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1Introducere

Introducere
Materialul următor conţine 17 lecţii de studiere a Bibliei, care vor da 
copilului lui Dumnezeu, doctrina de bază a Bibliei. Acest material 
nu se doreşte a fi un studiu extensiv sau exhaustiv al adevărului Bi-
blic, având ca scop instruirea unui credincios “nou” în Isus Cristos. 
Scopul acestor studii este acela de a-l face pe creştin să “crească în 
har, şi în cunoaşterea Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos” 
(II Petru 3:18).

Pe cât posibil, fiecare lecţie este concepută în aşa fel încât să fie 
parcursă de către un creştin matur împreună cu un nou convertit 
sau unul neinstruit. Lecţiile nu au ca scop să fie citite ca un roman, 
ci de a fi studiate atent, fiecare pe rând. Referinţele biblice sunt din 
abundenţă în fiecare lecţie, multe dintre ele fiind scrise, în timp ce 
altele trebuie să fie căutate şi citite. Dacă referinţele nu vor fi citite, 
atunci învăţatura NU va avea efectul dorit în transmiterea ei către 
tine. Acest material nu ţi-a fost dat ca să-ţi arate ce “credem noi,” 
nici ce învaţă altcineva sau biserica lui. Aceste lecţii sunt date ca să-
ţi arate CE SPUNE BIBLIA. Vei obţine această înţelegere doar dacă 
vei citi fiecare referinţă, cu o inimă deschisă.

Rugăciunea celor ce au fost responsabili să-ţi ofere acest material 
este ca tu să citeşti, să crezi, să pui în practică şi să dai mai departe 
şi altora fundaţiile Biblice care sunt necesare pentru a avea o viaţă 
creştină binecuvântată şi bucuroasă, care să-I fie plăcută lui Dum-
nezeu şi de ajutor pentru cauza Domnului nostru Isus Cristos.
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Lecţia 1

Doctrina Salvării
A înţelege de ce este nevoie pentru ca un suflet omenesc să fie salvat de 
la Iad, este cel mai important lucru din lume ca cineva să-l ştie. După 
primirea salvării, a înţelege ce înseamnă o viaţă “nouă” devine vital. 
Această lecţie e proiectată să te înveţe fundamentele naşterii “din nou”.

Planul De Salvare Al Lui DumnezeuI. 

Pentru a fi salvat, un om trebuie mai întâi să ştie faptul că A. 
este un păcătos.

“Căci recunosc transgresiunile mele, şi păcatul meu este tot-
deauna înaintea mea. Iată, am fost format în nelegiuire; şi în 
păcat mama mea m-a conceput.” Psalm 51:3,5

“Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu;” 
Romani 3:23

“Aşa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici măcar unul.” 
Romani 3:10

“Dar scriptura a închis toate sub păcat, ca promisiunea prin credinţă 
a lui Isus Cristos să fie dată celor ce cred.” Galateni 3:22

Consecinţa păcatului unei persoane este “MOARTEA!” 
Aceasta înseamnă nu numai moartea fizică, ci şi moartea 
spirituală în lacul de foc.

“Fiindcă plata păcatului este moarte; dar darul lui Dumnezeu este 
viaţă eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.” Romani 6:23
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“Dar fricoşii, şi cei care nu cred, şi cei abominabili, şi uciga-
şii, şi curvarii, şi vrăjitorii, şi idolatrii, şi toţi mincinoşii, vor 
avea partea lor în lacul care arde cu foc şi pucioasă; care este 
a doua moarte.” Revelaţia 21:8

“Şi moartea şi iadul au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta 
este moartea a doua. Şi cel ce nu a fost găsit scris în cartea 
vieţii, a fost aruncat în lacul de foc.” Revelaţia 20:14, 15

Pentru a fi salvat, un om trebuie să realizeze că este neputin-B. 
cios în a se salva pe sine sau chiar a ajuta la propria salvare.

“Fiindcă datorită harului sunteţi salvaţi prin credinţă; şi aceasta 
nu din voi înşivă: ci este darul lui Dumnezeu; Nu din cauza 
lucrărilor, ca nu cumva vreunul să se fălească.” Efeseni 2:8, 9

“Dar celui ce nu lucrează, ci îl crede pe cel ce declară drept 
pe cel neevlavios, credinţa lui i se socoteşte pentru dreptate. 
După cum şi David vorbeşte despre binecuvântarea omului, 
căruia Dumnezeu îi atribuie dreptate fără lucrări, Spunând: 
Binecuvântaţi sunt aceia ale căror nelegiuiri sunt iertate şi 
ale căror păcate sunt acoperite. Binecuvântat este bărbatul 
căruia Domnul nu îi va imputa păcatul. Dar nu numai pen-
tru el a fost scris că i s-a atribuit lui; Ci şi pentru noi, cărora 
de asemenea ni se va atribui, dacă îl credem pe cel ce a înviat 
dintre morţi pe Isus Domnul nostru; Care a fost predat din 
cauza greşelilor noastre şi a fost înviat pentru a fi declaraţi 
drepţi.” Romani 4:5–8, 23-25

Pentru a fi salvat, un om trebuie să se pocăiască de păcatele sale. C. 
Când un om se pocăieşte de păcatele sale, acesta îşi “schimbă 
mintea” cu privire la direcţia spre care se îndreaptă (spre Iad) şi 
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devine “întristat” cu privire la păcatele sale, dorind ca acestea 
să îi fie luate. Pocăinţa înseamnă să te întorci DE LA păcatele 
tale, SPRE Dumnezeu, ceea ce înseamnă că pocăinţa are loc în 
acelaşi timp în care un om “crede” evanghelia (Marcu 1:15).

“…pocăinţă spre Dumnezeu şi credinţă spre Domnul nostru 
Isus Cristos.” Fapte 20:21

“…să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu…” Fapte 26:20

“…fundaţia pocăinţei de la lucrările moarte şi a credinţei spre 
Dumnezeu,” Evrei 6:1

“Domnul nu întârzie referitor la promisiunea lui, aşa cum 
unii consideră întârziere; ci este îndelung răbdător faţă de 
noi, neintenţionând ca cineva să piară, ci toţi să vină la po-
căinţă.” II Petru 3:9

“Fiindcă întristarea evlavioasă lucrează pocăinţă până la sal-
vare…” II Corinteni 7:10

“…ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Luca 13:3

A fi salvat înseamnă a-L primi pe Cristos, care este D. 
viaţa eternă, crezând Evanghelia. Pentru a primi darul 
gratuit al Cerului ţi se cere să ai credinţă în moartea, 
îngroparea şi învierea Domnului Isus Cristos, ca fiind 
suficiente pentru păcatele tale. Tu îţi exerciţi această 
credinţă în Domnul Isus Cristos atunci când chemi nu-
mele Domnului pentru salvare. Ce minunat să cunoşti 
iertarea lui Dumnezeu printr-o rugăciune a păcătosului 
pentru salvare.
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“Fiindcă v-am predat întâi, ce am primit şi eu, cum că Cristos 
a murit pentru păcatele noastre, conform scripturilor, Şi că 
a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, conform scripturilor,” 
I Corinteni 15:3, 4

“Şi i-a dus afară şi a spus: Domnilor, ce trebuie să fac eu să 
fiu salvat? Şi au spus: Crede pe Domnul Isus Cristos şi vei fi 
salvat tu şi casa ta.’’ Fapte 16:30, 31

“Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat autoritatea să devi-
nă fiii lui Dumnezeu; chiar celor ce cred în numele lui, Care 
au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din 
voia bărbatului, ci din Dumnezeu.” Ioan 1:12, 13

“Fiindcă plata păcatului este moarte; dar darul lui Dum-
nezeu este viaţă eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.” 
Romani 6:23

“Ştiind că un om nu este declarat drept prin lucrările legii, 
ci prin credinţa lui Isus Cristos, chiar noi am crezut în Isus 
Cristos, ca să fim declaraţi drepţi prin credinţa lui Cristos…” 
Galateni 2:16

“De aceea, fiind declaraţi drepţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos;” Romani 5:1

“Cine îl crede pe Fiul, are viaţă eternă…” Ioan 3:36

“Aşadar, dacă mărturiseşti cu gura ta pe Domnul Isus, şi crezi 
în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi, vei fi salvat. 
Căci cu inima omul crede pentru dreptate; şi cu gura mărtu-
risirea este făcută pentru salvare. Fiindcă oricine va chema 
numele Domnului va fi salvat.” Romani 10:9, 10, 13
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“A Fi Salvat” Schimbă LucrurileII. 

Tu ai fost “născut din nou” (Ioan 1:12, 13; 3:3). Naşterea spi-A. 
rituală are loc imediat ce un om Îl primeşte pe Isus Cristos. 
În momentul în care tu Îl primeşti pe Isus Cristos, Dum-
nezeu devine “Tatăl” tău şi din acel moment tu nu mai faci 
parte din familia diavolului (Ioan 8:44; Matei 13:38; Fapte 
13:10; I Ioan 3:10), condamnat la Iad, ci eşti acum un “copil” 
glorios al lui Dumnezeu. Sentimentele nu au nici o legătu-
ră cu acest fapt. Dacă tu nu te “simţi” salvat, acest fapt nu 
schimbă realitatea noii tale naşteri.

Tu ai devenit o creatură nouă şi ai o nouă viaţă împreună B. 
cu Cristos!

“De aceea, dacă este cineva în Cristos, el este o creatură nouă, cele 
vechi au trecut; iată, toate au devenit noi.” II Corinteni 5:17

Tu ai primit nu numai darul vieţii eterne, ci ai primit şi Du-C. 
hul Sfânt. Vezi lecţia 4 cu I Corinteni 6:19 şi Romani 8:9.

Păcatele tale sunt D. DUSE! Toate păcatele tale au fost iertate. 
Sângele Domnului Isus Cristos te-a răscumpărat, curăţin-
du-te de toate păcatele, pentru totdeauna! Tu nu vei suferi 
niciodată Iadul pentru păcatele tale şi Dumnezeu nu le va 
mai aminti niciodată. Începând cu acest moment Dumne-
zeu se va purta cu tine ca şi cu un “fiu” şi nu ca şi cu un 

“păcătos”. Astfel, de acum înainte, atunci când păcătuieşti, 
Dumnezeu nu te va arunca afară din familia Sa, ci te va 
disciplina ca pe copilul Său. Vezi I Ioan 2:1 şi Lecţia 8.
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“În care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păca-
telor: Şi pe voi, fiind morţi în păcatele voastre şi în necircum-
cizia cărnii voastre, v-a făcut vii împreună cu el, iertându-vă 
toate greşelile;” Coloseni 1:14, 2:13

“…că prin acesta vă este predicată iertarea păcatelor;” 
Fapte 13:38

Concluzie

Salvarea este simplă, dar este numai prin har (Efeseni 2:8,9; Romani 
11:6) şi numai prin Domnul Isus Cristos!

“Ci credem că prin harul Domnului Isus Cristos suntem salvaţi, la fel 
ca ei.” Fapte 15:11

“Isus îi spune: Eu sunt calea, şi adevărul, şi viaţa: nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin mine.” Ioan 14:6

“Nici nu este salvare în nimeni altul; fiindcă nu este nici un alt 
nume sub cer, dat printre oameni, prin care noi trebuie să fim 
salvaţi.” Fapte 4:12

“Care voieşte ca toţi oamenii să fie salvaţi şi să vină la cunoaşterea 
adevărului. Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus; Care s-a dat pe el în-
suşi răscumpărare pentru toţi, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit.” 
I Timotei 2:4–6

“Însă mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru  
darul lui de nespus.” 

II Corinteni 9:15
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Lecţia 2

Doctrina Siguranţei Eterne
Introducere: După ce o persoană este salvată, cea mai presantă între-
bare care-i vine în minte, este: “Pot să-mi pierd salvarea, vreodată?” 
Această întrebare poate primi răspuns numai prin adevărul etern al 
lui Dumnezeu şi nu prin părerea omului. Lecţia următoare conţine 
şapte idei în care se arată cum Cuvântul lui Dumnezeu dovedeşte că 
o persoană care primeşte cu adevărat pe Cristos, nu-şi poate pierde 
niciodată salvarea, indiferent de circumstanţe sau de faptele sale.

Salvarea Este Pentru Totdeauna  I. 
(Nu pentru puţin timp)

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul-
născut Fiu al său, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică.” Ioan 3:16

“Adevărat, adevărat vă spun: Cine aude cuvintele mele şi crede pe cel 
ce m-a trimis, are viaţă veşnică, şi nu vine în condamnare ci a trecut 
din moarte la viaţă.” Ioan 5:24

“Fiindcă plata păcatului este moarte; dar darul lui Dumnezeu este 
viaţă eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.” Romani 6:23

Observaţi cum apar mereu cuvintele “veşnică” şi “eternă”. Salvarea lui 
Dumnezeu este “fără sfârşit” şi “durează pentru totdeauna”. Cât este de 
sigur faptul că Dumnezeu va exista întotdeauna (El este etern), la fel va 
fi şi salvarea unui copil al lui Dumnezeu (ea este eternă).
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Salvarea Este O Naştere (Neschimbătoare)II. 

“Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat autoritatea să devină fii lui 
Dumnezeu; chiar celor ce cred în numele lui, Care au fost născuţi nu 
din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia bărbatului, ci din Dum-
nezeu.” Ioan 1:12, 13

Primirea lui Cristos, face pe cineva “născut din nou”, copil al lui 
Dumnezeu (Ioan 3:3). La fel cum tu nu poţi schimba sau produce 
din nou naşterea ta fizică, tot aşa este imposibil să schimbi faptul 
naşterii tale spirituale în Cristos. Totuşi, exact cum un copil poa-
te fi un copil “rău” care merită disciplinare, noi ca credincioşi, 
putem să-L dezamăgim şi să-L mâniem pe Tatăl nostru ceresc. 
De aceea, noi trebuie să trăim drept, NU pentru a ramâne salvaţi, 
ci pentru a ramâne în părtăşie cu El pentru a nu avea parte de 
disciplinările Lui dureroase! 

Isus Nu Te Poate Părăsi Niciodată (Evrei 13:5)III. 

“…Fiindcă el a spus: Nicidecum nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi 
nicidecum.” Evrei 13:5

“Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat nouă viaţă eternă, şi 
această viaţă este în Fiul său. Cel ce are pe Fiul are viaţa; cel ce nu are 
pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţa. V-am scris aceste lucruri vouă 
care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu; pentru ca voi să ştiţi 
că aveţi viaţă eternă, şi să credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu.”  
1 Ioan 5: 11–13

Deoarece viaţa eternă este în Isus…şi creştinul îl are pe Isus…şi Isus nu 
va pleca niciodată…atunci trebuie să “ştim” că noi suntem salvaţi. 
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Dumnezeu Nu Te Poate Arunca Afară NiciodatăIV. 

