREŢUL HAR 

 

 

Citeşte : Ioan 1 : 14 – 17 

 

Două adevăruri a despărţit  creştinismul de alte religii ale lumii : învierea lui Isus Hristos şi 

harul lui Dumnezeu . În majoritatea religiilor, omul încearcă să se facă acceptat de Dumnezeu 

sau de o altă zeitate . În creştinism, Dumnezeu ne îndreptăţeşte prin credinţă . Aceasta este ceea 

ce Biblia numeşte dreptate imputată . ( Citeşte Romani 4 : 19 – 25 .) 

Religiile făcute de om încep cu propriul lor set de valori în legatură cu ceea ce se face sau nu 

se face , dar creştinismul începe cu s-a făcut ! Pe cruce Isus a strigat, “S-a terminat ! “ ( Ioan 19 : 

30) . Preţul pentru mântuirea ta a fost plătit pe deplin . 

Harul precedă mila . Harul Domnului este darul nemeritat pentru noi . Harul Domnului este 

posibilitatea de a trăi o viaţă care să – I placă Lui . Noi primim harul Domnului prin credinţă, şi 

chiar şi credinţa noastră este cadoul Lui pentru noi . 

1. Harul care mântuieşte . Charles Spurgeon a avut dreptate când a observat , “Omul nu 

contribuie cu nimic la mântuirea lui “ . Domnul este cel care ne mântuieşte prin Harul Său . 

Aceasta înseamnă că Domnul, datorită dragostei Lui enorme pentru  tine, te mântuieşte când îţi 

pui încrederea în Hristos, chiar dacă nu meriţi darul Lui. Când ne încredem în lucrarea terminată 

a lui Isus Hristos pe cruce pentru plătirea păcatelor noastre , Dumnezeu ne vede neprihăniţi prin 

credinţă ( Citeşte Efeseni 2 : 8 – 9 ; Tit 3 : 5 .) 

2. Har care adduce asigurare . Relaţia noastră cu Dumnezeu este sigură datorită harului 

Său .Ce altceva ar mai putea fi adăugat la plata care a fost deja făcută pentru păcatele noastre – 

prin sângele vărsat al lui Isus Hristos ? Trebuie să fii convins cum  a fost şi Pavel că Isus este 

capabil să protejeze şi să păstreze ce el a şi –a câştigat cu sângele Său . ( Citeşte 2 Timotei 1 : 

12.) Plata pentru păcatele noastre a fost deja plătită prin sângele pe care Isus l-a vărsat pentru noi 

. ( Citeşte Romani 5 : 1 – 2 .)  

3. Har care sfinţeşte . ( Citeşte Tit 2 : 11 – 14 .) Observă efectul harului lui  Dumnezeu în  

vieţile noastre . Harul lui Dumnezeu ne învaţă : 1) să spunem “nu” poftelor păcătoase şi lumeşti , 

2) să spunem “da”  sfinţeniei, şi 3) să trăim în aşteptare, cu speranţa revenirii lui Isus . 

4. Har care slujeşte . ( Citeşte 2 Corinteni 8 : 9 ; Efeseni 3 : 1 – 2 . ) Harul Domnului ne dă  



posibilitatea să slujim pe alţii în numele lui Isus Hristos . 

5. Har care surprinde . Dumnezeu îşi găseşte plăcerea în a ne binecuvânta ca şi copii ai 

Săi . El efectiv ne dă har după har . El ne surprinde cu binecuvântări neaşteptate şi ne 

împuterniceşte în fiecare situaţie să-I aducem onoare . ( Citeşte Ioan 1 : 16 .) 

6. Har care întăreşte . În capitolul patru din Fapte, biserica experimentează persecuţie 

pentru prima dată . Răspunsul lor a fost să se roage , rugându-L pe Dumnezeu pentru putere şi 

pentru exercitarea de minuni care să dovedească că Isus este viu . Dumnezeu le-a răspuns la 

rugăciuni , dându-le putere şi pace din abundenţă . ( Citeşte Fapte 4 : 33 . )  

7. Har autosuficient . Pavel şi-a înţeles propria slăbiciune . Dar şi-a transformat slăbiciunea  

într-o victorie pentru Hristos, schimbând tot ceea ce nu era cu ceea ce era Isus ! Indiferent cât de 

grea e situaţia ta, harul lui Dumnezeu este suficient pentru tine . (Citeşte 2 Corinteni 12 : 9 – 10) 

Primeşte această promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu astăzi : “Harul Domnului Isus Hristos, 

si dragostea lui Dumnezeu, si împãrtãsirea Sfîntului Duh, sã fie cu voi cu toti! Amin. “ ( 2 

Corinteni 13 : 14 ) . 

 

***** 

 

Memorează : “Cãci prin har aţi fost mîntuiţi, prin crediţtã. Şi aceasta nu vine dela voi; ci 

este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sã nu se laude nimeni. Cãci noi sîntem lucrarea Lui, 

şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, 

ca sã umblãm în ele. “ ( Efeseni 2 : 8 – 10 ) . 

Principiu : Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru noi şi justifiacrea noastră de 

către Isus Hristos înaintea Tatălui  .  

Răspunsul tău :  

▪ Te încrezi în propriile fapte bune pentru mântuire, sau te încrezi complet în lucrarea  

completă al lui Isus Hristos pentru tine de la cruce ? 

▪ Este vreun domeniu în care te simţi slab sau inadecvat ? Citeşte din nou 2 Corinteni 12 : 9 

– 10 şi ia aminte la harul pe care ţi l-a dat Dumnezeu . 

▪ Pregăteşte un mesaj despre harul lui Dumnezeu şi împărtăşeşte aceste adevăruri cu alţii .  

 

 



SĂPTĂMÂNA A – 5 –A 

CELE CINCI  DECLARAŢII  DE CREDINŢĂ  

 

Citeşte : Ieremia 1 : 4 – 17 

 

Când Dumnezeu cheamă o persoană în lucrarea Lui, tot El  e cel care-l echipează pentru a 

face faţă acestei chemări. Poate te simţi necalificat pentru acestă sarcină, aşa cum s-a simţit şi 

Ieremia, Dumnezeu  însă nu i-a permis să se scuze sau să se justifice . Dumnezeu l-a mustrat pe 

Ieremia pentru că a zis că nu ar fi capabil să împlinească această chemare . Apoi Domnul i-a spus 

lui Ieremia să nu mai spună niciodată că nu poate face ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. 

Ca şi Ieremia, eşti chemat să duci mesajul lui Dumnezeu generaţiei tale. El te va echipa 

pentru a îndeplini eficient această sarcină . Din exemplul chemării lui Dumnezeu pentru viaţa lui 

Ieremia pentru a-şi îndeplini lucrarea reies cinci declaratii de credinţă. Fiecare din aceste 

declaraţii ne asigură de încrederea pe care Dumnezeu o acordă abilităţilor noastre . 

Disponibilitatea ta este schimbată cu abilitatea Lui ! Acum poţi să spui, “Pot totul în Hristos, 

care mã întãreşte “ ( Filipeni 4 : 13 ) . Cu îndrăzneală declară fiecare din aceste declaraţii . 

Spune-le cu voce tare până le crezi, înăuntrul inimii tale. Apoi păşeşte prin credinţă pentru a 

aduce un  impact în  generaţia ta.  

DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ   1  : “ Sunt important pentru împărăţia lui 

Dumnezeu. De aceea, mă voi comporta ca un ambasador . “Mai  înainte ca sa te fi întocmit în 

pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi  mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te 

pusesem deoparte , şi te făcusem prooroc al neamurilor." ( Ieremia 1 : 5 ). Înainte să te naşti, 

Dumnezeu te cunoştea şi te-a împuternicit pentru a putea să răspunzi chemării Lui . Ar trebui să 

fii capabil să mergi în conformitate cu chemarea pe care ai primit – o ca şi ambasador al lui 

Hristos . ( Citeşte 2 Corinteni 5 : 20 ; Filipeni 1 : 17 .) 

DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ    2 : “ Cuvântul lui Dumnezeu este pe buzele mele. 

Deci, voi vorbi ca un profet al lui Dumnezeu.  “Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. “ (Ieremia 

1 : 9 ). Ar trebui să predici cu autoritate, ştiind că Dumnezeu este cel care îşi transmite mesajul 

prin tine. Transmite oamenilor mesajul pe care ţi-l dă Dumnezeu . Când predici cuvântul lui 

Dumnezeu, aşteaptă-te ca El să acţioneze ! ( Citeşte 1 Petru  4 : 11 . )  

DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ     3 : “ Lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea mea . 



Deci, voi fi un lucrător sârguincios . “Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să 

smulgi şi să  tai, să dărâmi, şi să nimiceşti, să zideşti şi să  sădeşti. “ ( Ieremia 1 : 10 ) . Cu alte 

cuvinte, Dumnezeu l-a pus pe Ieremia la muncă . Tu eşti implicat în cea mai importantă lucrare 

din lume. Deci, de ce un fermier ar lucra mai din greu pe un câmp decât munceşti tu pe câmpul 

spiritual ? De ce un student ar studia mai sârgunicios decât tine ? De ce un afacerist ar arăta mai 

mult entuziasm în ridicarea unei afaceri decât arăţi tu în construirea împărăţiei lui Dumnezeu ?  

Isus nu a fost niciodată grăbit, dar nici nu a întărziat niciodată . El nu a risipit nici un minut . 

Un pastor faimos a fost întrebat odată despre secretul lucrării sale . El a răspuns , “ Iubeşte pe 

Domnul, iubeşte oamenii, roagă-te mult şi lucrează mult . “ Isus a fost sârguincios . Şi noi ar 

trebui să fim la fel. ( Citeşte Psalmul 90 : 12 ; Ioan 9 : 4 ; Efeseni 5 : 16 ). 

   DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ   4 : “ Revelaţia este calificarea mea . Deci, mă voi 

ruga.” Dumnezeu l-a întrebat pe Ieremia, “Ce vezi ?” ( Ieremia 1 : 11 ) . Care este viziunea ta – 

adică care este revelaţia ta ? Revelaţia este adevărul lui Dumnezeu pe care El doreşte să-l 

reveleze prin tine. Educaţia este importantă. Dar revelaţia este chiar mai importantă . ( Citeşte 

Luca 18 : 1 ) . 

DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ   5 : “Trebuie să semănăm pentru a putea secera . 

Deci, voi semăna prin credinţă. “ Acum este vremea ca să “te ridici şi să vorbeşti “ ( Ieremia 

1: 17). Un fermier trebuie să – şi semene seminţele înainte de a secera, aşa şi noi trebuie să 

semănăm sămănţa Cuvântului  lui Dumnezeu prin credinţă pentru a putea secera recolta apoi . 

Ordinea lui Dumnezeu este : Seamănă, şi apoi seceră . Dăruieşte, si apoi primeşte . ( Citeşte Luca 

6 : 38 ; Galateni 6 : 9 ; Fapte 20 : 35 . )  

 

***** 

 

Memorează : “Mai înainte ca să te fi intocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai 

inainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte , şi te făcusem prooroc al 

neamurilor." ( Ieremia 1 : 5 ) . 

Principiu : Ai fost chemat de Dumnezeu ca şi mesager al Lui pentru a aduce Cuvântul Lui la 

naţiunea ta şi la alte naţiuni. Dumnezeu te-a pus deoparte pentru această chemare înainte să te 

naşti. 

Răspunsul tău :  



▪ Rosteşte aceste declaraţii de credinţă cu voce tare în fiecare zi a săptămânii acesteia .  

▪ Pregăteşte şi împărtăşeşte un mesaj despre chemarea lui Dumnezeu către Ieremia şi 

despre chemarea Lui pentru creştinii din zilele noastre .  

 

Notă : Pentru o versiune extinsă a acestui material, contacteazăwww.globaladvance.org/five . 

 

 

http://www.globaladvance.org/five


 

SĂPTĂMÂNA  A – 6 – A 

ASIGURĂ – ŢI O LUCRARE RODITOARE ŞI DE DURATĂ 

 

 

Citeşte : Psalmul 78 : 72 ; 2 Petru 1 : 8 – 11 

 

Dacă aş putea să spun o rugăciune pentru tine ca şi lucrător al Evangheliei lui Isus Hristos,  

m-aş ruga ca Dumnezeu să-ţi dea o lucrare roditoare, care să – l onoreze pe Hristos până la 

revenirea Sa. Biblia descrie calităţi pe care le putem cultiva în noi,  care pot asigura o viaţă 

eficientă, productivă în slujba lui Hristos . De asemenea, creşterea în aceste calităţi ne asigură că  

vom rămâne statornici în dragostea noastră faţă de Isus . Dumnezeu ne-a dat “ tot ce privşte viaţa 

şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui “ ( 2 Petru 1 : 3 ) . 

Lasă – L pe Duhul Sfânt să te schimbe şi lucrează cu El la cultivarea acestor calităţi de caracter 

în fiecare zi .  

1. Credinţa . “ Adaugă la credinţa ta …” ( 2 Petru 1 : 5 ) . Credinţa este piatra de temelie a  

caracterului, de fapt credinţa reprezintă doar a – L  crede pe Dumnezeu pe cuvânt şi a crede în 

promisiunile Lui . Nu permite minţii tale să dezvolte gânduri de necredinţă . 

2. Virtute ( sau bunătate ) . “ Adaugă la credinţa ta fapta ….” ( 2 Petru 1 : 5 ) . Sensul  

cuvântului virtute este excelenţa morală. Lucrătorii Evangheliei ar trebui să fie fără reproş şi să 

nu cadă victime pofeti banilor, sexului sau puterii . ( Citeşte calităţile pe care un supraveghetor 

spiritual ar trebui să le deţină din 1 Timotei 3 : 2 – 7 .) Confruntă direct fiecare păcat şi caută să 

creşti în dedicarea faţă de Isus .O persoană integră este o persoană transparentă; nu există nici o 

diferenţă între ceea ce pare a fi în public şi cine este cu adevărat în viaţa privată .  

3. Cunoştinţa . “Adaugă …la faptă cunoştinţa “ ( 2 Petru 1 : 5 ) . Isus spune că trebuie  

să-l iubim pe Dumnezeu cu toată mintea noastră . ( Citeşte Matei 22 : 37 .) Dumnezeu vrea ca tu 

să continui să creşti – trupeşte, intelectual şi duhovniceşte . Continuă să citeşti , continuă să pui 

întrebări, şi continuă să însetezi după cunoştinţă şi înţelepciune . ( Citeşte Coloseni 2 : 2 – 3 .) 

4. Înfrănarea . “ Cu cunoştinţa  înfrînarea “ ( 2 Petru 1 : 6  .Mulţi oameni astăzi sunt  

copleşiţi de furie şi mânie . Mânia care depăşeşte controlul nu este permisă unui slujitor al 

Evangheliei . ( Citeşte 2 Timotei 2 : 24 .) Prin puterea Duhului Sfânt putem să ne controlăm 



emoţiile şi acţiunile şi să nu ne lăsăm pradă unei luăm par gândiri şi acţiuni destructive . De 

asemenea , dorinţele noastre legitime trebuie să fie aduse sub controlul Duhului Sfânt . 

Adevărata   , dacă este expusă la Isus, este tărie sub control .  

5. Perseverenţă . “ Cu înfrînarea  rãbdarea “ ( 2 Petru 1 : 6 ) . Este întotdeauna prea  

curând să fim descurajaţi . Cineva citeşte aeste cuvinte , care este foarte descurajat în lucrare . 

Cuvântul Domnului îţi spune : “Sã nu obosim în facerea binelui; cãci la vremea potrivitã, vom 

secera, dacã nu vom cãdea de obosealã. “ ( Galateni 6 : 9 ) . Indiferent de cât de dificile sunt 

circumstanţele tale, niciodată, niciodată, niciodată să nu-ţi pierzi credinţa ! Pentru a câştiga 

cursa, trebuie să râmăi în cursă ! ( Citeşte Evrei 12 : 1 – 2 .) 

6. Evlavia . “ Să perseverezi în evlavie “ ( 2 Petru 1 : 6 ) . Evlavia nu este îndreptăţire sau  

legalism . De fapt, este chiar opusul . Evlavia înseamnă cultivarea vieţii lui Dummnezeu în noi, 

atraşi de puterea Duhului Său . Poţi experimenta “ o viaţă schimbată “ – schimbând tot ceea ce 

eşti pentru tot ceea ce este Isus Hristos . În timp ce eşti atras la El, eşti literal absorbit în 

asemănarea cu Hristos . ( Citeşte Romani 8 : 28 – 29 .) 

7. Dragostea de frati . “Cu evlavia, dragostea de frati . “ ( 2 Petru 1 : 7 ). Dumnezeu ne  

cheamă să arătăm o calitate după care oamenii sunt infometaţi să primească – bunătate . 

Atingerea ta plină de compasiune, cuvântul tău sau încurajarea ta, rugăciunilie pe care le oferi 

pentru cineva în nevoie – în ochii lui Dumnezeu aceste acte simple ar putea fi cele mai 

importante lucruri pe care le faci azi . Într-o lume în care majoritatea oamenilor sunt preocupaţi 

doar de ei, bunătatea ta va ieşi în evidenţă şi va fi o mărturie minunată pentru Isus Hristos . 

8. Dragoste . “ Cu dragostea de frati  iubirea de oameni. “ ( 2 Petru 1 : 7 ) . Dragostea ar  

trebui să fie forţa integratoare din spatele tuturor lucrărilor . ( Citeşte 2 Corinteni 5 : 14 – 15 ; 

Galateni 5 : 6 .) Dragostea este cea mai mare dintre toate virtuţile creştine . Dragostea lui Hristos 

este este o parte din roadele Duhului Sfânt pe care Dumnezeu le va dezvolta în noi pe măsură ce 

ne încredem în El .   “ … dragostea lui Dumnezeu a fost turnatã în inimile noastre prin Duhul 

Sfînt, care ne-a fost dat. “ ( Romani 5 : 5 ) . 

 

***** 

 

Memorează : “ Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin ; şi : duhul vostru, sufletul 

vostru şi trupul vostru , să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostrum Isus 

Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios , şi va face lucrul acesta . “ ( 1 Tesaloniceni 5 : 23 – 



24).  

Chei ale Adevărului : Toţi liderii creştini eficienţi trebuie în modconstant să – şi dezvolte 

caracterul . Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viaţă şi sfinţenie şi pentru o relaţie în 

continuă creştere cu Isus Hristos . ( Citeşte 2 Petru 1 : 3 – 4 ) .  

Răspunsul tău :  

▪ Chiar acum, opreşte-te pentru un moment şi angajează – te să cultivi aceste opt calităţi de  

character în viaţa ta . Apelează la Duhul Sfânt şi permite-I să producă în fructele Lui în tine .  

▪ În rugăciune studiază acest pasaj în fiecare zi a acestei săptămâni , rugandu-l pe  

Dumnezeu să producă şi să crească aceste calităţi în tine .  

 



SĂPTĂMÂNA A – 7 – A 

ACCEPTAT  DE  DUMNEZEU  

 

 

Citeşte 2 Timotei 2 : 15  

 

Jim Elliot a fost un misionar martir. Împreună cu alţi patru misionari curajoşi, Elliot şi-a dat 

viaţa pentru Hristos în încercarea de a aduce Evanghelia la micul trib  Waodoni din Ecuador .  

Când Jim Elliot avea doar 20 de ani , înainte de absolvirea colegiului, el a remarcat că singura 

„diplomă”  care contează este cea pe care el a numit-o „ diploma A.D.D.” – Acceptat De 

Dumnezeu . 

Ce „ cursuri „ sunt cerute pentru a primi această „diplomă „ ? Mai exact, ce anume trebuie să 

facem pentru a fi aprobaţi de Dumnezeu pentru a sluji în lucrarea Lui ? În acest caz trebuie să 

urmăm  câteva „cursuri specifice „  pentru  a primi  „diploma A.D.D.”  

1. Rugăciune . Eşti în continuă creştere în ceea ce priveşte părtăşia cu Dumnezeu ? Charles  

Spurgeon a spus odată tinerilor predicatori pe care-i antrena că cel mai mare bun al lor este „ 

intrarea liberă la Tronul Milei „ . Isus spunea că noi ar trebui să menţinem în viaţa noastră 

întotdeauna o atitudine de rugăciune, şi că rugăciunea este ca un zid de protecţie împotriva 

descurajării şi epuizării în lucrare . ( Citeşte Luca 18 : 1 .) 