“Tot ce îmi dă Tatăl va veni la mine; şi pe cel ce vine la mine nicide-
cum nu îl voi scoate afară…Şi aceasta este voia Tatălui ce m-a trimis, 
ca din tot ce mi-a dat să nu pierd nimic, ci să îl înviez în ziua de apoi.” 
Ioan 6: 37, 39

Sfânta Treime Îţi Asigură SalvareaV. 

Tu eşti în mâna Lui Isus Cristos şi de asemeni în mâna Lui Dumne-
zeu Tatăl. Nici un om (aceasta te include pe tine) nu te poate scoate 
afară din mâna Lui Dumnezeu.

“Şi eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri niciodată, şi ni-
meni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este 
mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui 
meu.” Ioan 10: 28, 29

Duhul Sfânt te sigilează în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl şi Dumne-
zeu Fiul. Acest sigiliu este peste tine până în “ziua răscumpărării” 
care este ziua în care vei intra pe porţile Cerului.

“În care şi voi v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, 
evanghelia salvării voastre; şi în care, după ce aţi crezut, aţi fost sigi-
laţi cu Duhul Sfânt al promisiunii, Care este arvuna moştenirii noas-
tre, până la răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda gloriei 
sale…Şi nu mâhniţi sfântul Spirit al lui Dumnezeu, prin care sunteţi 
sigilaţi pentru ziua răscumpărării.” Efeseni 1:13, 14; 4:30

“…chiar noi gemem în noi înşine aşteptând adopţia fiilor, care este 
răscumpărarea trupului nostru.” Romani 8:23
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Nimic Nu Te Poate Separa De Dumnezeu  VI. 
Şi De Salvarea Lui Iubitoare

“Fiindcă sunt convins că nici moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici principa-
lităţi, nici puteri, nici cele prezente, nici cele viitoare, Nici înălţime, nici 
adâncime, nici o altă creatură, nu va fi în stare să ne separe de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus Domnul nostru.” Romani 8:38, 39

Aceasta include faptul că nici chiar faptele tale nu te pot separa de 
salvarea Lui Dumnezeu. Lucrările păcătoase, faptele altora, nici în-
suşi Satan nu poate vreodată să-l separe pe credincios de viaţa eter-
nă cu Domnul său. 

Dumnezeu Şi Puterea Lui Te Ţine SalvatVII. 

“…fiindcă ştiu pe cine am crezut, şi sunt convins că el este în stare să 
păzească ce i-am încredinţat pentru ziua aceea.” II Timotei 1:12

Tu nu te menţii şi nici nu te poţi menţine salvat. Aceasta este treaba 
Lui Dumnezeu. Vezi, tu nu ai putut face nimic pentru a te salva şi nu 
poţi face nimic ca să te păstrezi salvat. Puterea Lui Dumnezeu şi 
doar a Lui îl ţine în siguranţă pe fiecare “credincios.” 

“Pentru o moştenire nemuritoare şi neîntinată, şi care nu se ofileşte, 
rezervată în cer pentru voi, Care sunteţi păziţi prin puterea lui Dum-
nezeu prin credinţă pentru salvarea pregătită să fie revelată în timpul 
de pe urmă.” 1 Petru 1:4, 5

Puterea Lui Dumnezeu te ţine personal, şi de asemeni El îţi ţine 
locul tău “rezervat” în Cer. 
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Concluzie

Salvarea ta nu este bazată pe sentimentele sau emoţiile tale. Mulţi 
oameni nu au siguranţa zilnică dacă nu “se simt salvaţi”. Cu ceea  ce 
trebuie să te preocupi nu este cum te simţi, ci cu ceea ce cunoaşte 
Dumnezeu şi cu ceea ce a spus El. Sentimentele tale nu pot schim-
ba deloc adevărul Lui Dumnezeu sau salvarea ta. Dacă te îndoieşti 
cumva de salvarea ta, atunci fă aceste lucruri: 

Examinează-te (2 Corinteni 13:5) în lumina Cuvântu-1. 
lui Lui Dumnezeu (Lecţiile 1 şi 2). Dumnezeu nu poate 
minţi. (Tit 1:2) Ai făcut tu ce a spus El, ca să primeşti 
salvarea Lui fară sfârşit?

Asigură-ţi inima înaintea Lui Dumnezeu şi obţine “în-2. 
crederea” pe care El vrea ca tu să o ai. Dumnezeu este 
mai mare decât “inima” ta (1 Ioan 3:19–21) sau sentimen-
tele tale. Indiferent dacă ele te condamnă sau nu, El “cu-
noaşte toate lucrurile.” 

Înţelege că neascultarea (neobedienţa) ca şi creştin poate 3. 
duce la o vinovăţie care să te facă să uiţi de salvarea eternă 
a lui Dumnezeu (2 Petru 1:9; 1 Ioan 2:3). Trăieşte curat, pur 
şi drept înaintea Lui Dumnezeu şi a celorlalţi. 

Aminteşte-ţi că siguranţa salvării este de fapt credinţa în 4. 
Dumnezeu şi în Cuvântul Lui. Această credinţă asigurătoa-
re creşte mai puternică în timp ce citeşti, studiezi si memo-
rezi Biblia (Romani 10:17). 
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Lecţia 3

Doctrina Botezului
Botezul în apă este un pas important de obedienţă în viaţa unui 
creştin. De la începutul acestui studiu trebuie să realizezi că botezul 
în apă NU este esenţial pentru salvare. Cu multele şi diferitele învă-
ţături despre botez, creştinul trebuie să ştie ce spune Biblia despre 
acest subiect şi să procedeze potrivit ei. Această lecţie se ocupă ex-
clusiv de botezul în apă, dar la final, există o secţiune care arată di-
feritele botezuri din Biblie, a căror ignoranţă este o bază pentru cele 
mai multe învăţături false şi neînţelegeri cu privire la acest subiect. 

Botezul În Apă Nu Are Un Rol În Salvarea NoastrăI. 

Botezul în apă nu poate fi o parte a salvării deoarece el este o lucrare 
(ceva ce tu faci). Salvarea NU este prin fapte. Mai mult, Biblia arată 
clar că botezul în apă NU este o parte a Evangheliei. 

“Fiindcă datorită harului sunteţi salvaţi prin credinţă; şi aceasta nu 
din voi înşivă: ci este darul lui Dumnezeu; Nu din cauza lucrărilor, ca 
nu cumva vreunul să se fălească.” Efeseni 2:8, 9

“Căci Cristos m-a trimis nu să botez, ci să predic evanghelia; nu cu 
înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie făcută 
fără efect.” 1 Corinteni 1:17 

Pentru mai mult ajutor vezi “Addendum” la sfârşitul acestei lecţii.
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Botezul În Apă Este PoruncitII. 

Chiar dacă botezul în apă nu este vital pentru salvare, el este im-
portant ca obedienţă faţă de Cristos. Fiecare creştin ar trebui să fie 
botezat în apă potrivit cu Matei 28:19, 20. 

Botezul În Apă Este Urmarea Exemplului DomnuluiIII. 

“Care prin el credeţi în Dumnezeu, care l-a înviat dintre morţi şi 
i-a dat glorie; astfel încât credinţa voastră şi speranţa să fie în 
Dumnezeu.” 1 Petru 2:21

“Cel ce spune că trăieşte în el, ar trebui el însuşi să umble chiar aşa 
cum a umblat acela.” 1 Ioan 2:6

Isus Cristos a fost botezat în apă NU ca să fie salvat, ci să ne arate 
ce trebuie să facem noi pentru a “împlini toată dreptatea” (Matei 
3:15, 16), în umblarea noastră individuală cu Dumnezeu. Ascultând 
de porunca de a fi botezaţi în apă, continuăm pe drumul în care 
Dumnezeu “Îşi găseşte plăcerea” (Matei 3:17) în noi. Sincer, pentru 
a fi un creştin drept care îl mulţumeşte pe Dumnezeu, ai nevoie să 
fii botezat în apă. 

Botezul În Apă Are O CondiţieIV. 

Trebuie să fii salvat înainte de a putea să fii botezat potrivit Scriptu-
rii. De aceea, botezul bebeluşilor nu poate fi scriptural. Următorul 
verset este dovada acestui fapt: 

“Atunci Filip şi-a deschis gura şi a început de la aceeaşi scriptură şi i-a 
predicat pe Isus. Şi aşa cum mergeau pe cale, au ajuns la o apă oare-
care şi famenul a spus: Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat? Şi 
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Filip a spus: Dacă crezi din toată inima ta, este legiuit. Şi a răspuns 
şi a zis: Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Şi a poruncit să 
stea carul; şi au coborât amândoi în apă, deopotrivă Filip şi famenul; 
şi l-a botezat.” Fapte 8:35–38

Botezul În Apă Este Prin ScufundareV. 

Verbul “a boteza” înseamnă a scufunda sau a pune înăuntru. De 
aceea, botezul în apă înseamnă scufundarea unei persoane în apă. 
Astfel, practicarea “stropirii” este nescripturală. 

Matei 3:16 si Fapte 8:38, 39 arată clar că botezul în apă are loc tot-
deauna prin intrarea în apă şi ieşirea din apă. A refuza botezul în apă 
prin scufundare înseamnă a distruge importanţa ideii următoare. 

Botezul În Apă Este O Ilustrare Şi O MărturieVI. 

Romani 6:1–7 arată că botezul în apă este o ilustrare, simbol sau 
reprezentare a modului în care Cristos a murit şi a fost îngropat (in-
trând sub apă) şi cum el a înviat din moarte (ieşind afară din apă).

De aceea, botezul în apă reprezintă o identificare cu aceasta, şi 
mărturia convertirii şi salvării unei persoane, prin moartea, îngro-
parea şi învierea lui Cristos. Vezi şi Coloseni 2:12. 

Addendum

Din pricina multor erezii din ziua de azi cu privire la botezul în apă, 
următoarele explicaţii pot fi de ajutor pentru cei care au fost învăţaţi 
că botezul în apă este necesar pentru salvare. 

Exista 7 botezuri declarate în Cuvântul Lui Dumnezeu. Verbul 
“a boteza” înseamnă simplu a “pune înăuntru” şi nu are nimic de a 
face cu apa în sine. “Doctrina botezurilor” (Evrei 6:2) se poate vedea 
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mai jos. Majoritatea doctrinelor false despre botez nu discern fap-
tul că există mai multe feluri de botez. Înainte ca un verset despre 
botez să poată fi înţeles, trebuie să te întrebi DESPRE CARE BOTEZ 
vorbeşte versetul. 

Botezul Evreilor—Ioan 2:6, 3:23–26; Fapte 22:12–16; Evrei 1. 
9:10; Numeri 19:7–9.

Botezul Pocăinţei—Marcul 1:4; Fapte 2:38.2. 

Botezul în apă a celor 3. SALVAţI—Fapte 8:36–38.

Botezul lui Moise—1 Corinteni 10:1,2. 4. 

Botezul cu Foc—Matei 3:11.5. 

Botezul Morţii—Matei 20:22; Luca 12:50; Romani 6:3–5.6. 

Botezul Duhului Sfânt—1 Corinteni 12:13.7. 

Botezul Duhului Sfânt este botezul salvator din 1 Petru 3:20, 21. 
Acest text declară că botezul care are legatură cu salvarea, nu are 
nimic de a face cu apa, ceea ce se vede în expresia “nu îndepărtarea 
murdăriei cărnii” pe care o face apa. Acest botez are legatură cu un 

“răspuns.” Aceasta înseamnă că atunci când cineva spune “da” lui 
Isus pentru salvare din “conştiinţa” sau inima sa (Romani 10:10), el 
este poziţionat înăuntrul (care este semnificaţia verbului a boteza) 
trupului lui Cristos de către Duhul Sfânt…El este aşezat în familia 
lui Dumnezeu. Acesta este “un singur botez” din Efeseni 4:5. Acesta 
este acel “un singur” care contează. Duhul Sfânt face acest botez şi 
NU un om. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi nu a omului. Este 
în Cristos şi nu în apă. 
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Lecţia 4

Doctrina Duhului Sfânt
Una dintre cele mai neînţelese doctrine din Cuvântul Lui Dumne-
zeu este doctrina persoanei şi lucrării Duhului Sfânt. Acesta fie este 
misticizat ca fiind o influenţă emoţională care provoacă o compor-
tare iraţională, fie El este înţeles greşit ca fiind neimportant în viaţa 
unui credincios. Duhul Sfânt trebuie să fie foarte preţios pentru tine 
ca  creştin, pentru că El a venit să locuiască în interiorul trupu-
lui tău începând din momentul salvării tale (adică botezul Duhu-
lui Sfânt). Următoarea lecţie are scopul să te înveţe ce spune Biblia 
despre Dumnezeu Duhul Sfânt ca să te ajute sa-L apreciezi şi să te 
îndemne să ai o relaţie mai bună cu El. 

Duhul Sfânt Este A Treia Persoană A Dumnezeirii I. 
(Trinităţii)

“Pentru că trei sunt care aduc mărturie în cer, Tatăl, Cuvântul, şi Du-
hul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.” 1 Ioan 5:7

Vezi egalitatea dintre “Tatăl,” “Cuvântul” (care este Isus, Fiul—Ioan 
1:1, 14–18) şi “Duhul Sfânt.” Textul spune clar că “aceştia trei una 
sunt.” Vezi Geneza 1:26 şi 11:5–7 pentru a observa pluralitatea sin-
gurului Dumnezeu—“noi.” Vezi şi Matei 28:19. 

Biblia învaţă că există un Dumnezeu triunitar. El este unul, dar El 
este trei! Imposibil? Nu cu Dumnezeu! Dacă ai putea să îl înţelegi pe 
Dumnezeu, atunci El nu ar fi cu nimic mai deştept decât tine! Crede 
acest lucru pentru că Dumnezeu l-a spus, indiferent dacă poţi să ţi-l 
explici sau nu. Gândeşte-te cum un ou are trei părţi, dar totuşi este UN 
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SINGUR ou. Ce poţi să spui despre apă, gheaţa şi abur? Ele sunt toate 
ACEEAşI moleculă dar sub diferite FORME. Duhul Sfânt este a treia 
persoană a trinităţii. Dumnezeu Duhul Sfânt nu este numai o influenţă 
sau un sentiment în viaţa ta ci El este o persoană (la fel ca şi Tatăl şi Fiul) 
care poate fi “mâhnit” de tine (Efeseni 4:30) şi pe care îl poţi şi minţi 
(Fapte 5:3). Ai grijă să menţii o relaţie corectă cu el. 