Haide – ţi să parcurgem un  „curs rapid” despre modul cum putem să ne întărim viaţa de 

rugăciune : 

▪ Roagă - te cu încredinţare . Ucenicii aveau dedicată rugăciunii o oră întreagă. Şi noi ar 

trebui să avem ore stabilite pentru rugăciune . ( Citeşte Fapte 3 : 1 .) 

▪ Roagă – te cu pasiune. Gordon Lindsay a crezut că „ fiecare creştin ar trebui să se  

roage în fiecare zi cu pasiune !” ( Citeşte Iacov 5 : 16 ; Matei 11 : 12 . )   

▪ Roagă – te specific . ( Citeşte Matei 16 : 9 .) 

▪ Roagă – te împreună cu alţi credincioşi . ( Citeşte Fapte 4 : 24 .) 

▪ Roagă – te persistent, până primeşti răspuns . ( Citeşte Luca 11 : 9 .) 

▪ Roagă – te cu îndrăzneală . ( Citeşte Evrei 4 : 16 . ) 

▪ Roagă – te aşteptând ca Dumnezeu să răspundă . ( Citeşte 1 Ioan 5 : 14 – 15 . ) 

 

2. Compasiune . Dragostea este izvorul oricărei lucrări eficiente . Un tânăr lucrător din 



Armata Salvării a trimis odată un mesaj Generalului William Booth, afirmând  că nimic din ce 

a încercat în lucrare nu părea să meargă . Generalul Booth i-a trimis un răspuns scurt, dar 

puternic în acelaşi timp: „ Încearcă lacrimile „ . ( Citeşte Psalmul 125 : 6 ; Galateni 5 : 6 . ) 

3. Viziunea . Nu am văzut un om care intră într-o lucrare cu o viziune mică . În mod tragic, 

însă am văzut mulţi oameni care ies dintr-o lucrare cu o viziune mică . Satan a luat ciocanul 

adeversităţii şi dalta dezamăgirii pentru a ciopli în speranţele şi visurile lor . Deodată ei au 

realizat că viziunile lor nu mai sunt de dimensiunea lui Dumnezeu, că sunt doar de 

dimnesiunea omului . Vă încurajez : Protejaţi – vă  viziunea pe care Dumnezeu  vi – a dat- o 

cu orice preţ ! Şi amintiţi – vă , preocuparea noastră primordială este să rămânem în uniune cu 

El , şi apoi să lucrăm cu  El . ( Citeşte Proverbe 29 : 18 . ) 

4. Credinţa . William Carez, un mare misionar din India, a spus, „Încearcă lucruri mari  

pentru Dumnezeu . Aşteaptă lucruri mari pentru Dumnezeu . „ Toţi liderii creştini artrebui să 

posede o mare credinţă. Credinţa este ca un muşchi : Dacă îţi exersezi credinţa ta, ea va creşte . 

dacă nu îşi exersezi credinţa ta, ea se va atrofia şi va creşte slăbită . ( Citeşte Evrei 11 : 6 .) 

5. Smerenia . Un învăţător creştin evlavios a spus odată, „dacă cunoşti Ebraică, Latină şi  

Greacă, nu fi ca executorii lui Isus şi nu pune totul la capul Lui. Mai degrabă, ia cunoştinţa de 

Ebraică, Latină şi Greacă şi pune – le la picioarele Lui . „ Umilinţa zilnică, intenţională 

înaintea lui Dumnezeu a noastră este vitală pentru sănătatea sufletelor noastre . ( Citeşte 1 

Petru 5 : 5 – 6.) 

6. Muncă . Aici este un adevăr important în lucrare : Nici o cantitate de muncă nu vor  

compensa o lipsă de manifestare a Duhului Sfânt . Dar este şi adevărat că nu va compensa o 

lipsă de muncă grea . Un scriitor creştin bine – cunoscut  mi-a spus odată , „Duhul Sfânt nu 

dactilografia . „ El oferă inspiraţia, dar pentru a face lucruri pentru Împărăţia lui Dumnezeu noi 

trebuie să trasnpirăm pentru asta ! ( Citeşte 2 Corinteni 6 : 4 – 10 ; 12 : 15 . ) 

 

***** 

 

Memorează : “ Cautã sã te înfãtisezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrãtor 

care n-are de ce sã-i fie rusine, si care împarte drept Cuvîntul adevãrului. “ ( 2 Timotei 2 : 15 ) .  

Chei ale Adevărului : Noi trebuie să fim vigilenţi în fiecare zi să ne prezentăm lui Dumnezeu 

şi să ne oferim pe noi înşine pentru a urmări scopuri care Îi va aduce zâmbetul şi aprobarea Lui 



. 

Răspunsul tău : 

▪ Ai urmat toate “cursurile cerute” pentru  “diploma A.D.D.”  ? 

▪ Pregăteşte un mesaj despre cum e să fii aprobatde Dumnezeu şi împărtăşeşte aceste 

adevăruri cu alţii . 

 



SĂPTĂMÂNA A – 8 – A 

CHEMAT  ŞI  DEDICAT 

 

 

 

Una din cele mai mari bucurii şi onori a fost să predic la ordinarea fiului meu, Jonathan . 

Aceasta este predica pe care am ţinut – o la ordinarea fiului meu ca şi lucrător al Evangheliei . 

Aceasta e şi provocarea pe care v – o dau şi vouă , de asemenea .  

1. Păstrează o viziune clară . Frecvent  “ revizuieşte – ţi viziunea “, apoi încearcă s-o 

păstrezi  clară şi proaspătă în inimă. Rămâi credincios chemării originale al lui Dumnezeu pentru 

viaţa şi lucrarea ta . Aminteşte – ţi că chemarea ta este confirmată . Dumnezeu îţi va da 

confirmare supranaturală pentru ceea ce te – a chemat să faci . Rămâi în chemarea ta şi vei 

rămâne confirmat pentru lucrare ; mergi dincolo de chemarea ta şi vei risca să mergi singur . 

După vreo 20 şi ceva de ani de la dramatica chemare şi conversaţie cu Hristos pe drumul 

Damascului, Pavel a fost capabil să mărturisească unui împărat păgăn că a fost pe deplin 

credincios chemării lui Dumnezeu în viaţa sa . ( Citeşte Fapte 26: 13 – 23 . ) 

2. Păstrează o conştiinţă clară . Aici este o promisiune – nu este o promisiune “preţioasă”,  

dar este totuşi o promisiune :  În lucrare cineva te va răni . Cuvinte grele se vor spune împotriva 

ta . Oamenii ţi se vor opune ţie şi a lucrurilor pe care vrei să le faci pentru Dumnezeu . Nu te lăsa 

să devii  înăsprit împotriva oamenilor . Să nu răspunzi la un atac împotriva ta cu un alt atac  . 

Păstrează o conştiinţă curată înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor . ( Citeşte fapte 24 : 

16.) 

3. Fă un angajament  serios faţă de Scriptură . În stările cele mai joase şi vremurile  

cele mai dificile, promisiunile lui Dumnezeu te vor susţine . Ascultă mărturia lui William Carey 

într-unul din momentele dificile din lucrarea sa din India :  

 

“Când am plecat din Anglia, speranţa mea legată de convertirea Indiei era foarte 

puternică ; dar printre atâtea obstacole, ar fi murit speranţa, fără ajutorul lui Dumnezeu. Îl am 

pe Dumnezeu , şi Cuvântul Lui este adevărat . Deşi superstiţiile  erau de sute de ori mai 

puternice, şi exemplul europenilor era de sute de ori mai rău, deşi eram părăsit de toţi şi 

persecutat de toţi, totuşi credinţa mea, clădită pe Cuvântul neschimbător , va renaşte deasupra 

obstrucţiiloe şi va învinge fiecare încercare . Cauza lui Dumnezeu va trumfa .” ( Citat de John 



Piper, “Supremaţia lui Dumnezeu în Misiune prin Închinare”, În Toată Lumea, ediţia 2001, 8. ) 

4. Stai sub controlul Duhului Sfânt . Permite lui Dumnezeu să facă doar ceea ce El poate  

să facă . Trăieşte în ceea ce Bob Pierce numeşte  “ Camera lui Dumnezeu” . Dr. Pierce defineşte 

“Camera lui Dumnezeu “ ca “ acel spaţiu dintre ceea ce este uman posibil şi ceea ce vrea 

Dumnezeu să facă care este imposibil . “ ( Citeşte Efeseni 3 : 20 – 21 ; 5 : 18 . )  

5. Continuă printre conflicte . Conflictul în lucrare este inevitabil pentru că eşti  

împuternicit să înlocuieşti starea de fapt cu Împărăţia lui Dumnezeu . Rămâi credincios şi 

Dumnezeu te va recompensa . ( Citeşte 1 Petru 5 : 1 – 4 . )  

Ce numim noi azi  drept credincios chemării tale, generaţiile de dinainte se refereau la “ o povară 

de purtat “ . Charles Wesley a scris un imn frumos despre a fi credincios chemării lui Dumnezeu 

pentru vieţile noastre :  

 

O sarcină am de îndeplinit , un Hristos de glorificat,  

Care şi – a dat Fiul pentru a-mi salva sufletul şi pentru a-l  face potrivit pentru cer . 

Pentru a sluji  epocii  prezente, chemării  mele de îndeplinit , 

Fie ca toate puterile mele să se angajeze în a face voia Stăpânului meu . 

 

Ajută – mă să veghez, să mă rog, şi pe El să mă bazez,  

Asigurat, că dacă îmi voi trăda încrederea, pe Domnul meu îl voi nega . 

 

Înarmează – mă cu grijă temătoare, ca să trăiesc după placul Lui,  

Şi  ca un slujitor, Doamne, să pot să dau o socoteală dreaptă Ţie .  

 

6. Menţine-te consacrat Căpitanului . Înainte ca lui Iosua să – i fie oferită onoarea de a 

conduce armata lui Dumnezeu în bătălie, a fost nevoie să se stabilească exact care este singurul 

căpitan al acelei armate a lui Dumnezeu – şi Iosua nu era acel căpitan . ( Citeşte Iosua 5 : 13 – 

15. ) Niciodată să nu uiţi cine e la conducere . Este biserica lui Hristos, nu a ta . Bătălia e a Lui, 

nu a ta. Victoria este a Lui , nu a ta . Gloria e a Lui, nu a ta . Steve Fry a scris acest mare refren :  

Sunt abandonat Căpitanului mulţimii astrelor cereşti,  

Şi Îl fac pe El asigurarea mea până când pămăntul devine Împărăţia Lui .  

 

7. Păstrează o dragoste ferventă pentru Isus . Cum rămâi credincios lucrării an după an ? 



Cum  eviţi să devii un accident al lucrării ? Cel mai bun răspuns pe care ţi – l pot da este să te 

îndrăgosteşti în fiecare zi de Isus . Iubeşte – L mai mult la căderea serii decât l – ai iubit de 

dimineaţă . Şi iubeşte – L mai mult măine dimineaţă decât o faci înainte de a te culca .  

În final, fiul meu ,  

 

▪ Stai aproape de Isus 

▪ Stai aproape de soţia ta 

▪ Stai aproape de cruce 

▪ Stai aproape de Marea Trimitere 

 

***** 

 

Memorează : “ Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, pãzeşte-l prin Duhul Sfînt, care locuieşte 

în noi. “ ( 2 Timotei 1 : 14 . )  

Principiu :Trebuie să rămânem credincioşi chemării lui Dumnezeu pentru vieţile noastre . 

Răspunsul tău : 

▪ Pavel a fost capabil să descrie clar chemarea sa unui împărat păgân într – o singură 

propoziţie . Tu poţi să descrii clar şi succinct chemarea ta, atât credincioşilor cât şi 

necredincioşilor ? 

▪ Pregăteşte un mesaj pentru o ordinare şi împărtăşeşte aceste adevăruri cu lucrătorii tineri .  

 

 









SĂPTĂMÂNA A – 10 – A  

OM DUPĂ  INIMA  LUI  DUMNEZEU  

 

 

 

Citeşte : 1 Samuel 13 : 14  

 

David a fost un lider  imperfect dar totuşi a devenit cel mai mare rege al lui Israel . Cel mai 

important, chiar dacă păcate oribile i-au marcat viaţa, el este amintit ca un “ om după inima lui 

Dumnezeu “. Cum un om cu un aşa trecut a primit un titlu atât de important ? 

 Răspunsul îl găsim în importanţa pe care David o dă relaţiei lui cu Dumnezeu . După ce 

Nathan i-a descoperit păcatul, David imediat şi-a  recunoscut  căderea . Cea mai mare frică a lui 

David a fost pierderea intimităţii cu Dumnezeu de care s- a bucurat încă din tinereţea sa. ( Citeşte 

Psalmul 51 : 11 . ) El a realizat că, deşi a păcătuit împotriva căsătoriei lui, a familiei lui, a 

prietenilor lui şi împotriva naţiunii lui, în cele din urmă a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 

( Citeşte Psalmul 51 : 4 . ) 

  David tânjea să umble din nou cu Domnul într- o părtăşie intimă . El şi – a amintit zilele ca 

păstor la oi când compunea cântece de dragoste pentru Dumnezeu . Aici găsim cheia măreţiei lui 

David . Viaţa lui a fost marcată de jertfe oferite Domnului . Mulţi dintre psalmii săi reprezintă 

înregistrări ale comunicării lui David cu Tatăl său ceresc . Aşa cum David a îngrijit de oile tatălui 

său pământesc, el şi-a pregătit de asemenea inima pentru a conduce cultivând o atitudine de 

mulţumire şi închinare . “ A ales pe robul Sãu David ,şi l-a luat de la staulele de oi. L-a luat 

dindãrãtul oilor, cari alãptau …ca sã pascã pe poporul Sãu Iacov, şi pe mostenirea Sa Israel. Şi 

David i-a cîrmuit cu o inimã neprihãnitã, şi i-a povãţuit cu mîini pricepute. “ ( Psalmul 78 : 70 – 

72). 

1. Jertfele lui David erau dăruite cu o inimă smerită . ( Citeşte Psalmul 51 : 17 . ) Noi ar  

trebui să  avem permanent în minte absoluta dependenţă de Dumnezeu . Isus le-a reamintit 

ucenicilor Săi, “cã despãrţiţi de Mine, nu puteţi face nimic “ ( Ioan 15 : 5 ) . Fără puterea lui 

Hristos în noi care ne împuterniceşte prin Duhul Său cel Sfânt, nu putem îndeplini nimic valoros.  

Frângerea înaintea Domnului produce o mare autoritate în lucrare . Ar trebui să cerem Domnului 

o inimă blândă care este frântă de povara propriilor păcate şi de răzvrătirea lumii împotriva lui 



Dumnezeu .  

2. Jertfele lui David îl costau . De exemplu, când slujitorii  lui David i-au adus  

apă de la izvoarele din Betleem cu preţul vieţii lor, în loc să consume apa preţioasă el singur, el a 

turnat – o ca jertfă Domnului . ( Citeşte 1 Cronici 11 : 15 – 19 ; 2 Samuel 23 : 15 – 17 ) . Apa era 

rară şi valoroasă , un dar din spatele frontierelor duşmane . Fără îndoială că David avea nevoie 

urgentă de apă pentru  propria supravieţuire . De asemenea, fiind un dar oferit cu dragoste de la 

oamenii săi devotaţi, el avea orice drept s-o consume . Dar aici vedem frumuseţea inimii lui 

David . Ceea ce avea orice drept să ia pentru el, ceea ce avea nevoie, ceea ce era preţios pentru el 

– a ales să aducă ca o jertfă pentru Domnul . David nu a adus jertfe fără valoare ; el a oferit 

Domnului ceea ce era cu adevărat preţios şi îl costa într-un mod personal .  

Acest lucru e ilustrat şi în 2 Cronici 24 . David a păcătuit numărând poporul , nesocotind 

porunca directă a lui Dumnezeu . Dumnezeu dorea ca Israel să se încreadă doar în El, nu în 

puterea lor numerică . Ca rezultat al recensământului rebel al lui David, judecata a venit asupra 

Israelului .  

Ca întotdeauna, când David a fost confruntat cu păcatul său, el s-a pocăit . Acum el s-a 

pregătit să aducă o jertfă de ispăşire Domnului , şi a dorit să cumpere terenul lui Aravna pentru a 

construi un altar .  

Ca un supus loial, Aravna s-a oferit să dea regelui proprietatea sa fără plată . Răspunsul lui 

David este clasic : „ Dar împãratul a zis lui Aravna: Nu! vreau s-o cumpãr de la tine pe preţ de 

argint, şi nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu …. arderi de tot, cari sã nu mã coste nimic."  

( 2 Samuel 24 : 24 ) .  

David are multe pete în trecut şi totuşi el este amintit ca un om după inima lui Dumnezeu . 

 ( Citeşte Fapte 13:22 . ) O parte din motivul pentru care a primit acest titlu măreţ s-a datorat 

dorinţei sale profunde de a oferi jertfe care să-l coste într-un mod personal . Ca slujitor al 

Evangheliei, chemarea ta este mai mare decât poziţia lui David ca rege . Tu nu ai “ales” să devii 

predicator al Evangheliei, cum ai alege să fii avocat sau inginer . Dacă eşti cu adevărat slujitorul 

lui Dumnezeu, tu nu ai “ales” să fii ; tu ai fost ales . Această onoare cere ca tu să răspunzi cu 

dragoste , ascultare şi sacrificiu . Care este calitatea jertfelor tale pentru Dumnezeu ? Îi oferi lui 

Dumnezeu ceva ce te costă ? Diferenţa  dintre mediocritate şi succes de durată va fi determinată 

de calitatea jertfelor pentru Dumnezeu . Un predicator mediu  este adesea leneş în pregătirea sa ; 

un predicator eficient îşi pregăteşte cu sărguinţă sufletul în rugăciune şi mesajul prin studiu . “Ci, 



în toate privinţele, arãtãm cã sîntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multã rãbdare, 

în necazuri, în nevoi, în strîmtorãri, în bãtãi, în temniţe, în rãscoale, în osteneli, în vegheri, în 

posturi; prin curãţie, prin înţelepciune, prin îndelungã rãbdare, prin bunãtate, prin Duhul Sfînt, 

printr-o dragoste neprefãcutã.”( 2 Corinteni 6 : 4 – 6 ). 

Cea mai mare jertfă pe care putem să oferim lui Dumnezeu  este întoarcerea oamenilor la 

Hristos . Pavel tânjea să aducă naţiuni la Hristos , cei care au fost împotriva lui Dumnezeu sunt 

acum răscumpăraţi prin puterea Evangheliei . ( Citeşte Romani 15 : 16 . ) Evanghelizarea nu este 

o sarcină , este un act de închinare . 

Ce onoare ar fi ca Dumnezeu să se refere la tine ca la o persoană după inima Lui . Dar o 

asemenea evaluare a vieţii tale cere un cost, un cost personal ridicat . Ca o persoană căreia I se 

acordă marea onoare de a fi un slujitor al Evangheliei , te provoc să nu oferi lui Dumnezeu jertfe 

mediocre .  Revarsă jertfe costisitoare înaintea Lui, sfinţite de Duhul Sfânt . 

 

***** 

 

Memorează : “nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu …. arderi de tot, cari sã nu mã coste 

nimic."  ( 2 Samuel 24 : 24 ). 

Principiu : Pentru a deveni o persoană după inima lui Dumnezeu, noi trebuie să adoptăm un 

mod de viaţă în care să dăruim lucruri cu bucurie Domnului ca un act de închinare care ne costă 

personal pe noi. 

Răspunsul tău :  

▪ Te dedici să fii o persoană după inima lui Dumnezeu ? 

▪ Ce lucru preţios vei “dărui  Domnului “ ca şi jertfă ? 