Duhul Sfânt Trăieşte În Fiecare Persoană SalvatăII. 

Duhul Sfânt este “în trupul tău” dacă eşti salvat. Prin această locuire 
în interiorul unei persoane, aceasta este “născută din Duhul” (Ioan 
3:6, 7). Biblia afirmă că fiecare creştin are Duhul Sfânt locuind în el 
şi dacă o persoană nu are Duhul Lui Dumnezeu în ea, atunci ea nu 
este salvată. Versetele care urmează dovedesc acest lucru. 

“Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Spiritul, dacă într-adevăr Spiritul 
lui Dumnezeu locuieşte în voi. Şi dacă cineva nu are Spiritul lui Cris-
tos, acesta nu este al lui.” Romani 8:9

“Ce? Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe 
care îl aveţi de la Dumnezeu şi voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19, 20

“Nu ştiţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi Spiritul lui Dumnezeu locu-
ieşte în voi?” 1 Corinteni 3:16

Numele Duhului SfântIII. 

Duhul Sfânt (Ioan 14:26).A. 

Spiritul Sfânt (Luca 11:13).B. 

Mângâietorul (Ioan 14:16)C. 
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Spiritul adevărului (Ioan 14:17)D. 

Spiritul Domnului (Fapte 5:9).E. 

Lucrarea Duhului SfântIV. 

Creator—Geneza 1:2 (pământ); Iov 33:4 (om); 2 Corin-A. 
teni 5:17 (“noua creatură” care devine la naşterea spiri-
tuală a salvării).

Mângâietor—Ioan 14:16, 18, 26; 16:7.B. 

Mustrător—Ioan 16:8–11.C. 

Învăţător—1 Corinteni 2:9–14; Ioan 14:26; 16:13. El ne asi-D. 
gură şi de salvarea noastră (Romani 8:16).

Sigilator—Efeseni 1:13, 14; 4:30 (Spiritul Sfânt îl ţine salvat E. 
pe credincios până când ajunge în Cer!).

Mijlocitor—Romani 8:26, 27.F. 

Împuternicitor—Fapte 1:8; 1 Corinteni 2:4; Efeseni 3:16; G. 
Romani 15:13.

Roada Duhului SfântV. 

“Spun aşadar: Umblaţi în Spiritul, şi nicidecum să nu împliniţi voi 
pofta cărnii…Dar rodul Spiritului este dragoste, bucurie, pace, în-
delungă răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă, Blândeţe, înfrâ-
nare; împotriva acestora nu este lege…Dacă trăim în Spiritul, să şi 
umblăm în Spiritul.” Galateni 5:16, 22, 23, 25
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“Şi nu fiţi îmbătaţi cu vin, în care este destrăbălare; dimpotrivă, fiţi 
umpluţi cu Spiritul;” Efeseni 5:18

Pentru a avea în vieţile noastre caracteristicile spirituale care ne 
sunt poruncite să le avem, trebuie să fim umpluţi cu Duhul Sfânt. 
Contextul versetului de mai sus include şi îndemnul de a nu fi 

“îmbătaţi cu vin,” de aceea a fi plini de duhul este opusul la a fi 
plini cu alcool. Tot astfel cum beţivul este controlat de băutura 
lui, tu trebuie să laşi Duhul lui Dumnezeu să te controleze pe 
tine! Poţi să faci asta doar dacă zilnic “umbli în Duhul” (Galateni 
5:16). Dacă nu faci acest lucru, atunci vei împlini poftele cărnii. 
Deşi fiecare copil al lui Dumnezeu “trăieşte în Duhul” (Galateni 
5:25), el “umblă în Duhul” printr-o alegere zilnică. Tu faci acest 
lucru “supunându-te” Lui în fiecare zi. 

“Nici nu predaţi membrele voastre ca unelte ale nedreptăţii, pen-
tru păcat; ci predaţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca cei ce sunt 
vii dintre morţi, şi lui Dumnezeu membrele voastre ca unelte ale 
dreptăţii…Nu ştiţi că aceluia cui vă predaţi robi pentru a face cum 
vi se porunceşte, aceluia îi sunteţi robi, căruia faceţi ce porunceşte; 
fie ai păcatului pentru moarte, fie ai obedienţei pentru dreptate?…
Vorbesc omeneşte, din cauza neputinţei cărnii voastre; fiindcă aşa 
cum aţi predat membrele voastre roabe necurăţiei şi nelegiuirii, 
pentru nelegiuire; tot aşa, acum predaţi membrele voastre roabe 
ale dreptăţii pentru sfinţenie. Romani 6:13, 16, 19

DE REţINUT: ai primit tot Duhul Sfânt atunci când ai fost salvat 
(Romani 8:9), dar depinde de tine să-I dai Lui mai mult din tine.
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Concluzie

Recapitulează această lecţie ca să fii înrădăcinat în adevărul impor-
tant despre Duhul Sfânt şi lucrarea Lui. NU da crezare falsei învaţă-
turi că Duhul Sfânt este neimportant şI SĂ NU CREZI MINCIUNILE 
MIşCĂRII CARISMATICE. Această mişcare de pe urmă NU este bi-
blică şi îşi bazează toată învăţătura pe o comportare emoţională şi 
iraţională şi cu siguranţă, nu pe Biblie. Mişcarea “limbilor” şi “mi-
racolelor,” este total nescripturală. Nu te lăsa înşelat! 
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Lecţia 5

Doctrina Cuvântului Lui 
Dumnezeu

Biblia este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu! Pe această afirmaţie se ba-
zează speranţa întregii omeniri. Fară o autoritate absolută scrisă de la 
Dumnezeu Însuşi, nu poate exista discernere a binelui de rău, a ade-
vărului de eroare, precum şi nici o posibilitate de a cunoaşte cine este 
Dumnezeu şi ce anume cere El de la om. Fară Biblie, omul nu ştie de 
unde vine, unde se află sau unde se îndreaptă. Dar mulţumiri fie aduse 
Domnului pentru revelaţia Sa scrisă, pe care ne-a dat-o în mod divin 
şi inerant. În Cuvântul lui Dumnezeu, omul găseşte calea către Cer şi 
sursa pentru a creşte ca credincios. Dacă tu, ca  creştin, vrei să trăieşti 
drept şi să creşti, atunci ACEA CARTE trebuie să fie viaţa ta, ghidul tău 
şi hrana ta!

Cuvântul Lui Dumnezeu Te SalveazăI. 

“Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă putrezicioasă, ci neputre-
zicioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne pentru 
totdeauna.” 1 Petru 1:23

“Astfel credinţa vine prin auzire; iar auzirea prin cuvântul lui Dum-
nezeu.” Romani 10:17

“De aceea puneţi deoparte toată imoralitatea şi revărsarea dezmăţu-
lui, şi primiţi cu blândeţe cuvântul altoit, care este în stare a salva 
sufletele voastre.” Iacov 1:21
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Fără Cuvânt, tu nu ai fi putut fi născut din nou! Fără Biblie, omul 
nu ar fi putut cunoaşte adevărul Evangheliei, pe care-l defineşte 
1 Corinteni 15:3–4.

Cuvântul Lui Dumnezeu Te HrăneşteII. 

“Nici nu am dat înapoi de la porunca buzelor lui; am stimat cuvintele 
gurii sale mai mult decât mâncarea necesară mie.” Iov 23:12

“Dar le-a spus: Eu am o mâncare de mâncat ce voi nu o cunoaşteţi.” 
Ioan 4:32

Dacă un copil nu primeşte hrană corespunzătoare, atunci creşte-
rea sa va fi împiedicată. Tot astfel, dacă un “copil al lui Dumnezeu” 
nu-şi primeşte “hrana” spirituală, atunci el va suferi. Cuvântul lui 
Dumnezeu este acea “hrană” care asigură o dietă echilibrată, care 
permite ca cel salvat să devină puternic şi să crească, DACĂ această 
hrană este digerată ZILNIC. Iată o listă cu privire la modul în care 
Dumnezeu Îşi descrie Cuvântul Său ca hrană.

Lapte: cea mai simplă formă de hrană sau adevăr.A. 

Carne: cea mai consistentă formă de hrană sau adevăr.B. 

“Ca prunci nou născuţi, doriţi laptele sincer al cuvântului, ca 
să creşteţi prin el,” 1 Petru 2:2

“V-am dat lapte să beţi şi nu mâncare, fiindcă nu eraţi în sta-
re; şi nici chiar acum nu sunteţi în stare,” 1 Corinteni 3:2

“Fiindcă tocmai din cauza timpului eraţi datori să fiţi învăţă-
tori, era nevoie să vă înveţe cineva din nou care sunt princi-
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piile începătoare ale oracolelor lui Dumnezeu; Şi aţi devenit 
ca cei care au nevoie de lapte şi nu de hrană tare. Fiindcă ori-
cine foloseşte lapte, este neîndemânatic în cuvântul dreptăţii; 
fiindcă este un prunc. Dar mâncarea tare este a celor ce sunt 
maturi, aceia care din cauza folosirii şi-au antrenat simţuri-
le să discearnă deopotrivă binele şi răul.” Evrei 5:12–14

Pâine: susţinătoarea vieţii! (Ioan 6:31–58)C. 

“…Este scris, Omul nu va trăi numai prin pâine, ci prin fieca-
re cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Matei 4:4

Apa—Esenţială pentru a menţine viaţa! (Efeseni 5:26; Ioan 4; D. 
Isaia 55:10, 11)

Miere—Dulce la gust! (Psalm 19:9, 10)E. 

Mere—ţin boala departe. (Proverbe 7:2, 25:11)F. 

Cuvântul Lui Dumnezeu Te EchipeazăIII. 

Echipează pentru serviciu—“A. Toată scriptura este dată prin 
suflarea lui Dumnezeu, şi folositoare pentru doctrină, pen-
tru mustrare, pentru îndreptare, pentru educare în dreptate, 
Ca omul lui Dumnezeu să fie perfect, deplin înzestrat pentru 
toate lucrările bune”. 2 Timotei 3:16, 17

Echipează pentru bătălie—“B. Şi luaţi…sabia Spiritului, care 
este cuvântul lui Dumnezeu” Efeseni 6:17

Cuvântul Lui Dumnezeu Te CurăţeşteIV. 

“Voi sunteţi deja curaţi din cauza cuvântului pe care vi l-am vorbit.” 
Ioan 15:3
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“Sfinţeşte-i prin adevărul tău; cuvântul tău este adevăr.” Ioan 17:17

“Cu ce să îşi cureţe un tânăr calea? Fiind atent la ea conform cuvântu-
lui tău…Cuvântul tău l-am ascuns în inima mea, ca să nu păcătuiesc 
împotriva ta.” Psalm 119:9, 11

“Purificând sufletele voastre în aceea că faceţi ce vă porunceşte adevă-
rul prin Spiritul…” 1 Petru 1:22

De aceea, dacă tu ca creştin doreşti să stai curat de la păcat, atunci 
trebuie să citeşti şi să te supui Cuvântului lui Dumnezeu. Fie CAR-
TEA te va ţine departe de păcat, fie păcatul te va ţine departe de 
această CARTE! Aminteşte-ţi, cuvântul este “apă,” aşa că stai curat!

Cuvântul Lui Dumnezeu Te MustrăV. 

Înainte de salvare (Fapte 2:37, 5:33, 7:54)A. 

După salvare (Evrei 4:12, 13)B. 

Vina pe care o experimentezi datorită păcatului din viaţa ta, apare 
atunci când Dumnezeu îţi arată stricăciunea care este în tine.

Cuvântul Lui Dumnezeu Te Va JudecaVI. 

“…cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de apoi.” 
Ioan 12:48

Chiar dacă acest verset este îndreptat către oamenii pierduţi, creştinul 
va fi judecat şi el de către standardul Cuvântului lui Dumnezeu, atunci 
când i se termină viaţa pe pământ. Citeşte Lecţia 15 despre Scaunul de 
Judecată al lui Cristos, pentru a afla mai multe amănunte.
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În viaţa aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu este o “oglindă” (Iacov 
1:22–25) care judecă sau ne arată adevărata noastră înfăţişare sau 
stare, indiferent de învinovăţiri. Oglinzile nu mint!

Cuvântul Lui Dumnezeu Te SusţineVII. 

“…susţinând toate lucrurile prin cuvântul puterii lui…” Evrei 1:3

Acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu care a creat lumile (Psalm 33:6; 
Evrei 11:3; 2 Petru 3:5–7), este singura putere care poate ţine împre-
ună toate lucrurile.

Concluzie

Cuvântul lui Dumnezeu este de o putere supremă şi trebuie să ocu-
pe primul loc pe lista priorităţilor din viaţa fiecărui creştin. Tu nu 
poţi face nimic pentru Dumnezeu până când nu afli ceea ce El a 
spus şi nu poţi cunoaşte tot ceea ce El a spus, până când tu nu studi-
ezi “scripturile să te arăţi tu însuţi aprobat lui Dumnezeu.” Dacă eşu-
ezi în aceasta, vei fi “ruşinat” (2 Timotei 2:15). Evanghelia lui Ioan 
reprezintă un loc bun pentru ca un creştin nou să-şi înceapă citirea 
şi studierea sa ZILNICĂ. Dacă citeşti şi nu poţi înţelege ceva, atunci 
continuă să citeşti şi roagă-te pentru călăuzire, după care aşteaptă 
răspunsul în timp ce creşti. Dar întotdeauna fii obedient în ceea ce 
cunoşti, astfel ca Dumnezeu să-ţi arate mai mult.