 

 



SĂPTĂMÂNA  A – 11 –A 

O  VIAŢĂ  SEPARATĂ 

 

 

 

 

Citeşte : Ieremia 15 : 19 ; Romani 1 : 1 ; Galateni 2 : 20  

 

 

Un predicator cunoscut tocmai ţinuse o predică  puternică la sute de oameni, în cadrul căreia 

mulţi au răspuns chemării la pocăinţă . Un tănâr student la teologie l-a abordat pe marele 

predicator după serviciu şi i-a spus , “ Domnule, aş da lumea întreagă să pot să predic aşa ! 

Predicatorul în vărstă  s-a uitat la el şi i-a zis , “ Fiule, exact asta m-a costat pe mine .” 

Eşti dispus să posteşti în timp ce alţii sărbătoresc ? Eşti dispus să te trezeşti mai devreme , să 

stai treaz mai târziu, să te rogi mai mult , să munceşti mai din greu – pentru ca Dumnezeu să 

primească slava din viaţa şi lucrarea ta ? Henry Wordsworth Longfellow a scris ,  

Înălţimile ajunse şi păstrate de oamenii mari  

Nu au fost obţinute în lupte rapide ; 

Dar ei, în timp ce colegii lor dormeau .  

Au trudit toată noaptea . 

1. O viaţă separată  începe cu separarea de păcat şi alipirea de Dumnezeu şi voia  Lui. 

Când Duhul Sfânt revelează orice gând , cuvânt sau acţiune care îl dezonorează pe Dumnezeu , 

ar trebui ca imediat să – l mărturisim ca păcat şi să ne pocăim pe deplin . ( Citeşte 1 Ioan 1 : 9. ) 

Bazat pe acest verset important, Bill Bright a enunţat un exerciţiu foarte folositor pe care el îl 

numeşte “respiraţie spirituală “ . Noi expirăm prin mărturisirea păcatelor . Cuvântul a mărturisi 

în greacă înseamnă să fii de acord cu sau să spui acelaşi lucru . Când spunem acelaşi lucru 

despre păcatele noastre pe care îl spune şi Dumnezeu, fiind pe deplin de acord cu El că în viaţa 

noastră de credinţă nu este loc pentru păcat şi că trebuie să ne pocăim de acel păcat , apoi 

Dumnezeu promite o curăţire totală . Apoi noi inspirăm prin primirea promisiunilor lui 

Dumnezeu şi prin a-I cere să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt . 

În acest fel, noi putem menţine o părtăşie intimă cu Domnul . Am practicat “ respiraţia 

spirituală” timp de mulţi ani , deseori de multe ori pe zi, în timp ce Duhul Sfânt mă convingea de 

orice păcat din viaţa mea .  



2. Trebuie să fim veghetori ca să putem trăi într-o atmosferă de reâmprospătare 

personală . Nu contează ce climat spiritual este in jurul tău , sufletul tău trebuie să fie 

întotdeauna în clocot pentru Domnul ! Dar sunt câteva cerinţe pe care trebuie să le îndeplinim 

dacă vrem să experimentăm reâmprospătarea personală . 

Acum o sută de ani în urmă în timpul marii treziri din Wales, Evan Robert a enumerate patru 

condiţii pentru reânviorare . Aceste condiţii sunt valabile şi astăzi : 

▪ Orice lucru păcătos trebuie scos din viaţa noatră . 

▪ Orice indulgenţă dubioasă trebuie sacrificată de dragul sfinţeniei . 

▪ Supune-te vocii Duhului Sfânt . 

▪ Mărturiseşte public pe Hristos înaintea tuturor oamenilor . 

 

3. Cererea de socoteală de către un om de încredere este o unealtă importantă în 

trăirea unei vieţi sfinte . Timp de câţiva ani m-am întălnit de două ori pe lună cu un partener de 

încredere din lucrare . De fiecare dată când ne-am întălnit, ne-am pus întrebări dificile unul 

altuia, cerându-ne socoteală în ceea ce priveşte umblarea noastră cu Hristos . Aceste întrebări au 

ca bază un mesaj al lui Charles Swindoll în legătură cu a cere socoteală unul altuia .  

De când ne-am întălnit ultima oară … 

▪ Ai avut un timp personal zilnic cu Domnul ? 

▪ Ai fost implicat în afaceri chestionabile ? 

▪ Ai fost cu o femeie într-un mod inadecvat sau în circumstanţe pe care alţii le-ar putea 

percepe ca inadecvate ? 

▪ Ai urmărit vreun material pronografic ? 

▪ În ce mod ai descrie starea căsniciei tale , ca bună sau deplorabilă ? 

▪  Ai fost credincios chemării tale ca slujitor al Evangheliei ? 

▪ Ai minţit ? 

Vă încurajez să vă găsiţi un partener de încredere căruia să-i daţi socoteală sau să formaţi un 

mic grup în cadrul căruia să vă puteţi încuraja şi sfătui  reciproc . 

   4. Cel mai important obicei pe care poţi să-l cultivi este disciplina unui timp personal cu 

Dumnezeu . Stephen Olford ne reaminteşte, “ A avea un timp de părtăşie personal cu Dumnezeu 

nu este un ritual legalist, ci un lucru care demonstrează loialitate “. Dr. Olford sugerează că în 

timpul pe care îl petrecem cu Dumnezeu în rugăciune şi în Cuvântul Său, noi de fapt ne predăm 



acestui timp de devoţiune zilnică : 

▪ Mintea care este dominată de Cuvânt. ( Citeşte Coloseni 3 : 16.) 

▪ Inima controlată de Duhul Sfânt. ( Citeşte Efeseni 3 : 18.) 

▪ Voinţa motivată de Gloria lui Dumnezeu . ( Citeşte Coloseni 3 : 17.) 

Te provoc să faci un angajament în fiecare zi  - să te pui deoparte pentru Hristos, pentru 

Evanghelie, pentru familia ta şi pentru chemarea care ai primit-o. Pe 27 Decembrie când se 

citeşte devoţionalul  lui Oswald Chambers Cei mai bun pentru Cel mai mare, Chambers observă, 

“Din când în când …Dumnezeu ne duce într-un punct culminant. Aceea este Marea Separare din 

viaţă; din acel punct noi ori mergem ori înspre un tip de viaţă creştină fără sens şi zadarnică, ori 

noi devenim tot mai înflăcăraţi pentru Gloria lui Dumnezeu.” (Cei mai bun pentru Cel mai mare) 

 

 

 

***** 

 

Memorează : “ Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, şi trãiesc ... dar nu mai trãiesc eu, ci 

Hristos trãieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trãiesc acum în trup, o trãiesc în credinţa în Fiul lui 

Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuş  pentru mine ” ( Galateni 2 : 20 ) .  

Principiu : Trebuie să ne separăm de păcat şi să ne alipim de Dumnezeu şi voia Lui . 

Răspunsul tău :  

▪ Ţi – ai mărturisit toate păcatele cunoscute din viaţa ta ? 

▪ Ai un partener în faţa căruia trebuie să dai socoteală ? 

▪ Te dedici să duci o viaţă pusă deoparte pentru Dumnezeu ?  

 

 

 



SĂPTĂMÂNA A – 12 –A  

PAZNICUL SUFLETULUI  

 

 

Citeşte : Proverbe 22 : 4 ; Mica 6 : 8 , Fapte 20 : 18 – 22 ; 1 Petru 5 : 5 – 6  

 

Misionarul din China , Hudson Taylor , a fost odată prezentat ca “ musafirul nostru ilustru “ . 

Taylor s-a oprit la amvon şi a răspuns , “ Dragi prieteni, sunt umilul slujitor al Stăpănului 

ilustru”. 

Andrew Murray a fost un învăţător biblic cunoscut . Multe din cărţile lui sunt încă 

disponibile şi fiecare din ele sunt o bogată hrană  spirituală . În cartea , “Smerenie” , Murray 

scrie “ smerenia este mama virtuţii şi un sfetnic bun al sufletului “. Murray a crezut că smerenia 

este virtutea din care se nasc toate celelalte virtuţi . De asemenea a crezut că cea mai mare 

protecţie a sufletelor este realizată de o inimă smerită . 

Deşi darea de socoteală este importantă , cel mai bun paznic al sufletului este reprezentat de o 

smerire zilnică , voluntară înaintea Domnului . Trebuie să ne frângem înaintea Domnului, să ne  

recunoaştem propria josniciei şi totala dependenţă de El . Frângerea înaintea Domnului nu este 

doar încă o parte din lucrare , ci şi o necesitate . ( Citeşte Psalmul 51 : 17 .)  

1. Smereşte-ţi  zilnic inima înaintea lui Dumnezeu . Spre ruşinea noastră , foarte puţini  

oameni  se pare că deţin atât ungere cât şi smerenie . Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează 

că mândria precede căderea spirituală . Acest principiu este întotdeauna valabil : Calea înspre 

lucrurile spirituale trece prin  smerenie . ( Citeşte Proverbe 16 : 18 ) .  

Isus a promis o răsplată minunată pentru aceia care se smeresc înaintea Domnului : “Ferice 

de cei sãraci în duh, cãci a lor este Împãrţia cerurilor! “ ( Matei 5 : 3 ) . Să fii sărac în duh 

înseamnă să ne recunoaştem totala dependenţă de Dumnezeu . 

Observaţi că niciodată nu ne rugăm ca Dumnezeu să ne smerească . Aceasta ar putea fi foarte 

periculos. Mai degrabă , noi ar trebui să luăm iniţiativa şi să ne smerim singuri . 

2. Dezvoltă  “o poveste personală “ cu Dumnezeu . Vă promit : Undeva in viitorul vostru, 

Goliat vă aşteaptă . Este un uriaş în viitorul vostru pe care trebuie să – l înfruntaţi . Acest uriaş 

potrivnic este hotărât să vă distrugă, şi s-o facă în mod public. Ce  încredere vei avea în acea zi 

de confruntare directă că tu vei fi învingătorul ? 

Tănârul David i-a spus regelui Saul motivul siguranţei sale că îl va învinge pe Goliat : “ 



Domnul, care m-a izbãvit din ghiara leului, si din laba ursului, mã va izbãvi si din mîna acestui 

Filistean."  ( 1 Samuel 17 : 37.)  