Addendum

Pentru că aceasta este era păcătoasă a “versiunilor” biblice, este ne-
cesar să includem şi acest material suplimentar. Noul creştin, poate 
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întreba: “Este Cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia pe care o am în 
mâna mea, în totalitate, 100% de încredere şi precisă în fiecare cu-
vânt? Răspunsul poate fi un DA fără îndoială! Biblia trebuie să fie 
fără eroare şi autoritară în tot conţinutul. Este mai sigură decât dacă 
Dumnezeu Însuşi ar vorbi din Cer (2 Petru 1:16–21). Biblia vorbeşte 
despre sine că rămâne pentru totdeauna (1 Petru 1:23–25). Mai de-
parte, ea afirmă că este “Pentru totdeauna…aşezat în cer” (Psalm 
119:89). Problema de astăzi este că unii oameni nu o vor lăsa ca să fie 
aşezată pe pământ! Nu există 1.562 de “Biblii” DIFERITE, deoarece 
Cuvântul Lui nu se poate contrazice pe sine. Observaţi în Psalmul 
12:6,7 că Biblia spune că Dumnezeu şi-a “păstrat” (prezervat) Cu-
vântul pentru fiecare generaţie. Deci, undeva, noi avem Cuvântul 
lui Dumnezeu, tipărit! Biblia Autorizată King James este SINGURA 
versiune din limba engleză, fără vreo eroare dovedită. TOATE cele-
lalte versiuni au erori dovedite. Biblia King James a fost încercată şi 
dovedită timp de 400 de ani! Ea este singura Biblie care con-
ţine 1 Ioan 5:7–8, Coloseni 1:14, 1 Tesaloniceni 5:22, 1 Timotei 6:10, 
2 Timotei 2:15, Iacov 5:16, Luca 4:4, 1 Timotei 3:16, 1 Ioan 4:3, şi alte 
sute de versete fundamentale. De aceea, aceasta este singura Biblie 
în limba engleză care poate fi Cuvântul prezervat al lui Dumnezeu, 
fără eroare! Eu am încrederea că tu, ca şi un credincios, vei ţine Bi-
blia ta aproape de inima ta şi nu vei lăsa pe nimeni să-ţi clatine cre-
dinţa în conţinutul ei infailibil. Adu-ţi aminte, fără nici o îndoială 
că tu ai în mână chiar Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nu te îndoi 
de asta şi nu -l schimba!

Deuteronom 4:2
Proverbe 30:6

Revelaţia 22:18, 19
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Lecţia 6

Doctrina Rugăciunii
Pentru a avea o relaţie bună cu cineva, o persoană trebuie să comu-
nice sau să vorbească, în mod constant cu acea persoană. Fie că este 
vorba de un soţ sau de o soţie, de părinţi şi copii sau de un şef şi an-
gajaţii săi, trebuie să existe o bună comunicare, altfel relaţiile dintre 
aceştia  vor fi rele. Acelaşi lucru este adevărat cu privire la relaţia ta 
cu Dumnezeu. Dacă nu-L laşi pe Dumnezeu să-ţi vorbească (prin 
citirea Bibliei) sau dacă tu nu vorbeşti cu El (rugăciune), atunci tu 
nu vei creşte în Domnul şi nici nu vei fi aproape de El. De aceea este 
important să ţii cont de această lecţie importantă despre creşterea 
creştină. Adu-ţi aminte întotdeauna că primii paşi spre căderea spi-
rituală sunt absenţa rugăciunii şi necitirea Bibliei!

Rugăciunea Este Posibilă Numai Prin CristosI. 

“Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dum-
nezeu şi oameni, omul Cristos Isus;” 1 Timotei 2:5

“Fiindcă prin el, amândoi avem acces printr-un singur Spirit la Tatăl.” 
Efeseni 2:18

Credinciosul nu se roagă prin sau către mijlocitori, preoţi religioşi, 
sfinţi sau cei morţi. Rugăciunea către Dumnezeu poate fi făcută nu-
mai prin intermediul Domnului Isus Cristos.
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Există Patru Tipuri De RugăciuneII. 

“De aceea, vă îndemn ca înainte de toate să fie făcute suplicaţii, rugă-
ciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii;” 1 Timotei 2:1

Suplicaţii—Aceasta înseamnă rugăciunea pentru o “nevoie” A. 
pentru alţii sau pentru tine. Cereri specifice.

Rugăciuni—Aceasta reprezintă în general a vorbi cu B. 
Dumnezeu.

Mijlociri—Aceasta înseamnă să te rogi pentru alţii. (Vezi C. 
Romani 1:9; Evrei 13:18; 1 Samuel 12:23; 2 Tesaloniceni 3:1)

Mulţumiri—“D. Intraţi pe porţile lui cu aducere de mulţumire, 
şi în curţile lui cu laudă, fiţi mulţumitori lui, şi binecuvân-
taţi numele său.” Psalm 100:4

“Aduceţi mulţumiri în fiecare lucru, fiindcă aceasta este voia lui 
Dumnezeu în Cristos Isus pentru voi.” 1 Tesaloniceni 5: 17, 18

Dumnezeu Răspunde RugăciuniiIII. 

“Şi orice veţi cere în numele meu, aceea voi face, ca Tatăl să fie 
glorificat în Fiul. Dacă veţi cere ceva în numele meu, eu voi face.” 
Ioan 14:13, 14

“Şi toate lucrurile, orice veţi cere în rugăciune, crezând, veţi primi.” 
Matei 21:22

“Din această cauză vă spun: Orice lucruri doriţi când vă rugaţi, cre-
deţi că primiţi şi veţi avea.” Marcu 11:24 
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“Şi aceasta este cutezanţa pe care o avem în el, că dacă cerem ceva 
conform voii lui, ne aude; Şi dacă ştim că ne aude, orice îi cerem, ştim 
că avem lucrurile cerute pe care le-am dorit de la el.” 1 Ioan 5:14, 15 

Întotdeauna roagă-te crezându-L pe Dumnezeu, dar înţelege că răs-
punsul poate fi nu (2 Corinteni 12:7–10) dacă nu este în concordanţă 
cu voia Lui Dumnezeu. 

Roagă-te Pentru OriceIV. 

“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în toate prin rugăciuni şi suplicaţii 
cu mulţumiri, faceţi cunoscute cererile voastre spre Dumnezeu.” 
Filipeni 4:6 

Roagă-te Tot Timpul V. 

“Rugaţi-vă fără încetare.” 1 Tesaloniceni 5:17

“…că trebuie să se roage totdeauna şi să nu leşine;” Luca 18:1

Roagă-te OriundeVI. 

“Doresc de aceea ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini 
sfinte, fără furie şi îndoieli.” 1 Timotei 2:8

Cum Să Te RogiVII. 

“…Doamne, învaţă-ne să ne rugăm,…” Luca 11:1 

Doar vorbeşte cu Dumnezeu ca unui prieten (Exod 33:11) şi A. 
ca unui tată (Galateni 4:6).
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Nu te îngrijora să spui totul “perfect,” deoarece Domnul B. 
îţi cunoaşte inima şi nevoia ta înainte chiar de a te ruga 
(Romani 8: 26, 27). 

Nu folosi repetiţii fără rost (Matei 6:5–8).C. 

Observă câteva poziţii pentru rugăciune:D. 

În genunchi—Daniel 6:10; Efeseni 3:141. 

Aplecat—Geneza 24:262. 

şezând—2 Samuel 7:18, Matei 14:193. 

Cu faţa în jos—Geneza 17:3 4. 

Piedici Pentru Rugăciuni VIII. 

A nu cere—“A. Poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi şi invidiaţi, şi nu pu-
teţi obţine; vă certaţi şi vă luptaţi, totuşi nu aveţi, pentru că 
voi nu cereţi.” Iacov 4:2

A cere egoist—“B. Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi în mod 
greşit, ca să cheltuiţi în poftele voastre.” Iacov 4:3

A cere fără credinţă—“C. Dar dacă unuia dintre voi îi lip-
seşte înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă 
tuturor cu generozitate şi nu reproşează; şi îi va fi dată. 
Dar să ceară în credinţă, în nimic clătinându-se. Pen-
tru că cel care se clatină seamănă cu un val al mării îm-
pins de vânt şi aruncat încoace şi încolo. Fiindcă, să nu 
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gândească omul acela că va primi ceva de la Domnul.” 
Iacov 1:5–7

Păcatul nemărturisit: Dumnezeu D. NU va auzi rugăciunile 
tale dacă nu eşti drept faţă de El (citeşte versetele de mai jos) 
şi nici nu te va auzi dacă nu eşti drept faţă de alţi oameni 
(citeşte Matei 6:14, 15; 1 Petru 3:7).

“Ci nelegiuirile voastre au separat între voi şi Dumnezeul vos-
tru, şi păcatele voastre au ascuns faţa lui de voi, încât el nu 
va auzi.” Isaia 59:2

“Dacă păstrez nelegiuire în inima mea, Domnul nu mă va 
auzi.” Psalm 66:18

“Cel ce îşi întoarce urechea de la auzirea legii, chiar şi rugă-
ciunea lui va fi urâciune.” Proverbe 28:9 

Concluzie

Rugăciunea este un mare privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a dat, ca  
credincioşi. O, ce binecuvântare este să vorbeşti cu Dumnezeul care 
ne-a creat şi ne-a salvat! Totuşi ce trist este că aşa puţini oameni ai lui 
Dumnezeu se roagă într-un mod activ în fiecare zi. Dacă vrei să creşti 
şi să te bucuri de binecuvântările pe care le are Dumnezeu pentru tine, 
atunci tu TREBUIE să te rogi des. Pentru un credincios, să petreci timp 
cu Dumnezeu nu este numai o bucurie negrăită, dar este şi o LUCRARE 
care devine o armă de mare putere! Această lecţie a discutat numai pe 
scurt despre marea temă a rugăciunii. Fie ca tu, ca credincios să înveţi 
mai mult despre rugăciune pe masură ce te rogi.
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Lecţia 7

Doctrina Bisericii
Există o multitudine de instituţii organizate. Totuşi astăzi, cunoaştem 
din Cuvântul lui Dumnezeu că El lucrează în principal printr-o sin-
gură instituţie şi aceasta este cea pe care El a aşezat-o în mod divin…
biserica. De aceea, dacă creştinul doreşte să fie ceea ce ar trebui pentru 
Dumnezeu, el trebuie să aparţină şi să se implice într-o biserică locală. 
Să faci parte dintr-o biserică ce crede Biblia nu este o preferinţă sau o 
opţiune, ci este o poruncă aşa cum vom vedea în această lecţie. 

Ce Este “Biserica”?I. 

Cuvântul “biserică”, are semnificaţia “adunare chemată afară”. Bise-
rica a fost “chemată afară” şi pusă deoparte din această lume pentru 
a-L servi pe Dumnezeu. Chemată afară prin salvare (1 Petru 2:9) şi 
pentru separare de trăirea lumească (2 Corinteni 6:17). În continu-
are sunt prezentate două feluri de a privi “biserica:”

Toţi cei care sunt salvaţi sunt o parte a bisericii (Efeseni A. 
1:22, 23; 5:23, 27, 30; Coloseni 1:18, 24). Poţi să fii membru 
în o sută de adunări bisericeşti locale şi tot să mergi în iad 
dacă nu ai fost niciodată salvat. Salvarea face dintr-o per-
soană un membru al “trupului lui Cristos” prin botezul cu 
Duhul Sfânt (1 Corinteni 12:13). Acesta este adevăratul trup 
al bisericii lui Dumnezeu care va fi într-o zi adunat în Cer 
(Evrei 12:22, 23).
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O adunare locală de oameni salvaţi este considerată o “bi-B. 
serică”. Deşi importanţa punctului  de mai sus trebuie să 
fie înţeleasă, scopul acestei lecţii este să înveţe pe cei salvaţi 
importanţa bisericii locale. Din cele 117 ori în care este fo-
losit cuvântul “biserică”, numai de aproape 10 ori el nu se 
referă la o adunare locală de credincioşi. Astfel, majoritatea 
instrucţiunilor pe care Dumnezeu le dă bisericii au scopul 
să te îndemne cu privire la responsabilităţile care îţi sunt 
poruncite cu privire la biserica locală. 

Care Este Scopul Bisericii? II. 

Să-i atingă pe cei pierduţi cu Evanghelia (Fapte 1:8).A. 

Să-i boteze şi să-i înveţe pe cei convertiţi (Matei 28:19, 20).B. 

Să ia Cina Domnului (1 Corinteni 11:26).C. 

Să predice Cuvântul (1 Timoteni 4:13; Tit 2:1; Fapte 20:7–9; D. 
2 Timotei 4:2–4). Biserica este locul în care ar trebui să fi 
hrănit cu cuvintele lui Dumnezeu (Fapte 20:28; 1 Petru 5:2). 
De aceea, dacă nu participi regulat la adunarea bisericii, 
pierzi o hrană importantă! Scopul adunării este să zidească 
şi să întărească biserica prin edificare prin predicarea Cu-
vântului Lui Dumnezeu (Efeseni 4:11–16).

Să se roage (Fapte 4:31).E. 

Să-L laude pe Dumnezeu în cuvânt şi cântec (Evrei 2:12; F. 
Psalm 35:18, 42:4, 66:8; Efeseni 5:19, 20). 

Să aibă părtăşie (Fapte 2:42). G. 
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Observă: cum prima biserică avea toate aceste şapte lucruri în Fapte 
2:41, 42, 47. Ei îi câştigau pe cei pierduţi (vr.41), botezau şi dădeau învă-
ţătură (vr.41, 42), luau Cina Domnului (adică “frângerea pâinii”, vr.42), 
predicau (vr.41, 42), se rugau (vr.42) şi lăudau pe Dumnezeu (vr.47). 

Care Este Locul Meu În Biserică?III. 

Cel mai important este că tu trebuie să fii prezent la fiecare aduna-
re a bisericii. Aceasta nu este o opţiune ci este o poruncă şi este şi 
mai importantă pe măsură ce ne apropiem de venirea lui Isus (Evrei 
10:25). Deşi mulţi oameni cred că pot fi “buni” creştini alegând in-
tenţionat să stea acasă, aceasta este nescriptural. 

Deşi există numai două funcţii de conducere în biserică, păstor 
(numit şi episcop sau bătrân) şi diacon (vezi Filipeni 1:1), tu ar trebui 
să te implici ca să ajuţi biserica ta să crească. Ca şi membru al acelui 
trup local de credincioşi există un rol pe care numai tu îl poţi înde-
plini (1 Corinteni 12:14–27). Fii disponibil, implică-te şi începe să 
lucrezi! Urmează conducerea păstorului şi oferă-te să ajuţi oriunde 
este nevoie. Fii entuziast că participi în cea mai măreaţă instituţie 
de pe pământ. 