Aceasta nu era  mândrie tinerească ; ci o asigurare interioară puternică care a fost construită 

pe baza unor victorii mici personale . David a avut o poveste personală cu Dumnezeu care i-a dat 

încredere în acea zi în care a fost încercat într-un mod public. Dacă  nimiceşti “leul” lăcomiei şi 

“ursul” necredinţei când nu este nimeni present, şi tu vei fi plin de încredere în momentul în care 

va trebui să-l înfrunţi public pe Goliat . 

3. Cunoaşte-ţi identitatea în Isus Hristos . Este o diferenţă mare între aroganţă şi 

încrederea pe care  o deţine o persoană pentru că îşi cunoaşte identitatea în Hristos. O parte mare 

din aroganţa pe care o observăm perintre slujitori are rolul de a masca o mare insecuritate 

interioară. Una din cauzele proastei imagini de sine pe care o avem o reprezintă eşecul nostru în 

a înţelege demnitatea inerentă  care reiese din calitatea noastră de credincioşi  în Isus Hristos. 

Noi suntem neprihăniţi a lui Dumnezeu în Hristos . Pentru că suntem în Hristos, noi suntem 

ambasadorii Lui. ( Citeşte 2 Corinteni 5 : 17 – 21; Efeseni 4 : 1 – 1 ; Filipeni 1 : 11.) Noi ar 

trebui să ne îmbrăcăm cu smerenie şi totuşi să umblăm în demnitatea a ceea ce suntem. Cu alte 

cuvinte, noi ar trebui să fim ca Isus. Ar trebui să ne smerim, urmând exemplul Său. ( Citeşte 

Filipeni 2 : 5 – 11.) 

4. Posibilităţi nenumărate la dispoziţia celor cu inimi smerite. Isus a învăţat că cei 

blînzi, cãci ei vor mosteni pãmîntul. ( Citeşte Matei 5 : 5. ) Smerenia nu este slăbiciune. 

Smerenia este putere sub control. O persoană smerită realizează că nu are nici o putere prin el 

însuşi, dar care are toată puterea de care are nevoie în Domnul. Fă din următorul lucru 

rugăciunea ta : “O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Caci noi sintem fara putere 

inaintea acestei mari multimi, care inainteaza impotriva noastra, si nu stim ce sa facem, dar ochii 

nostri sint indreptati spre Tine!" ( 2 Cronici 20 : 12). Aşa cum spunea Phillips Brooks, “Nu lăsa 

ca tu ca şi persoană  să fii la acelaşi nivel cu munca ta” . 

Dacă suntem aroganţi şi mândri, Dumnezeu Însuşi ţi se va opune. Dar dacă ne smerim 

înaintea Lui, vom fi plini de încredere înaintea oamnenilor şi El ne va ridica la momentul 

potrivit. Dacă dorim să fim lideri după inima lui Dumnezeu, noi trebuie să ne reamintim mereu 



că “ Dumnezeu stã împotriva celor mîndri, dar celor smeriţi le dã har. Smeriţi-vã dar sub mîna 

tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El sã vã înalţe” ( 1 Petru 5 : 5 – 6). 

 

 

***** 

 

Memorează : “ Tot asa si voi, tinerilor, fiti supusi celor bãtrîni. si toti în legãturile voastre, sã fiti 

împodobiti cu smerenie. Cãci, Dumnezeu stã împotriva celor mîndri, dar celor smeriti le dã har." 

6 Smeriti-vã dar supt mîna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El sã vã înalte!”. ( 1 

Petru 5 : 5 - 6 ). 

Principiu : Smeriţi – vă zilnic înaintea lui Dumnezeu şi odihniţi – vă în încredinţarea că El o să 

vă înalţe la momentul potrivit. 

Răspunsul tău : 

▪ Meditaţi la diferenţa între aroganţă şi încrederea în identitatea ta în Hristos . 

▪ Smeriţi – vă zilnic înaintea Domnului . 

▪ Caută să umbli în smerenie prin harul Domnului . 

 



SĂPTĂMÂNA A – 13 – A 

SLUJEŞTE   MAI   ÎNTĂI  AICI ! 

 

 

Citeşte : efeseni 5 : 22 – 6 : 4 

 

Dumnezeu nu ne cheamă să căştigăm lumea şi să ne pierdem familiile pe parcurs. Şi totuşi 

este o adevărată epidemie de căsătorii nefericite, copii rebeli şi divorţuri printre slujitorii creştini 

astăzi. Este vital să slujim mai întăi familiilor noastre şi apoi altora. 

Priorităţile noastre ar trebui să fie : 1) relaţia noastră cu Dumnezeu, 2) relaţia noastră cu soţia 

şi copii noştrii, şi 3) lucrarea la care ne – a chemat Dumnezeu. Presiunile vieţii adesea ne 

determină să  ne schimbăm ordinea, dar atunci când punem lucrarea deasupra relaţiei cu 

Dumnezeu şi a relaţiei cu familia noastră rezultatele sunt întotdeauna tragice . 

1. Dumnezeu cheamă soţii să fie liderii spirituali ai familiei lor. Sănătatea spirituală a 

familiei tale este responsabilitatea ta. Soţii ar trebui să demonstreze aceeaşi dragoste 

sacrificatoare pentru soţiile lor la fel ca aceea pe care Hristos o arată miresei Sale, Biserica.  

( Citeşte Efeseni 5 : 25. ) 

2. După relaţia ta cu Dumnezeu, relaţia ta cu soţul / soţia este cea mai importantă. 

Dumnezeu cere de la soţi să îşi iubească soţiile şi să se angajeze în creşterea spirituală a soţiilor 

lor. ( Citeşte Efeseni 5 : 25 – 28. ) 

3. Sunt câţiva paşi pe care poţi să-i faci în fiecare zi pentru a ajuta la creşterea în 

maturitate a căsătoriei tale. Fiecare zi este o oportunitate să faci ca căsătoria ta să fie ori mai 

bună ori mai rea. Aşa cum un grădinar acordă atenţie constantă grădinei tale, aşa si tu trebuie să 

îţi cultivi căsătoria. Aceste patru obieciuri simple vor ajuta la întărirea căsătoriei tale. 

▪ În fiecare zi, rugaţi – vă împreună 

▪ În fiecare zi, spune-i soţiei tale că o iubeşti 

▪ În fiecare zi, fă ceva pentru a o ajuta 

▪ În fiecare zi, fă-i un compliment sincer 

   4. Păcatele sexuale cauzează o mai mare pagubă decât orice alt păcat. Rezultatele 

imoralităţii în viaţa unui slujitor al Evangheliei au multe consecinţe şi aduc pagube în viaţa de 

credinţă a multor oameni. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. ( Citeşte 1 Corinteni 6: 

19 – 10.) Ca şi creştini avem datoria să ne ţinem sub control trupurile noastre şi să trăim în 



sfinţenie şi onoare. ( Citeşte 1 Tesaloniceni 4 : 3 – 8.) Chiar acum, hotărâşte-te să trăieşti în 

puritate înaintea Domnului. Adu-ţi trupul înaintea Domnului ca un instrument prin care El poate 

să îţi îndeplinească voia Sa. (Citeşte Romani 12 : 1 – 2.) 

   5. Isus a învăţat pe oameni că necredinţa începe de la nivelul inimii. ( Citeşte Matei 15 : 

19.) Bătălia pentru puritate se dă la nivelul minţii. Poţi rezista gândurilor păcătoase înlocuindu-le 

cu gânduri care-l onorează pe Dumnezeu. Tu eşti în controlul gândurilor tale. Dacă îţi vei 

schimba  modul de gândire, viaţa ta va fi schimbată! ( Citeşte Filipeni 4 : 8.) Necredinţa începe 

de la nivelul inimii. Credinţa este menţinută tot la nivelul inimii. Repetă toate lucrurile minunate 

pe care le vezi la soţia ta la nivelul inimii tale de multe ori, şi mulţumeşte-i Domului că a adus-o 

în viaţa ta. 

   6. Sunt câţiva piloni care te pot ajuta să lupţi împotriva infidelităţii maritale. Tu eşti 

responsabil să construieşti pereţi protectori împotriva eşecului moral. 

▪ Pune deoparte un timp zilnic, personal cu Domnul. Investeşte într-o viaţă personală de 

rugăciune, închinare şi meditare la Cuvântul lui Dumnezeu. 

▪ Intră într-o relaţie cu un prieten de încredere sau fă parte dintr-un mic grup de bărbaţi în 

cadrul căruia să poţi da socoteală. Întălniţi-vă regulat pentru a vă cere socoteală reciproc 

pentru faptele voastre. Este un mare har să ai un prieten care să te privească în ochi şi să 

îţi pună întrebările sugerate în Lecţia 11. Acest mod de a cere socoteală este foarte 

important pentr tine ca şi lider creştin. 

▪ Nu îţi permite să te afli într-o situaţie compromiţătoare. La începutul lucrării sale, Billy 

Graham a hotărât că nu va rămâne niciodată singur într-o maşină sau într-o cameră cu o 

altă femeie în afară de soţia lui. Dacă este nevoie să te întălneşti privat cu o femeie pentru 

a stabili ceva pentru lucrare ( ceea ce nu este de obicei înţelept ), lasă uşa camerei 

întredeschisă şi asigură-te că o altă persoană este prin apropiere. 

▪ Ai grijă să nu devii arogant. Mulţi  lucrători care au căzut moral au izbucnit în lacrimi 

spunând  „Acest lucru nu am crezut că mi se poate întămpla niciodată mie.” Păstrează o 

inimă smerită înaintea Domnului. Veghează să nu cazi pradă ispitelor. Când ispita vine, 

aminteşte-ţi că Dumnezeu deja a asigurat şi calea să ieşi din ea. ( Citeşte 1 Corinteni 10 : 

12 – 13.) 

   7. Duhul Sfânt te va împuternici să îţi împlineşti responsabilităţile ca soţ şi tată. Biblia 

spune că soţii sunt datori  “să îşi iubească  nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe 



Sine pentru ea” ( Efeseni 5 : 25). Acest tip de dragoste care se sacrifică este posibilă doar atunci 

când tu eşti umplut de Duhul Sfânt şi eşti sub controlul Lui. Din această cauză Pavel şi-a început 

mustrarea destinată soţilor şi soţiilor prin a-i îndemna să caute să fie umpluţi de Duhul Sfânt, în 

primul rand. ( Citeşte Efeseni 5 : 18 – 21.) 

   8. Biblia arată în ce mod poţi recupera o dragoste care s-a răcit. Dacă dragostea pentru 

soţia ta s-a răcit, există un mod de a reaprinde dragostea voastră. Deşi biserica din Efeseni a fost 

răbdătoare şi a muncit mult pentru Domnul, ea şi-a părăsit dragostea dintâi : 

▪ Ţine minte. Determină-ţi mintea să lucreze pentru căsătoria ta, nu împotriva ei. Adu-ţi 

aminte de jurămintele pe care le-ai făcut în momentul în care te-ai căsătorit.  

Reaminteşte-ţi de momentele minunate pe care le-aţi petercut împreună. Reaminteşte-ţi 

de momentul în care v-aţi îndrăgostit. 

▪ Pocăieşte-te. Cere-ţi iertare pentru sentimentele tale reci pe care le ai faţă de soţia ta. 

Hotărâşte-te să te pocăieşti. În limba greacă verbul  “a te pocăi” înseamnă  “să-ţi schimbi 

mintea”. Deci, hotărâşte-te să îţi schimbi mintea legat de căsătoria ta. Încetează să mai 

crezi minciunile diavolului. Înnoieşte-ţi mintea prin intermediul Cuvântului lui 

Dumnezeu. Schimbă-ţi mintea şi întoarce-te de la orice lucru nesănătos  

care ar putea dăuna căsătoriei tale . 

▪ Începe să faci lucrurile pe care le-aţi făcut la începutul relaţiei voastre. Ce lucruri făceai 

când te-ai îndrăgostit ? Începe să faci acele lucruri din nou. Îi aduceai flori? Îi spuneai 

frecvent că o iubeşti ? Îţi exprimai în mod deschis afecţiunea către ea ? Începe de azi să 

faci din nou aceste lucruri. 

   8. Dumnezeu îi face răspunzători pe taţi în a-şi creşte copii în ascultarea de El. ( Citeşte 

Efeseni 6 : 4. ) Dacă nu eşti un bun administrator al responsabilităţilor  familiei tale, lucrarea ta 

va fi limitată mult. ( Citeşte 1 Timotei 3 : 4 – 5 ; 1 Petru 3 :7. ) 

 

 

***** 

 

 

Memorează : “ Bãrbaţilor, iubţi-vã nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine 

pentru ea “ ( Efeseni 5 : 25 ). 

Principiu : Dumnezeu ţi-a dat responsabilitatea sănătăţii căsătoriei şi familiei tale. 



Răspunsul tău : 

▪ Începe astăzi cu cele patru discipline menţionate la punctul 3. 

▪ Începe astăzi să îţi fixezi piloni împotriva imoralităţii sexuale. 

 

 



SĂPTĂMÂNA   A – 14 – A  

UNELTIRILE  LUI  SATAN 

 

 

 

Citeşte : 2 Corinteni 2 : 10 – 11 ; Galateni 5 : 16 ; 1 Ioan 2 : 16 – 17  

 

Înainte de convertirea lui Augustin, el a dus o viaţă foarte păcătoasă . Într-o zi în parc, el a 

auzit câţiva copii cântănd,  „Ia şi citeşte, ia şi citeşte”. Uitându-se jos, Augustin a vazut o Biblie. 

Primul verset asupra căruia s-a oprit a fost cel din Romani 13 : 14 : Ci îmbrãcaţi-vã în Domnul 

Isus Hristos, şi nu purtaţi grijã de firea pãmînteascã, pentruca sã-i treziţi poftele. Prin această 

întămplare, Augustin a fost  născut din nou într-un mod minunat.  

În Isus Hristos noi avem tot ce ne trebuie pentru a învinge orice atac împotriva noastră şi 

împotriva planului lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. În timp ce ne bazăm pe promisiunile lui 

Dumnezeu  şi începem să aducem roade prin noua viaţă pe care o avem în Hristos, noi suntem tot 

mai biruitori. ( Citeşte 2 Petru 1 : 3 – 4 ; Romani 8 : 1 – 4. ) 

  

1. Biblia ne învaţă că purtăm război pe trei fronturi  

▪ Ceea ce se înţelege prin folosirea cuvântului “lume” în Scriptură este de obicei o referire 

la sistemul pământesc care îl dezonorează pe Dumnezeu. Noi nu trebuie să iubim lumea.  

( Citeşte 1 Ioan 2 : 15. )  

▪ Ceea ce se înţelege prin folosirea cuvântului “carne” în Scriptură este de obicei o referire 

la natura noastră nerăscumpărată ; natura noastră păcătoasă. Scriitorii biblici adesea fac referire 

la bătălia dintre carne si Duh ; firea veche şi firea nouă. ( Citeşte Galateni 5 : 16 – 24 ; Efeseni 4 : 

22 – 24 ; Coloseni 3 : 8 – 14. ) 

▪ Diavolul şi forţele sale demonice sunt împotriva noastră. El nu este preocupat să căştige o  

bătălie mică, el doreşte să ne nimicească pe deplin. Dar Isus Hristos l-a învins deja la cruce!  

( Citeşte Luca 22 : 31 – 32 ; Ioan 10 : 10 ; Coloseni 1 : 13 – 14 ; 2 : 15. )  

2. Uneltirile diavolului nu sunt noi, şi nici multe. El continuă să atace oamenii cu aceleaşi 

mecanisme şi teste pe care le-a folosit întotdeauna. Printre uneltirile lui amintim : 

▪ Folosirea în mod abuziv a banilor. Sunt consternat de numărul mare de lucrători care 

nu reuşesc să deosebească finanţele personale şi finanţele lucrării. Noi trebuie să fim 



oameni de cea mai mare integritate în ceea ce priveşte finanţele care ne sunt încredinţate. 

( Citeşte 1 Timotei 3 : 3 ; 6 : 6 – 11. ) 

▪  Folosirea în mod abuziv a relaţiilor sexuale. O adevărată epidemie în ceea ce priveşte 

infidelitatea se înregistrează printre clerici. Trebuie să ne rededicăm în trăirea unei vieţi 

sfinte. ( Citeşte Proverbe 5 : 18 – 23 ; 1 Tesaloniceni 4 : 3 – 7.) 

▪ Folosirea în mod abuziv a puterii. Noi trebuie să fim lideri – slujitori, aşa cum a fost 

Isus. Isus a specificat în mod clar că stilul de conducere a ucenicilor Lui va fi în mod 

drastic diferit de cel al lumii. ( Luca 22 : 24 – 26. ) 

▪ Amărăciunea. O persoană cuprinsă de amărăciune nu poate fi eficientă pentru mult timp 

în lucrare. De fapt, amărăciunea persoanei respective va polua atmosfera spirituală din 

jurul lui. ( Citeşte Fapte 8 : 22 – 23 ; Evrei 12 : 13 – 15. ) 

▪ Comportament compulsiv. Unii oameni sunt dependenţi de alcool sau droguri. Alţii 

sunt dependenţi de aprecierea oamenilor. Alţii au încă dependenţă de relaţii sexuale. Unii 

sunt dependenţi de mâncare. O dovadă de maturitate o reprezintă disponibilitatea de a 

amâna recompensarea. Comportamentul compulsiv poate distruge vieţi, familii şi lucrări.  

▪ Modele de gândiri destructive. Undeva în copilăria unei personae, cineva a imprimat în 

mintea lui un sistem nociv al gândurilor spunându-i următaorele cuvinte,  “Tu nu vei 

reuşi nimic măreţ”. Sau,  “ Tu nu poţi face acest lucru. Tu nu poţi deveni un adevărat 

lider. Dumnezeu doreşte ca noi să ne eliberăm din cursa acestor modele de gânduri 

distrugătoare. ( Citeşte Romani 12 : 1 – 2 ; Efeseni 4 : 22 – 24 ; Coloseni 3 : 10 ). 

▪ Administrarea proastă a timpului. Acest lucru s-ar putea să nu ţi se pară un păcat mare, 

ca celelalte din lista menţionată. Însă administrarea proastă a timpului te va determina să 

fii la fel de ineficient ca şi celelalte manevre ale diavolului. ( Citeşte Coloseni 4 : 5. ) 

   2. Satan l-a ispitit pe Isus în aceleaşi domenii în care ne ispiteşte şi pe noi. În pustie, 

diavolul l-a ispitit pe Isus prin intermediul poftei cărnii, poftei ochilor şi prin lăudăroşenia 

lumii acesteia. ( Citeşte Matei 4 : 1 – 11. ) Isus a fost ispitit în fiecare mod în care noi suntem 

ispitiţi. Asemenea marelui şi milosului nostru mare preot, El ne înţelege şi ne poate ajuta atunci 

când suntem ispitiţi. ( Citeşte Evrei 1 : 17 – 18 ; 4 : 15 – 16. ) Ca răspuns la fiecare ispită, Isus 

a spus diavolului,  “Este scris”. Fiul lui Dumnezeu l-a învins pe Satan folosind ca şi armă 

Cuvântul lui Dumnezeu. În acest mod şi noi putem să câştigăm orice bătălie asupra ispitelor.  

   3. Noi ar trebui să ne îmbrăcăm  cu toată armătura lui Dumnezeu. ( Citeşte Efeseni 6 : 10 



– 18. ) Când noi ne supunem lui Dumnezeu şi ne opunem duşmanului, îmbrăcaţi cu armura 

noastră spirituală, avem asigurată victoria. ( Citeşte Iacov 4 : 7.) 

   4. Accentul ar trebui să-l punem nu pe Satan, ci pe Isus! În loc să avem o “conştienţă a 

păcatului” noi ar trebui să tânjim după   “o conştienţă a neprihănirii”. Un fruct dintr-un copac nu 

“încearcă” să se hrănească cu frunze uscate. Doreşte să se menţină sănătos şi să producă fructe. 