Concluzie

Relaţia ta cu biserica locală va influenţa toate părţile vieţii tale creştine. 
Trebuie să găseşti o biserică locală bună ce crede Biblia, dacă vrei să 
creşti spiritual şi să fii pe placul lui Dumnezeu. Deşi Biblia nu vorbeşte 
de denominaţiuni, e clar că le avem astăzi. Părerea scriitorului venită 
din studierea scripturilor şi a “denominaţiunilor” religioase este că bi-
sericile baptiste independente care cred Biblia sunt cea mai apropiată 
formă de biserică din Noul Testament care există astăzi pe pământ. Gă-
seşte una (sau plantează una) şi începe să creşti şi să slujeşti.
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Lecţia 8

Doctrina Păcatului 
Când ai fost salvat, Dumnezeu te-a iertat juridic pentru fiecare pă-
cat pe care l-ai comis şi pe care-l vei comite vreodată (Coloseni 2:13, 
Evrei 8:12, 9:26; 1 Ioan 1:7). Sângele lui Isus te-a curăţat permanent 
şi total, ceea ce reprezintă motivul pentru care tu vei putea intra 
în Cer fără nici un păcat. Totuşi, atât timp cât rămâi în trupul tău 
omenesc prezent, va trebui să te lupţi cu păcatul în fiecare zi. Deşi 
Dumnezeu nu-ţi va pedepsi păcatul cu moartea eternă (deoarece 
păcatul tău a fost judecat în trupul lui Cristos la Calvar—1 Petru 
2:24, Romani 6:6 şi Revelaţia 1:5), tu poţi şi vei fi judecat în această 
viaţă ca şi creştin dacă nu-ţi mărturiseşti zilnic păcatele şi nu pără-
seşti trăirea păcătoasă. De asemenea vei fi printre cei mai nefericiţi 
oameni, dacă nu  stai curat! Această lecţie este concepută pentru a-i 
arăta creştinului ce este păcatul, cum să se păzească de el şi conse-
cinţele care vin dacă nu duci o viaţă curată.

Cine Este Capabil Să Păcătuiască?I. 

“Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm noi înşine, şi adevărul 
nu este în noi.” 1 Ioan 1:8

Fii sigur că dacă păcătuieşti după ce eşti salvat, nu vei fi trimis în 
iad (reciteşte Lecţia 2). Da, din nefericire chiar şi oamenii salvaţi 
păcătuiesc pentru că noi toţi am fost născuţi păcătoşi (Romani 
3:23, 5:12; Galateni 3:22; Iov 14:1, 4; Psalmul 58:3). De aceea, pă-
cătoşenia noastră este legată de “carnea” noastră naturală. Atât 
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timp cât te af li în PIELEA ta, vei avea necazuri cu PĂCATUL! Deşi 
eşti liber de pedeapsa păcatului, totuşi trebuie să te confrunţi cu 

“infirmitatea cărnii tale.”

“Fiind astfel eliberaţi de păcat, aţi devenit robii dreptăţii. Vorbesc 
omeneşte, din cauza neputinţei cărnii voastre;” Romani 6:18, 19

“Deoarece ştiu că în mine (adică în carnea mea) nu locuieşte nimic 
bun; fiindcă a voi este prezent cu mine, dar a lucra ceea ce este bine, 
nu găsesc. Găsesc atunci o lege care, când voiesc să fac binele, răul 
este prezent cu mine.” Romani 7:18, 21 

Citeşte Romani 7:14–25 ca să înţelegi războiul pe care-l vei avea de 
dus contra cărnii tale (1 Petru 2:11). Acest pasaj arată problema căr-
nii, că “răul” este totdeauna prezent cu tine (carnea ta pe care o 
porţi peste tot cu tine). El ne mai arată şi că poţi trăi victorios ca un 
credincios, chiar dacă ai de dus o bătălie cu păcatul, zi de zi. Mul-
ţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că într-o zi, toţi cei salvaţi se 
vor despărţi de această lume şi de “carnea” lor, pentru a intra în Cer, 
pentru a nu mai păcătui niciodată.

“O, om nenorocit ce sunt eu. Cine mă va elibera din trupul acestei 
morţi? Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos Domnul nostru. 
Aşadar, cu mintea, eu însumi servesc legii lui Dumnezeu; dar cu car-
nea, legii păcatului.” Romani 7:24, 25

Ce Este Păcatul?II. 

Există păcate ale comiterii: păcate pe care le comiţi ca fiind fapte 
greşite, nedrepte sau îndoielnice.

“…păcatul este transgresarea legii.” 1 Ioan 3:4
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“Orice nedreptate este păcat,…” 1 Ioan 5:17

“…fiindcă tot ce nu este din credinţă este păcat.” Romani 14:23

Există păcate ale omiterii care se produc prin omiterea unui lucru 
ce tu ar fi trebuit să îl faci pentru Domnul sau pentru alţii (citirea 
Bibliei, rugăciune, participare la biserică, mărturie, etc.).

“De aceea, aceluia care ştie să facă bine şi nu îl face, aceasta îi este 
păcat.” Iacov 4:17

De Ce Păcatuiesc?III. 

Păcătuieşti din cauza tentaţiei “cărnii” tale. Această tentaţie vine 
din trei surse (care sunt cei trei duşmani ai tăi) şi în trei domenii. 

Cele trei surse ale tentaţiei sunt următoarele:

Această lume care este păcătoasăA.  (Marcu 4:19; 2 Timotei 
4:10; Coloseni 2:8; Iacov 1:27, 4:4; 1 Ioan 2:15–17).

Poftele taleB.  interioare (Iacov 1:13–16; 4:1).

Satan C. (Luca 4:13, 1 Corinteni 7:5) 

Cele trei domenii de tentaţie pe care le foloseşte Satan din lume, 
pentru a-ţi tenta poftele, sunt enumerate în 1 Ioan 2:16. Ele sunt 
văzute în tentarea Evei, a lui Isus şi de asemenea în viaţa ta. Ele sunt 
următoarele:

Pofta cărniiA. —Eva a văzut că pomul era bun de mâncat (Ge-
neza 3:6). Cristos a fost tentat să transforme pietrele în pâi-
ne (Matei 4:3).



44 Fundaţii Biblice

Pofta ochilorB. —Eva a văzut că pomul a fost plăcut ochilor 
(Geneza 3:6). Isus a fost tentat şi El a văzut toate împărăţiile 
lumii cu ochii Lui (Matei 4:8).

Mândria vieţiiC. —Eva a crezut că pomul a fost dorit ca să-i 
dea înţelepciune (Geneza 3:6). Cristos a fost tentat prin 
mândrie să se arunce de pe templu (Matei 4:6).

Cum Va Reacţiona Dumnezeu La Păcatul Meu?IV. 

“Şi aţi uitat complet îndemnul care vă vorbeşte ca unor copii, Fiul meu, 
nu dispreţui disciplinarea Domnului, nici nu leşina când eşti mustrat 
de el; Fiindcă pe cine Domnul iubeşte, îl disciplinează, şi biciuieşte 
pe fiecare fiu pe care îl primeşte. Mai mult, am avut taţi din carnea 
noastră care ne-au disciplinat şi i-am respectat; nu cu atât mai mult 
vom fi în supunere Tatălui spiritelor şi vom trăi?” Evrei 12:5, 6, 9

Dumnezeu te va disciplina în aceste trei moduri: 

Vorbindu-ţi A. (Evrei 12:5—“mustrat”).

Biciuindu-te B. (Evrei 12:6—“biciuieşte”)

Ar putea să te C. ucidă (Evrei 12:9—“şi vom trăi?”)

Dumnezeu te va lăsa de asemenea, să culegi ceea ce semeni (Ga-
lateni 6: 7, 8). Totuşi, “Căci dacă ne-am judeca noi înşine, nu am fi 
judecaţi” (1 Corinteni 11:31, 32).

Cum Pot Să Înving Păcatul? V. 

Primul pas este A. MĂRTURISIREA ZILNICĂ şi apoi CERâND 
iertarea Lui. Dumnezeu te va ierta pentru FIECARE păcat, 
tu doar fii sigur că eşti cinstit cu Dumnezeu. 
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“Dacă mărturisim păcatele noastre, el este credincios şi drept 
să ierte păcatele noastre şi să ne cureţe de toată nedreptatea.” 
1 Ioan 1:9

“Cel ce îşi acoperă păcatele nu va prospera; dar oricine le 
mărturiseşte şi se lasă de ele va primi milă.” Proverbe 28:13

Scapă şi stai departe de orice lucru, loc sau persoană care te B. 
tentează să păcătuieşti. 

“…şi nu faceţi provizii pentru carne, spre împlinirea poftelor.” 
Romani 13:14

Petrece timp în Biblie şi memoreaz-o. Cartea te va ţine de-C. 
parte de păcat sau păcatul te va ţine departe de Carte.

“Cu ce să îşi cureţe un tânăr calea? Fiind atent la ea conform 
cuvântului tău…Cuvântul tău l-am ascuns în inima mea, ca 
să nu păcătuiesc împotriva ta.” Psalm 119:9, 11

Umblă în Spiritul (citeşte Galateni 5:16–25 şi reciteşte D. 
Lecţia 5). Hrăneşte-ţi “spiritul” şi nu “carnea”!!! Dacă 
doi câini se luptă şi unul dintre ei este bine hrănit, iar 
celalalt este hrănit puţin, atunci care dintre cei doi va 
câştiga lupta?

“Spun aşadar: Umblaţi în Spiritul, şi nicidecum să nu împli-
niţi voi pofta cărnii.” Galateni 5:16

Supune-ţi mădularele zilnic Lui Dumnezeu şi consideră E. 
(crede cu putere şi cunoaşte) că tu eşti mort faţă de păcat şi 
el nu te va ispiti. 
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“Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă a fi morţi într-adevăr faţă de 
păcat, dar vii pentru Dumnezeu prin Cristos Isus Domnul 
nostru. De aceea, nu lăsaţi păcatul să domnească în trupul 
vostru muritor, ca să faceţi ce vă porunceşte acesta în poftele 
lui. Nici nu predaţi membrele voastre ca unelte ale nedrep-
tăţii, pentru păcat; ci predaţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu 
ca cei ce sunt vii dintre morţi, şi lui Dumnezeu membrele 
voastre ca unelte ale dreptăţii.” Romani 6:11–13

Data viitoare, urmează calea Lui Dumnezeu de scăpa-F. 
re—“Nu v-a luat nici o ispită, decât ceva obişnuit omului; 
dar Dumnezeu este credincios, care nu va permite a fi voi 
ispitiţi peste ce sunteţi în stare, ci împreună cu ispita va 
face şi o cale de scăpare, ca voi să fiţi în stare să o purtaţi.” 
1 Corinteni 10:13

Cristos a fost tentat la fel ca  tine şi te poate “ajuta”, dacă G. 
mergi la El în rugăciune.

“Fiindcă nu avem un înalt preot, care nu poate să simtă com-
pasiune pentru neputinţele noastre; ci în toate a fost ispitit 
ca noi, totuşi, fără păcat. Să ne apropiem aşadar în mod cu-
tezător de tronul harului, ca să obţinem milă şi să găsim har 
pentru a ajuta în timp de nevoie.” Evrei 4:15, 16

Concluzie

Isus Cristos ţi-a dat victorie peste puterea păcatului (1 Corinteni 15: 56, 
57). Proclamă victoria, fii sfânt (1 Petru 1:16) şi RĂMâI CURAT!
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Lecţia 9

Doctrina Mărturisirii
Nu există nici un dubiu că Dumnezeu are o slujbă pentru fiecare 
creştin. Dacă nu ar fi avut, atunci El te-ar fi luat în Cer imediat dupã 
ce L-ai primit pe Cristos ca Salvatorul tău. Domnul te-a lăsat aici 
ca să faci ceva şi acel ceva este, în mod principal, să fii un martor 
pentru Isus Cristos. Deoarece sufletele oamenilor sunt eterne, ni-
mic nu poate fi mai important decât a încerca să depărtezi oamenii 
de la un iad veşnic, dându-le adevărul Evangheliei. Dumnezeu a 
dat fiecarei persoane salvată (aici eşti inclus şi TU) responsabilitatea 
şi privilegiul să ducă lumii Evanghelia. Scopul acestei lecţii este să 
scoată în evidenţă poruncile Scripturii cu privire la mărturisire şi să 
dea credinciosului cunoştinţa corectă a modului de a-i conduce pe 
alţii la Isus. 

Poruncile Cărora Trebuie Să Le Acordăm AtenţieI. 

“…şi îmi veţi fi martori…” Fapte 1:8

“…cum m-a trimis Tatăl pe mine, aşa vă trimit şi eu.” Ioan 20:21

Tu ai fost lăsat sau “trimis” în lumea aceasta pentru acelaşi scop pen-
tru care a venit şi Isus, să mărturiseşti despre adevăr pentru ca cei 
pierduţi să fie salvaţi (citiţi Ioan 18:37 şi Luca 19:10). Aceasta nu este 
o opţiune, ci o poruncă. Lipsa mărturisirii este un păcat (Iacov 4:17). 
Matei 28:19 şi Marcu 16:15 spun “DUCEţI-VĂ”, nu unui predicator 
sau vreunui alt creştin…TU trebuie să mergi!
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“Şi toate sunt din Dumnezeu, care ne-a reconciliat cu el însuşi prin 
Isus Cristos, şi ne-a dat serviciul reconcilierii; Anume că, Dumne-
zeu era în Cristos, reconciliind lumea cu el însuşi, neimputându-le 
greşelile lor; şi a pus în noi cuvântul reconcilierii. De aceea suntem 
ambasadori pentru Cristos; ca şi cum Dumnezeu v-ar implora prin 
noi, vă rugăm în numele lui Cristos: Fiţi reconciliaţi cu Dumnezeu.” 
2 Corinteni 5:18–20

Aceste versete dovedesc că, FIECĂRUI creştin i s-a dat o “slujire.” 
Această “slujire” este să caute să “reconcilieze” oamenii cu Dumne-
zeu, fiind un mesager sau un “ambasador” al adevărului salvării. 

Curajul De Care Este NevoieII. 

“Fiindcă nu îmi este ruşine de evanghelia lui Cristos; fiindcă aceasta 
este puterea lui Dumnezeu pentru salvare oricui crede; întâi a iudeu-
lui şi de asemenea a grecului.” Romani 1:16

“Fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică; ci de putere, şi de 
dragoste, şi de minte sănătoasă. De aceea, nu fii ruşinat de mărturia 
Domnului nostru, nici de mine, prizonierul lui, ci fii părtaş al sufe-
rinţelor evangheliei, conform puterii lui Dumnezeu;” 2 Timotei 1:7, 8

“Fiindcă scriptura spune: Oricine îl crede pe el nu va fi ruşinat.” 
Romani 10:11

ţi se spune să nu-ţi fie ruşine sau frică să mărturiseşti!! Pentru a 
învinge frica de a mărturisi, fă următoarele lucruri:

Cu îndrăzneală FĂ-te auzit, vorbind pentru Dumnezeu A. 
(Efeseni 3:12; Filipeni 1:20). Cu cât vei vorbi mai mult des-
pre Isus, cu atât mai uşor îţi va fi.
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Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea îndrăzneală (Fapte 4:29, 31; B. 
Efeseni 6:18, 19).