Noul fruct dă deoparte în mod firesc frunzele moarte ale trecutului. Noi suntem datori să hrănim 

noua noastră viaţă în Hristos. Într-adevăr, noi avem un duşman, dar noi trebuie să-l înfruntăm şi 

să ne menţinem atenţia pe Domnul. ( Citeşte 2 Corinteni 2 : 14 ; 1 Petru 5 : 8 – 9. ) 

   5.  Chiar acum, Isus mijloceşte pentru noi. Unul din denumirile diavolului este “părâşul 

fraţilor”. Dar avocatul apărării al nostru, Isus Hristos, pledează pentru noi! ( Citeşte Evrei 2 : 14 ; 

7 : 25 ; Apocalipsa 12 : 10. ) 

 

 

***** 

 

Memorează : “Nu v-a ajuns nici o ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu puterea omeneascã. Şi 

Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreunã 

cu ispita, a pregãtit şi mijlocul sã ieşiţi din ea, ca s-o puteţi rãbda.” ( 1 Corinteni 10 : 13 ). 

Principiu : Dumnezeu ne-a dăruit deja victoria pentru fiecare ispită cu care ne confruntăm.  

Răspunsul tău : 

▪ Te bucuri de victoria pe care Dumnezeu ţi-a pus-o la dispoziţie ? 

▪ Roagă-l pe Duhul Sfânt să îţi reveleze orice păcat din viaţa ta. Mărturiseşte acel păcat, 

pocăieşte-te de el şi încrede-te în Domnul pentru biruinţă deplină. 

 

 

 

 

 



SĂPTĂMÂNA A – 15 – A  

A   TRĂI   PENTRU  CEEA  CE  MERITĂ  

 

 

 

Citeşte : Mt. 25 : 14 – 30 ; 1 Corinteni 3 : 11 – 16 ; 2 Cor. 5 : 7 – 10 ; Ro. 14 : 8 – 12  

 

 

 

Când eram copil mama mea m-a dus la circ. Îmi aduc aminte ce îngrozit am fost în momentul 

în care îmblânzitorul de lei a intrat în cuşcă doar cu un bici şi un scaun. Cum are putea nişte arme 

atât de nesemnificative să ţină la distanţă un asemenea animal feroce ?  

De atunci am învăţat că scaunul îmblânzitorului este o armă nemaipomenită. Cele patru 

picioare ale scaunului distrag atenţia animalului, de fapt. Leul nu se poate decide pe care din cele 

patru picioare ale scaunului să îşi concenteze atenţia, şi în felul acesta el îşi pierde concentrarea, 

şi nu îşi direcţionează atenţia înspre nici un punct, devenind în acest mod inofensiv.  

Noi ar trebui să ne focalizăm atnţia înspre scopul final – pentru că acest lucru este cel mai 

important. Însă tot ce este în jurul nostru caută să ne distragă din a avea o viaţă trăită cu o 

perspectivă eternă. Noi părem că trăim pentru toate lucrurile, cu excepţia a ceea ce într-adevăr 

contează. 

Sunt trei evenimente viitoare care îmi focalizează atenţia în fiecare zi a vieţii mele. Păstrând 

aceste evenimente viitaore în minte mă ajută să rămân focalizat şi să trăiesc pentru ceea ce 

contează cu adevărat. 

   1. Marele Tron  Alb de Judecată mă motivează la evanghelizare. Ioan a văzut un moment 

în viitor când toţi morţii vor sta înaintea lui Dumnezeu. Persoanele a căror nume nu vor fi găsite 

în Cartea Vieţii vor fi aruncaţi în iazul de foc. Acest lucru ar trebui să motiveze pe fiecare creştin 

autentic să vorbească despre Isus Hristos cu alte personae. ( Citeşte Apocalipsa 20 : 11 – 15. ) 

  2. Scaunul de Judecată al lui  Hristos mă motivează să trăiesc în sfinţenie. Martin Luther 

spunea,  “Sunt doar două zile care sunt importante pentru mine : astăzi şi acea zi.” Întreaga 

noastră viaţă după ce ne-am convertit va fi revizuită la Scaunul de Judecată a lui Hristos. Tot 

ceea ce facem astăzi ar trebui să fi efpcut în perspectiva acelei zile. Tot ceea ce faci astăzi 

contează pentru  eternitate. Cea mai mare tragedie în viaţa cuiva ar fi să rateze raiul ; dar a – 2- a 

mare tragedie ar fi să meargă în rai fără nici o răsplată menită să fie aşezată la picioarele lui Isus. 

( Citeşte 1 Corinteni 3 : 11 – 15 ; 2 Corinteni 5 : 10 – 11. ) 



 Trebuie să ne reamintim că mântuirea nu este o răsplată ; ci un cadou dat nouă de Dumnezeu 

în momentul când ne punem încrederea în lucrarea făcuta de Hristos pentru noi la cruce. Dar 

odată ce suntem mântuiţi, sunt răsplăţi pe care le putem primi pentru slujirea faţă de Hristos. De 

acee ar trebui să ne dorim aceste răsplăţi ? Pentru că este scris că  au o mare însemnătate. 

Adeseori Biblia face referire la aceste răsplăţi numindu-le coroane. Nu sunt interesat să port 

aceste coroane când voi ajunge în cer, dar îmi doresc din toată inima să primesc aceste coroane ? 

Îmi doresc acele lucruri despre care este scris că sunt valoroase şi ar trebui să le aşezăm la 

picioarele lui Isus, nu ca plată pentru mântuire dar ca un act de închinare şi de recunoştinţă pentr 

mântuire. Sunt cinci coroane pe care le putem primi, şi la fiecare sunt cerinţe clare pentru a putea 

să le câştigăm.  

1. Cununa neprihănirii. ( Citeşte 2 Timotei 4 : 6 – 8. ) Cerinţele pentru câştigarea 

acestei coroane sunt clare : 

▪ Duce-ţi lupta credinţei. Cineva remarca că “o luptă bună este una pe care o câştigi!” 

Lupta noastră nu este dusă împotriva oamenilor ci împotriva diavolului şi a duhurilor 

răutăţii . ( Citeşte Efeseni 6 : 10 – 18. )  

▪ Termină cursa. Este prea curând să renunţi. Indiferent cât de grele sunt încercările 

tale, rămâi în cursă! Nu poţi pierde dacă nu renunţi. 

▪ Păstrează credinţa. Rămâi credincios adevărurilor fundamentale a credinţei creştine. 

Nu deveni  “un accident teologic”  îndepărtându-te de adevărurile din Cuvântul lui 

Dumnezeu. ( Citeşte Efeseni 4 : 14 – 15 ; Judecători 3. ) 

▪ Iubeşte venirea  Lui.  Bucură-te în speranţa revenirii lui Hristos. Trâind în aşteptarea 

venirii Lui ne purifică. ( Citeşte 1 Ioan 2 : 2 – 8 ; 3 : 2 – 3. ) 

2.  Cununa vieţii. ( Citeşte Iacov 1 : 12 ; Ap. 2 : 10. ) Domnului  Walter Raleigh I s-a 

ordonat odată să îşi întindă pe pământ haina sa scumpă pentru ca regina sa să poată trece fără a 

se murdări de noroi. Dar Raleigh a înţeles că nimic nu este cu adevărat pierdut când este dăruit 

regalităţii. Regina l-a recompensat pe Walter Raleigh pentru gestul său, aşa şi Regele nostrum ne 

va recompense pentru ceea ce am pus la picoarele Sale. Cununa vieţii este uneori denumită 

“cununa martirilor” pentru că este dăruită celor care sunt credincioşi lui Isus chiar şi cu preţul 

vieţii. După cum spune Iacov, este de asemenea dată celor care nu au cedat ispitei. Tot Iacov mai 

sugerează că cei care îl iubesc cu adevărat pe Domnul sunt cei care rezistă ispitei. 

3. Cununa care nu se poate veşteji. ( Citeşte 1 Corinteni 9 : 25. ) Această cunună este 



primită de cei care îşi disciplinează viaţa în toate domeniile. Pavel spune că alergătorii se 

antrenează viguros pentru o cunună care se veştejeşte rapid dar noi ne disciplinăm vieţile noastre 

pentru una veşnică. El a spus că îşi disciplinează trupul pentru a nu fi descalificat în cursa 

spirituală. ( Citeşte 1 Corinteni 9 : 26 – 27 ; Filipeni 3 : 12 – 14. ) 

4. Cununa bucuriei. ( Citeşte 1 Tesaloniceni 2 : 19 – 20. ) Pavel a spus că s-a bucurat 

când a văzut credincioşi tesaloniceni, cărora el le vestise pe Hristos, închinându-se împreună cu 

el în prezenţa Domnului. Aceasta mai este denumită uneori şi ca “ cununa celor care câştigă 

suflete”. Nu este mai mare bucurie ca aceea de a conduce oameni la Hristos.  

5. Cununa slavei.  ( Citeşte 1 Petru 5 : 1 – 4. ) Speranţa primirii cununei acesteia ar 

trebui să încurajeze fiecare pastor sau lider de biserică credincios. Adevăratul tău success va fi 

apreciat la Scaunul de Judecată al lui Hristos. Să-l auzi pe Hristos spunând  “bine lucrat” merită 

orice sacrificiu. ( Citeşte Matei 25 : 14 – 30. ) Noi nun e putem imagina minuantele răsplăţi pe 

care le vor primi slujitorii Săi credincioşi. ( Citeşte 1 Corinteni 2 : 9.) 

   3. Adunarea internaţională din jurul tronului lui Dumnezeu mă motivează la misiune.  

( Citeşte Apocalipsa 5 : 9 , 7 : 9 – 10.) Marea Trimitere va fi împlinită! Isus va fi lăudat de 

oameni răscumpăraţi din toate naţiunile şi de orice limbă. Noi avem onoarea să ajutăm la 

împlinirea acelei zile minunate .  

 

*****  

Memorează : “Cãci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecatã al lui Hristos. 

 Fiindcã este scris: Pe viaţa Mea Mã jur, zice Domnul, cã orice genunchi se va pleca înaintea 

Mea, şi orice limbã va da slavã lui Dumnezeu." ( Romani 14 : 10 – 11). 

Principiu : Noi trebuie să ne focalizăm pe scopul final – pentru că acesta este cel mai important 

lucru.  

Răspunsul tău :  

▪ Ce te motivează la evanghelizare ? 

▪ Ce te motivează să trăieşti o viaţă sfântă ?  

▪ Ce te motivează la misiune ?  
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