Să ştii că mărturia se află “C. ÎN TINE”, fie că tu crezi sau nu 
acest lucru (1 Ioan 5:10). Un martor spune doar ceea ce şTIE 
(Ioan 3:11)!!! Spune doar cum ai fost tu salvat şi ce ştii că a 
făcut Domnul în viaţa ta.

Studiază ca să nu fii “ruşinat” şi ca să ştii ce să spui (2 Timo-D. 
tei 2:15; 1 Petru 3:15).

Conţinutul Care Ar Trebui ÎnvăţatIII. 

Ar trebui să ştii cum să dai cuiva versetele cheie despre salvare. Sunt 
multe pe care le poţi folosi, dar aici sunt versetele cele mai uşor de 
amintit, toate din cartea Romani, până vei învăţa şi altele. 

Romani 3:23—Arată-le păcătoşenia lor şi spune-le că trebu-A. 
ie să se pocăiască.

Romani 6:23—Arată-le plata păcatului şi darul gratuit al B. 
lui Dumnezeu.

Romani 5:8—Arată-le că sacrificiul lui Cristos, moartea, în-C. 
groparea şi învierea este singura lor speranţă.

Romani 10:9, 10, 13—Cere-le să se roage personal din ini-D. 
mile lor ca să-L primească pe Isus ca Mântuitor. 

Conversaţia EficientăIV. 

Următoarele sunt două tipuri de conversaţie ce pot fi folosite 
în mărturisire:
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Confruntarea directă—Isus a făcut acest lucru în Ioan 3 cu A. 
Nicodim şi cu mulţimea în Luca 13:1–5. Ioan Botezatorul 
(Matei 3:2), Paul (Fapte 17:16, 17), Filip (Fapte 8:30–35) şi al-
ţii au făcut des acest lucru. Unii oameni au nevoie să le spui 
direct singura cale de salvare, cât de stricaţi sunt şi că merg 
în Iad. Fă-i să se teamă de focul care îi aşteaptă (Iuda 23).

Mărturia conversaţională—Isus, în Ioan 4, a vorbit obişnuit B. 
femeii de la fântână până când s-a ivit o oportunitate de a 
mărturisi în conversaţie.

Compasiunea Care Face DiferenţaV. 

“Şi aveţi compasiune de unii, făcând o diferenţă,” Iuda 22

“Cei ce seamănă cu lacrimi vor recolta cu bucurie. Cel ce merge înain-
te şi plânge, purtând sămânţă preţioasă, fără îndoială se va întoarce 
înapoi cu bucurie, purtându-şi snopi.” Psalmul 126:5,6

Compasiunea chiar face o diferenţă. Lacrimile sunt o cheie către 
mărturisire. Isus Cristos, exemplul nostru, a avut compasiune (Ma-
tei 9:36–38, 18:33) şi a plâns pentru oameni (Luca 19:41; Ioan 11:35) 
în timpul lucrării Lui pe pământ. Este o ruşine că oamenii care deja 
sunt în iad, sunt mai preocupaţi de soarta celor care se îndreaptă 
spre iad, decât suntem noi faţă de ei (Luca 16:27–31). Ar trebui ca zil-
nic să încercăm să conducem pe cineva către Cristos şi să ne rugăm 
ca Domnul să trimită mai mulţi lucrători în secerişul Său (Matei 
9:38). Poate te gândeşti că nu eşti salvat de îndeajuns timp ca să fii 
un martor bun pentru Domnul, dar aceasta nu este adevărat. Dă-le 
oamenilor mărturia ta cu compasiune în inimă. Tu trebuie să le spui 
altora, pentru că sunt oameni pe care NUMAI TU îi poţi atinge.
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Concluzie

Ca şi creştin, tu chiar trebuie să recunoşti că oamenii pierduţi sunt 
diferiţi de tine. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă că tu eşti ciudat în 
această lume a pacătoşilor pierduţi (Tit 2:14); de aceea, când le măr-
turiseşti lor despre Domnul ei pot să “te persecute” (2 Timotei 3:12) 
sau chiar să “te urască” (Ioan 15:18, 19). Cu toate acestea, trebuie 
să le spui vestea bună a evangheliei cu toată fervenţa din inima ta, 
pentru că fără mărturia ta mulţi pot muri şi ajunge în iad. Nu eşti 
bucuros că cineva ţi-a spus şi ţie?
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Lecţia 10

Doctrina Banilor Şi A Dărniciei
Încă din timpul căderii omului, întotdeauna a existat tentaţia extre-
mă pentru om de a fi materialist şi egoist. Banii şi pofta pentru ei 
au ruinat nenumărat de mulţi oameni, inclusiv creştini. Mai depar-
te, nenumărat de mulţi credincioşi îşi umplu vieţile cu păcat prin 
faptul că nu dăruiesc Domnului din ceea ce El le-a dat. Atitudinea 
noastră faţă de bani (inclusiv lucruri) şi dărnicie este foarte impor-
tantă, Biblia având multe de spus despre asta. Această lecţie arată 
celui ce crede Biblia faptele referitoare la aceste subiecte, într-o vre-
me când lumea îşi întoarce urechea de la ele. 

Banii Şi PăcatulI. 

Pentru unii oameni banii sunt “un dumnezeu” (Matei 6:24), împie-
dicând pe mulţi să primească salvarea (Marcu 10:23–27; 1 Timotei 
6:9). Bogăţia nu-i va folosi la nimic unei persoane pierdute atunci 
când ea e moartă (Proverbe 11:4; Luca 12:16–21), pentru că Dumne-
zeu nu poate fi cumpărat. Banii nu pot cumpăra salvarea (sau pacea, 
sănătatea, fericirea sau iubirea adevărată, etc). 

Este un păcat să iubeşti banii. A. “Fiindcă iubirea de bani este ră-
dăcina a toată facerea de rele…” (1 Timotei 6:10). Banii în sine 
nu sunt răi, dar dragostea pentru ei, este. Cu alte cuvinte nu 
este greşit să ai bani (Iov si Avraam au fost foarte bogaţi si evla-
vioşi), dar este greşit ca banii să te aibă pe tine! Vezi Ecleziastul 
5:10 pentru a vedea sfârşitul iubirii de bani. Psalmul 49:6–17 
adaugă câteva comentarii în legătură cu aceasta. 
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Banii si acumularea de averi reprezintă un păcat atunci B. 
când acesta este singurul lucru pentru care munceşti în 
viaţă—“Nu munci ca să fii bogat…” (Proverbe 23:4).

Este păcat să strângi banii într-un mod zgârcit—“C. Nu strân-
geţi tezaure pentru voi pe pământ, unde le strică molie şi 
rugină, şi unde hoţi sapă şi fură; Ci strângeţi tezaure pentru 
voi în cer, unde nici molie şi nici rugină nu le strică, şi unde 
hoţi nu sapă, nici nu fură. Fiindcă unde este tezaurul vostru, 
acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:19–21)

Poftirea este păcat. “D. Nu pofti…” (Exod 20:17) “Şi le-a spus: Fiţi 
atenţi şi aveţi grijă la lăcomie, pentru că viaţa cuiva nu stă în 
abundenţa bunurilor pe care el le posedă.” (Luca 12:15) În ochii 
lui Dumnezeu, să doreşti casa cuiva, hainele sau sănătatea este 
la fel de rău ca şi curvia (1 Corinteni 5:10, 11; Coloseni 3:5; Efe-
seni 5:3) sau beţia (1 Corinteni 6:10)! Lăcomia este un păcat al 
zilelor de pe urmă (2 Timotei 3:2; Iacov 5:1–3)! 

Banii te pot face să-L uiţi pe Dumnezeu, devenind un păcat pentru 
tine (Deutoronom 6:10–12), aşa că roagă-te ca să nu fii nici bogat 
nici sărac (Proverbe 30:8, 9).

Banii Şi ResponsabilitateaII. 

“Dar având hrană şi haine, să fim mulţumiţi cu acestea.” 1 Timotei 6:8

“…fiindcă eu am învăţat ca în orice stare sunt să fiu mulţumit.” 
Filipeni 4:11

“…şi să fiţi mulţumiţi cu plăţile voastre.” Luca 3:14
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“Lăsaţi comportarea voastră să fie fără lăcomie; fiţi mulţumiţi cu cele 
ce aveţi…” Evrei 13:5

Fii mulţumit cu ceea ce ai! Cea mai mare parte a problemelor noastre 
cu privire la bani, se găseşte în cumpărarea lucrurilor de care nu avem 
nevoie! (Televizoare, maşini, aparate muzicale, haine scumpe etc.).

“Să nu datoraţi nimănui nimic…” Romani 13:8 

Deşi n-ar trebui să te îngrijorezi pentru bani sau lucruri materiale 
(Matei 6:25–34), totuşi trebuie să fii înţelept şi responsabil de dragul 
mărturiei. Vieţile îndatorate şi slab administrate financiar ale oa-
menilor lui Dumnezeu dăunează cauzei lui Cristos. Foloseşte înţe-
lepciunea! Nu cumpăra ce nu-ţi poţi permite sau plăti! 

“Şi dacă cineva nu îngrijeşte de ai lui şi în special de cei din propria 
lui casă, a negat credinţa, şi este mai rău decât un necredincios.” 
1 Timotei 5:8

“…fiindcă nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinţi, ci pă-
rinţii pentru copii.” 2 Corinteni 12:14

Ai o responsabilitate să asiguri cele necesare pentru familia ta. Aceasta 
include punerea deoparte pentru copiii tăi (nu pentru tine!) aşa cum 
furnica se pregăteşte pentru iarna (Proverbe 6:6–8). Ar trebui să ai to-
tuşi grijă să păstrezi un echilibru ca să nu te faci vinovat de avariţie. 

Dăruirea III. 

Cum să dăruiesc Domnului? În principal către şi prin bi-A. 
serica locală “aşa cum l-a făcut Dumnezeu să prospere” (I 
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Corinteni 16:2), şi întotdeauna cu o atitudine potrivită (2 
Corinteni 8:4, 5; 9:7).

Cât trebuie să dau Domnului? Cel puţin 10 % din veniturile B. 
tale (Proverbe 3:9). În Biblie nu exista un standard mai jos 
de a dărui. Această zecime sau zeciuială era un:

Standard înainte de lege—Geneza 14:20, 28:221. 

Standard în timpul legii—Maleachi 3:8–102. 

Standard după lege—Matei 23:23; Evrei 7:8, 14–28.3. 

Deşi zeciuiala este pretinsă, aceasta e dărnicia minimă. 
De fapt, un creştin ar trebui să dăruiască peste şi mai 
mult decât este pretins. Noi, care suntem sub har, ar tre-
bui să dăruim mai mult decât cineva sub lege, rugân-
du-ne cu sinceritate şi plănuind în inimile noastre cât 
să dăruim (2 Corinteni 9:7). Biserica primară deşi era 
foarte săracă, dăruia CU SACRIFICIU (2 Corinteni 8:2, 3, 
12; Luca 21:1–4).

De ce ar trebui să dau? Pentru că este o poruncă (uită-te C. 
mai sus), ca să primeşti binecuvântările lui Dumnezeu (2 
Corinteni 9:6–8; Luca 6:38; Proverbe 3:9, 10; Filipeni 4:17; 
Proverbe 11:24), în primul rând pentru că ÎL IUBEşTI PE 
DUMNEZEU şi de asemenea, pentru a fii un AJUTOR! Dăr-
nicia ajută în următoarele aspecte necesare:

Ajută la răspândirea Evangheliei (Romani 10:14, 15)! Fi-1. 
ecare creştin şi biserică ar trebui să dăruiască misiona-
rilor şi lucrării misionarilor.
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Ajută la acoperirea nevoilor pastorului şi a altor nevoi 2. 
ale bisericii (1 Corinteni 9:13, 14; 1 Timoteni 5:17, 18; 
Numeri 18:21).

Dărnicia ajută persoanele nevoiaşe (1 Timotei 5:9, 10, 3. 
16; Fapte 6:1), bisericile în nevoi (Fapte 11:29, 30) sau 
pe oricine altcineva care are o nevoie (Proverbe 21:26, 
28:27) DAR în special pentru cei salvaţi (1 Ioan 3:17, 18; 
Galateni 6:10). Observă că exemplele de mai sus au fost 
făcute în principal prin biserică.

Pot să-mi permit să dăruiesc? Nu-ţi poţi permite să nu dă-D. 
ruieşti! Dumnezeu a promis să-ţi asigure nevoile DACĂ tu 
dăruieşti (Filipeni 4:14–19). Dumnezeu ştie de ce ai nevoie 
şi nu vrea ca tu să te îngrijorezi că nu ai cu ce să-ţi achiţi 
cheltuielile (Matei 6:25–34). El este capabil să se îngrijeascã, 
chiar şi atunci când tu crezi că este imposibil (Geneza 18:14; 
Luca 1:37; Filipeni 4:19). Dă-I MAI ÎNTâI Lui ceea ce merită 
(1 Impăraţi 17:12–16) şi El te va onora şi va avea grijă de tine. 
Vezi de asemenea: Psalmul 37:25; 23:1 şi Proverbe 13:25.

Concluzie

Atunci când studiem despre averi şi probleme financiare trebuie să 
vedem care sunt pericolele şi să ne asigurăm că Dumnezeu deţine 
preeminenţa în această zonă (Coloseni 1:18). Portofelul tău şi toate 
hotărările financiare ar trebui să fie în mâinile Domnului. Să-i fii 
plăcut Lui ar trebui să fie lucrul ce te preocupă cel mai mult. Dacă 
inima ta este dreaptă, atunci lucrurile pământeşti nu înseamnă mult 
pentru tine, materialismul nu este o problemă şi dărnicia are loc im-
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plicit. Vezi, lucrul acesta e aşa de important fiindcă Dumnezeu nu 
poate avea inima ta fără să aibă comoara ta (Matei 6:21). 

În ce priveşte dărnicia, să ţii minte acest lucru: Dumnezeu nu are 
nevoie de banii tăi…TU ai nevoie să dăruieşti pentru a fi obedient, a 
creşte în Domnul şi a primi binecuvântările mai mari ale lui Dum-
nezeu. Creştinul trebuie să ştie că tot ce are el, vine de la Dumnezeu, 
tot ce are poate fi luat uşor de către Dumnezeu şi că tot ce are nu 
se poate compara nici pe departe cu ceea ce are Dumnezeu pregătit 
pentru el dincolo de viaţa aceasta. 
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Lecţia 11

Doctrina Familiei Lui 
Dumnezeu

Relaţia ta de creştin cu alţi creştini este foarte importantă. Vezi tu, 
fiecare persoană salvată este din ACEEAşI FAMILIE (Efeseni 3:15; 
o parte a familiei a plecat în cer şi cealaltă parte este încă pe pă-
mânt). Pentru că toţi credincioşii sunt în “familia lui Dumnezeu”, 
noi suntem declaraţi a fi fraţi şi surori în mod spiritual. Să numeşti 
pe oamenii pierduţi “fraţi” nu este numai neadevărat, dar şi păcătos. 
Dacă eşti salvat, SINGURA persoană care îţi este frate (în afară de 
relaţia de rudenie, desigur) este un alt om salvat. Dragostea ta ar tre-
bui direcţionată către FAMILIA ta, cu alte cuvinte, toţi credincioşii. 
Lecţia ce urmează revelează responsabilităţile şi atitudinile care se 
aşteaptă să le ai faţă de “FAMILIA” ta.

Ar Trebui Să-i Iubeşti Pe FraţiI. 

“Iar în final, fiţi toţi cu o singură minte, având compasiune unii pen-
tru alţii, iubiţi ca fraţi, fiţi miloşi, fiţi politicoşi…Şi peste toate aveţi 
dragoste creştină ferventă între voi înşivă…” 1 Petru 3:8, 4:8

“Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim fraţii. 
Cine nu iubeşte pe fratele, rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fra-
tele său este un ucigaş, şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţă eternă 
trăind în el. Prin aceasta cunoaştem dragostea lui Dumnezeu, pentru 
că el şi-a dat viaţa sa pentru noi, şi noi ar trebui să ne dăm vieţile 
noastre pentru fraţi.” 1 Ioan 3:14, 15, 16
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Dacă îl urăşti pe fratele tău, atunci eşti un criminal. O trăsătură a 
celui salvat este că iubeşte pe alţi oameni salvaţi. Tu nu trebuie să-i 
placi pe toţi credincioşii, dar tu trebuie să-i iubeşti pe toţi!

Ar Trebui Să Te Înţelegi Cu Fraţii II. 

“Iată, ce bine şi ce plăcut este pentru fraţi să locuiască împre-A. 
ună în unitate.” (Psalm 133:1) Dumnezeu cere unitate! Vezi 
de asemenea, Filipeni 2:2 si Romani 15:5–7. Există putere 
într-o biserică unită. (citeşte Fapte).

“Numai prin mândrie vine cearta”B.  (Proverbe 13:10). E nevoie 
de umilinţă ca să te poţi înţelege cu fraţii. Vezi de asemenea, 
Filipeni 2:2–8.

“…fiindcă de vreme ce între voi este invidie şi ceartă şi dezbi-C. 
nări, nu sunteţi voi carnali…” (1 Corinteni 3:3) Dezbinarea 
şi cearta sunt satanice (Iacov 3:14–16) şi revelează carnali-
tate CU EXCEPţIA faptului când acestea sunt cu privire la 
erezie doctrinară sau stricăciune morală (1 Corinteni 5:11; 
Romani 16:17; 2 Tesaloniceni 3:6).

“Mare pace au cei ce iubesc legea ta: şi nimic nu îi va poticni.”D.  
(Psalmul 119:165) A te simţi ofensat nu este bine niciodată!

“Dar dacă vă muşcaţi şi vă devoraţi unii pe alţii, fiţi atenţi să E. 
nu fiţi consumaţi unii de alţii.” (Galateni 5:15) A eşua în a 
te înţelege cu alţi creştini poate fi devastator. Deşi fraţii şi 
surorile sunt predispuşi să se certe, acesta e un lucru peri-
culos pe care satan îl poate folosi împotriva bisericii pentru 
a distruge lucrarea lui Dumnezeu într-o adunare.
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Ar Trebui Să Te Rogi Pentru FraţiIII. 

“…rugaţi-vă unii pentru alţii…” Iacov 5:16 

Ar Trebui Să-i Mângâi Pe Fraţi IV. 

“De aceea mângâiaţi-vă unii pe alţii…” 1 Tesaloniceni 5:11

Ar Trebui Să-i Ierţi Pe FraţiV. 

“Răbdând unii altora, şi iertând unii altora, dacă cineva are o plânge-
re împotriva cuiva, aşa cum şi Cristos v-a iertat vouă, faceţi şi voi la 
fel.” Coloseni 3:13

“Fiindcă dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, Tatăl vostru ceresc vă va 
ierta şi pe voi. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl 
vostru nu va ierta greşelile voastre.” Matei 6:14, 15

Ne este poruncit să ne iertăm unii pe alţii pentru că şi Cristos 
ne-a iertat (Efeseni 4:31, 32). Pentru o atitudine potrivită citeşte 
Matei 18:21–35. Dacă nu ne iertăm fraţii, avem un păcat nemăr-
turisit în inima noastră pe care Dumnezeu nu-l va ierta până 
când nu o să ne îndreptăm.

Ar Trebui Să Întâmpini Nevoile Fraţilor VI. 

Nevoi spirituale—Galateni 6:1,2 arată cum ar trebui să ne aju-A. 
tăm unii pe alţii în a ne păstra corecţi faţă de Dumnezeu. Tre-
buie să ne preocupe reciproc starea spirituală a celorlalţi.

Nevoi fizice—vezi 1 Ioan 3:17, 18; Iacov 2:15,16; Romani B. 
12:13 şi Galateni 6:10.
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Concluzie

Într-adevăr creştinul ar trebui să se simtă aproape de “familia” lui. 
Cât de frumos este să vezi “legătura” dragostei (Efeseni 4:2–4) care 
îi leagă împreună pe toţi cei cu o “credinţă la fel de preţioasă.”  
(2 Petru 1:1). Creştinule, bucură-te de apropierea preţioasă a FAMI-
LIEI LUI DUMNEZEU. Lumea nu poate reproduce dragostea bine-
cuvântată a copiilor lui Dumnezeu. Dacă doreşti relaţii pline de Bu-
curie cu alţii, atunci nu uita…

Isus pe primul loc Alţii pe locul doi Tu la urmă.
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Lecţia 12

Doctrina Căminului
Această lecţie nicidecum nu va conţine toate adevărurile Biblice şi 
practice cu privire la cămin. Ar fi nevoie de sute de pagini pentru a 
epuiza acest subiect. Este important totuşi, pentru credincios, să cu-
noască faptele biblice, simple, însă necesare privind acest domeniu. 
Unul dintre cele mai mari atacuri ale lui Satan împotriva celor sal-
vaţi, este încercarea de a distruge căminul creştin. Naţiuni, căsnicii 
şi vieţi a nenumăraţi copii sunt în joc, în această bătălie crâncenă 
cu diavolul. Abordează această lecţie cu un interes deplin cu privire 
la familia ta, dorindu-ţi direcţionarea lui Dumnezeu şi învăţătura 
Cărţii/Bibliei.

Relaţia De CăsătorieI. 

Dumnezeu a poruncit existenţa onorabilei instituţii a căsătoriei. 
Vezi Geneza 2:21–24 şi Evrei 13:4. În cele ce urmează avem cele pa-
tru şiretlicuri principale ale Satanei în distrugerea unei relaţii de 
căsătorie potrivite:

Căsătoriile între oameni salvaţi şi oameni pierduţi—Vezi II A. 
Corinteni 6:14 care condamnă acest lucru.

Imoralitatea—Adulterul şi curvia atacă unirea binecuvântată B. 
a căsătoriei. Planul perfect al lui Dumnezeu este un singur băr-
bat şi o singură femeie toată viaţa! Relaţiile sexuale în afara că-
sătoriei nu sunt numai distrugătoare dar şi teribil de păcătoase 
(I Corinteni 6:15–18; Exod 20:14; Proverbe 6:32).
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Sodomia—Homosexualitatea este păgână, perversă, repro-C. 
bată, irezonabilă, abominabilă şi un atac la locul potrivit al 
căsătoriei. Levitic 18:22, Romani 1:26–28–32 şi Geneza 19 
reprezintă gândurile lui Dumnezeu despre asemenea fapte.

Divorţul—Această plagă groaznică s-a raspândit în toată D. 
lumea şi în căminul creştin. Dumnezeu urăşte divorţul 
(Maleahi 2:16)! Oricum, El mai este în stare să bandajeze 
inimile rănite, pentru folosul Său şi gloria Sa. Multe ver-
sete din Biblie se referă la divorţ şi recăsătorire. Aceasta 
este o temă complexă, care trebuie abordată cu rugăciune 
şi o inimă dreaptă. Pentru a începe să înţelegi cum priveşte 
Dumnezeu divorţul şi recăsătorirea, citeşte Matei 19:6–9 si 
1 Corinteni 7:10–16, 27, 28.

Responsabilităţile SoţuluiII. 

El trebuie să o A. iubească pe soţia lui (Efeseni 5:25). Aceasta 
nu este o cerinţă uşoară deoarece textul afirmă “aşa cum şi 
Cristos a iubit biserica”. Coloseni 3:19 revelează mai departe 
această dragoste îndemnând soţul să nu fie cu “amărăciune” 
faţă de soţie, fapt ce poate ucide o căsnicie.

El trebuie să o B. cunoască pe soţia lui (1 Petru 3:7).

El trebuie să o C. onoreze pe soţia lui (1 Petru 3:7).

El trebuie să stabilească un timp de rugăciune şi devoţiune, D. 
împreună cu soţia şi copiii lui în familie (1 Petru 3:7; Deu-
teronom 6:6, 7). De aceea, el este responsabil să-şi păstreze 
soţia curată (Efeseni 5:25–28; Ioan 15:3) dându-i învăţătură 
Biblică (1 Corinteni 14:35).
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El trebuie să se poarte responsabil ca  autoritate şi ca cel ce E. 
ia deciziile finale în treburile familiei. El este declarat “ca-
pul” familiei şi al soţiei sale (Efeseni 5:23). Oricine are două 
capete este un monstru! Astfel, Domnul i-a încredinţat so-
ţului această autoritate şi el va da socoteală de felul în care 
o exercită (Luca 12:48).

Responsabilităţile SoţieiIII. 

Ea trebuie să fie în A. supunere faţă de soţul ei (1 Petru 3:1, 5; 
Efeseni 5:24). “SUPunere” (Efeseni 5:22; Coloseni 3:18) 
conţine ideea de a fii în mod voluntar “sub” (ca SUBma-
rin) autoritatea altuia. Versetele de mai sus îi cer soţiei să 
se supună soţului “la fel cum” noi trebuie să ne supunem 
Domnului. Mai departe, observă Geneza 3:16 şi cuvântul 

“conduce”. Aceasta nu înseamnă că soţia este inferioară so-
ţului ei. Aminteşte-ţi cum Cristos S-a “supus” voii Tatălui 
Său şi totuşi El era EGAL cu Acesta. 1 Corinteni 11:3, 8, 9 
înfăţişează acest adevăr mai departe ca principiul “capului”. 
Dacă soţia nu este “obedientă   ” soţului ei, nu numai că ea 
va fi nefericită, ci se va şi clasifica singură ca “blasfemiatoa-
re” a cuvântului lui Dumnezeu (Titus 2:5).

Ea trebuie să-şi B. iubească soţul şi copiii (Titus 2:4).

Ea trebuie să C. se teamă cu respect de soţul ei (Efeseni 5:33).

Ea trebuie să fie D. blândă şi liniştită (I Petru 3:4).

Ea trebuie să fie E. castă (Titus 2:5; I Petru 3:2).

Ea trebuie să fie o F. gospodină în casă (Titus 2:5).
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Responsabilităţile CopiilorIV. 

Ei trebuie să-şi A. onoreze părinţii (Exod 20:12).

Ei trebuie să B. facă ce le spun părinţii lor (1 Coloseni 3:20; 
Efeseni 6: 1,2). Vezi exemplul lui Isus (Luca 2:48–51).

Ei C. NU trebuie să fie încăpătânaţi sau rebeli, lucruri ase-
mănate cu beţia, lăcomia mâncării (Deuteronom 21:18–21), 
vrăjitoria şi idolatria (1 Samuel 15:23). În Vechiul Testament 
pedeapsa pentru acestea, era moartea.

Ei trebuie să fie D. disciplinaţi! Pedepsirea făcută în dragoste 
(Evrei 12:6) cu folosirea corectă a nuielei, este o necesitate 
(Proverbe 13:24; 22:15; 23:13, 14; 29:15). Aceasta va produ-
ce “frica” (Levitic 19:3), care va ţine departe răul (Proverbe 
16:6). Taţilor, de asemenea, ţineţi Efeseni 6:4 în minte.

Ei trebuie să fie E. îngrijiţi cu tot ceea ce au nevoie (1 Timotei 
5:8; 2 Corinteni 12:14).

Ei trebuie să-şi F. răsplătească părinţii lor (1 Timotei 5:4).

Concluzie

Fie ca Dumnezeu să te ajute să urmezi modelul Lui, pentru a avea 
un cămin creştin plin de pace şi binecuvântare, învingând puterni-
cele atacuri ale lui Satan împotriva acestuia.
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Lecţia 13

Doctrina Voii Lui Dumnezeu
Cea mai mare bucurie din viaţa unui creştin este aceea de a şti că 
el Îi este plăcut lui Dumnezeu prin faptul că face voia Lui. Isus este 
exemplul cel mai mare care ne arată cum să facem aceasta (Evrei 
10:7; Matei 3:17). Ce binecuvântare este să ştii că tu te afli exact în 
locul unde vrea Dumnezeu  să fii ca  creştin şi că faci exact ceea ce 
El vrea ca tu să faci în această viaţă. Înainte însă, ca tu să poţi expe-
rimenta binecuvântarea lui Dumnezeu în voia Sa perfectă, trebuie 
să ştii care este voia Lui. Mulţi credincioşi sunt nesiguri cu privire la 
planul lui Dumnezeu pentru ei (şi mai trist este că altora nu le pasă 
care este acest plan) şi în consecinţă, ei trăiesc nişte vieţi pline de in-
succese şi nefericire în ochii lui Dumnezeu. Scopul acestei lecţii este 
de a-l echipa pe creştin cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta 
să poată cunoaşte voia lui Dumnezeu şi să o facă în viaţa sa.

Este Voia Lui Dumnezeu  I. 
Ca Toţi Oamenii Să Fie Salvaţi

Matei 7:21, Marcu 3:35 şi 1 Ioan 2:17 arată ca noi suntem salvaţi “fă-
când” voia lui Dumnezeu. Ioan 6:40 şi 2 Petru 3:9 ne spun că această 
voie este ca noi să ne pocăim de păcatele noastre şi să ne încredem în 
Domnul, lucruri pe care El doreşte ca “toţi” oamenii să le facă.

Este Voia Lui Dumnezeu Ca  II. 
Fiecare Creştin Să Fie Sfinţit

1 Tesaloniceni 4:1–7 ne spune că noi putem fi în voia lui Dumne-
zeu numai DACĂ trăim vieţi curate şi sfinte în gândurile, moti-
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vele şi acţiunile noastre. Dacă un creştin nu trăieşte o viaţă sfin-
ţită (care este o viaţă pură, separată de rău), atunci Dumnezeu 
nu-şi găseşte plăcere în ei şi nici nu poate să-i binecuvânteze cu 
planul Său viitor.

Este Voia Lui Dumnezeu Ca  III. 
Să-i Mulţumeşti Lui Dumnezeu În Toate

“Aduceţi mulţumiri în fiecare lucru, fiindcă aceasta este voia lui Dum-
nezeu în Cristos Isus pentru voi.” 1 Tesaloniceni 5:18

Este Voia Lui Dumnezeu Să Fii Obedient AutorităţilorIV. 

“Supuneţi-vă fiecărei orânduiri omeneşti pentru Domnul, fie a regelui 
ca supremă, Sau conducătorilor, ca celor care sunt trimişi de el pen-
tru pedepsirea făcătorilor de rele, şi pentru lauda celor ce fac bine. 
Pentru că astfel este voia lui Dumnezeu, ca făcând bine să puneţi 
botniţă ignoranţei oamenilor fără minte;” 1 Petru 2:13–15

Este Voia Lui Dumnezeu  V. 
Să Fii Conformat Imaginii Lui Cristos

“Şi ştim că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu, celor ce sunt chemaţi conform scopului său. 
Pentru că pe aceia pe care i-a cunoscut dinainte, i-a şi predestinat să 
fie făcuţi conform imaginii Fiului său, ca el să fie primul născut între 
mulţi fraţi.” Romani 8:28, 29

“Până vom ajunge toţi în unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui 
Dumnezeu, la bărbatul matur, la măsura staturii plinătăţii lui Cris-
tos; Ca să nu mai fim copii, aruncaţi încoace şi încolo, şi purtaţi de 
fiecare vânt de doctrină prin şiretlicul oamenilor şi prin viclenie sofis-
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ticată, prin care pândesc să înşele; Ci vorbind adevărul în dragoste, să 
creştem în toate în el, care este capul, chiar Cristos;” Efeseni 4:13–15

Este Voia Lui Dumnezeu Să Cunoşti Voia LuiVI. 

“Din această cauză nu fiţi fără minte, ci înţelegeţi ce este voia Dom-
nului.” Efeseni 5:17

Domnul doreşte, nu numai să ştii poruncile Lui cu privi-A. 
re la voia Sa, dar vrea şi să cunoşti voia Lui în planurile 
şi alegerile tale din fiecare zi (1 Corinteni 4:19; Iacov 4:15). 
Această discernere a voii lui Dumnezeu necesită multă în-
ţelepciune (Iacov 1:5).

Pentru ca să cunoşti voia lui Dumnezeu zi de zi, tu trebuie B. 
mai întâi, să fii total dedicat dorinţelor Lui, şi nu alor tale (1 
Petru 4:2). Aceasta este o dedicare, nu numai pe dinafară, ci 
a inimii (Efeseni 6:6).

Conştientizează că Dumnezeu ne arată care este voia Sa zi C. 
de zi, şi nu pentru mult timp înainte. Fă ceea ce ştii că trebu-
ie să faci pentru astăzi şi apoi Dumnezeu îţi va arăta restul, 
atunci când vei fi pregătit. El ne conduce în viaţă, ca cineva 
care ne luminează calea cu o lanternă prin întuneric. Lumi-
na aceasta nu ne descoperă niciodată drumul până foarte 
departe, ci pas cu pas. (Psalm 119:105; Proverbe 4:18)

Romani 12:1, 2D. —“De aceea vă implor, fraţilor, prin îndură-
rile lui Dumnezeu, să prezentaţi trupurile voastre sacrificiu 
viu, sfânt, plăcut lui Dumnezeu, ceea ce este servirea voastră 
logică. Şi nu fiţi conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi voi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi perfectă.” Pen-
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tru a ştii voia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să-ţi prezinţi 
trupul (viitor, etc.) Lui, în totală supunere faţă de orice te 
conduce El să faci. Apoi, dacă vei rămâne curat (Romani 
12:2 “nu fiţi conformaţi”), atunci El îţi va reînnoi mintea. 
Mintea ta este reînnoită de către Cuvântul lui Dumnezeu 
şi rugăciune. De aceea, nu poţi ştii voia lui Dumnezeu dacă 
nu citeşti Biblia şi nu te rogi. Totuşi, dacă vei face acestea, 
vei fi capabil să dovedeşti care este acea voie bună, accepta-
bilă şi perfectă a lui Dumnezeu. 

Prin informaţiile oferite până aici, tu poţi afla care este vo-E. 
caţia la care Dumnezeu te-a “chemat” pe tine (Efeseni 4:1). 
Apostolul Paul ne spune tot timpul că el a fost “chemat să 
fie un apostol, prin voia lui Dumnezeu”. Dumnezeu are un 
loc în viaţă pe care numai tu îl poţi umple…aşa că găseşte 
acel loc de slujire!

Tu poţi întregii voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta (Colo-F. 
seni 4:12) şi Duhul Sfânt se roagă ca să faci exact aceasta 
(Romani 8:27).

Concluzie

Dumnezeu Îşi va îndeplini voia Sa în viaţa ta, pentru binele tău, 
dacă tu Îi vei fi plăcut Lui prin a-L urma pe El şi planul pe care îl are 
pentru viaţa ta.
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Lecţia 14

Doctrina Relaţiilor De Lucru
Aşa cum e de aşteptat, Biblia nu lasă neatinsă nici o zonă din vieţile 
noastre, cu principiile sale de adevăr şi direcţie. Vezi, doctrina Bi-
bliei include viaţa practică (Titus 2:1–10). Datorită acestui fapt, ne 
vom da seama în această lecţie că Domnul este preocupat de relaţiile 
noastre de lucru în lume. Noi trebuie să trăim şi să lucrăm ÎN lume, 
dar noi să nu fim AI lumii. S-a afirmat că o pătrime din viaţa me-
die a unei persoane este petrecută la lucru. Desigur că Domnul este 
preocupat de această zonă care ocupă atât de mult din timpul unui 
creştin. Începând această lecţie, fie ca tu să afli că Dumnezeu doreş-
te să te folosească în toată viaţa ta, inclusiv când te afli la lucru.

Află Că Este Un Păcat Să Nu  I. 
Lucrezi, Dacă Eşti Capabil Să Lucrezi

“Căci, de fapt când eram cu voi, aceasta vă porunceam că, dacă ci-
neva refuză să lucreze, să nu mănânce. Fiindcă noi am auzit că sunt 
printre voi unii care umblă în mod insubordonat, nelucrând deloc, 
ci fiind băgăreţi. Iar celor ce sunt astfel, le poruncim şi îi îndemnăm 
prin Domnul nostru Isus Cristos, să lucreze în linişte, şi să mănânce 
propria lor pâine.” 2 Tesaloniceni 3:10–12

“Şi dacă cineva nu îngrijeşte de ai lui şi în special de cei din propria 
lui casă, a negat credinţa, şi este mai rău decât un necredincios.” 
1 Timotei 5:8
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Aceste versete declară păcatul de a nu munci. Acest păcat este legat în 
mod clar, de păcatele lenei (uită-te în Biblie la cuvintele “leneş” şi “putu-
ros”), şi dezvăluie o lipsă de caracter în ce priveşte responsabilitatea.

Află Că Fiecare Creştin Este  II. 
“Cu Normă Întreagă” Pentru Dumnezeu

“De aceea eu, prizonierul Domnului, vă implor să umblaţi demni de che-
marea cu care aţi fost chemaţi…Pentru perfecţionarea sfinţilor, pentru 
lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui Cristos;” Efeseni 4:1, 12

“De aceea, dacă este cineva în Cristos, el este o creatură nouă, cele 
vechi au trecut; iată, toate au devenit noi. Şi toate sunt din Dumne-
zeu, care ne-a reconciliat cu el însuşi prin Isus Cristos, şi ne-a dat 
serviciul reconcilierii; Anume că, Dumnezeu era în Cristos, reconci-
liind lumea cu el însuşi, neimputându-le greşelile lor; şi a pus în noi 
cuvântul reconcilierii. De aceea suntem ambasadori pentru Cristos; 
ca şi cum Dumnezeu v-ar implora prin noi, vă rugăm în numele lui 
Cristos: Fiţi reconciliaţi cu Dumnezeu.” 2 Corinteni 5:17–20

“Vocaţia” ta este “serviciul” potrivit cu aceste versete. Acest serviciu în-
seamnă să ajungi la cei pierduţi spiritual mereu. Trebuie să priveşti ser-
viciul tău ca fiind câmpul lui Dumnezeu pentru  mărturia ta. Pentru cei 
mai mulţi credincioşi, la lucru pot întâlni mai mulţi oameni nesalvaţi 
decât în oricare alt loc. Îţi este cerut să mărturiseşti străinilor oriunde 
(1 Petru 3:15), dar ai o ocazie mai bună să-I atingi pe cei pentru care ai 
fost o mărturie în mod continuu (2 Corinteni 3:2).

Cunoaşte Atitudinea  III. 
Corespunzătoare A Unui Angajat

Efeseni 6:5–8 şi Coloseni 3:22–24 spun angajaţilor să:A. 
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Fie “obedienţi”.1. 

Lucreze “ca” pentru Cristos.2. 

Lucreze din “inimă” sau “cu tragere de inimă”.3. 

Lucreze conştienţi de “răsplata” care-i aşteaptă.4. 

Titus 2:9, 10 ne spune mai departe, să nu furăm de la un B. 
angajator sau să nu ne certăm cu el. Aceasta nu înseamnă 
că nu poţi fi în dezacord, şi nici nu înseamnă că trebuie 
să fii obedient dacă ţi se cere să păcătuieşti. 2 Corinteni 
8:21 ne spune de asemenea, să nu fim necinstiţi la lucru, 
ceea ce implică folosirea necinstită a timpului tău de lu-
cru sau folosirea necorespunzătoare a proprietăţii care 
nu-ţi aparţine.

Nu fi leneş în lucru (Romani 12:11; Proverbe 18:9).C. 

Vezi-ţi de treburile tale, în loc de cele ale altor angajaţi (1 D. 
Tesaloniceni 4:11; 2 Tesaloniceni 3:11, 12).

Caută succesul angajatorului tău (1 Corinteni 10:24).E. 

Cunoaşte Atitudinea  IV. 
Corespunzătoare A Unui Angajator

Plăteşte-ţi cinstit angajaţii (Coloseni 4:1).A. 

Nu ameninţa sau vorbi cu ură cu lucrătorii tăi (Efeseni 6:9). B. 
Notă: Aceasta nu înseamnă că ei nu trebuie să fie corectaţi 
sau concediaţi.
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Fii Conştient Că Te Poate  V. 
Aştepta Persecuţie La Lucru 

“Adevăratul” creştin va avea de suferit datorită vieţii sale A. 
sfinte şi a mărturiei sale (2 Timotei 3:12).

Unele persecuţii vin datorită ignoranţei şi nu datorită B. 
unui trai corect (1 Petru 2:18–23; 3:16, 17). Mărturia res-
pingătoare şi forţată dată unui şef sau coleg de lucru, nu 
este potrivită.

Diavolul te poate ispiti la lucru, prin conversaţii sau activi-C. 
tăţi stricate ale altora. Deşi tu nu s-ar putea să nu ai de ales 
cu ce spun sau fac alţii, cu siguranţă trebuie ca tu să le faci 
cunoscut acestora obiecţia ta şi refuzul de a te alătura. Pă-
zeşte-te împotriva oricărui rău.

Caută Direcţia Dată De Dumnezeu Prin Rugăciune VI. 
Cu Privire La Orice Schimbare La Locul De Lucru

Nimic nu poate înlocui înţelepciunea pe care ţi-o dă Dumnezeu (Ia-
cov 1:5). Înainte să iei o decizie, fii sigur că este voia lui Dumnezeu 
(vezi Lecţia 13).

Concluzie

Este un privilegiu atât de mare să fii un creştin cu normă întreagă. 
Este trist că mulţi arată şi se poartă ca  un “creştin” de Duminică şi 
apoi trăiesc ca  cei pierduţi când sunt la lucru, în tot restul săptă-
mânii. Credinciosul trebuie cu siguranţă să vadă fiecare zi ca fiind 
o lucrare a dragostei pentru Domnul, căutând să lucreze şi să înde-
plinească treburile Lui.
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Lecţia 15

Doctrina Scaunului  
De Judecată Al Lui Cristos

Cu siguranţă că fiecare creştin ştie că este ceva mult mai mult în 
viaţă decât ceea ce este pe Pământ. Ceea ce ne aşteaptă dincolo de 
această lume trebuie să ne preocupe minţile, să ne motiveze sluji-
rea şi să ne încurajeze să fim credincioşi în continuare. Cerul este 
în mod evident un loc atât de minunat încât, nici cea mai măreaţă 
dintre toate aşteptările n-ar reuşi să prindă minunata fericire a 
Sa (1 Corinteni 2:9). Cu toate acestea, deşi fiecare persoană salvată 
se va bucura de plăceri veşnice, există totuşi o zi a judecăţii pentru 
fiecare creştin. Această judecată pentru toţi credincioşii, este numi-
tă Scaunul de Judecată al lui Cristos. Chiar dacă noi trebuie să ne 
bucurăm cu privire la casa cerească, ar trebui de asemenea să ne 
gândim cumpătat cu privire la ziua în care vom sta înaintea Salva-
torului nostru pentru a da socoteală de vieţile noastre, înainte de a 
intra în acel loc minunat.

Domnul Isus Va Judeca Fiecare Om (Ioan 5:22) Dar, I. 
În Două Momente Viitoare Diferite

Judecarea celor salvaţiA.  (Romani 14:10). Scaunul de judeca-
tă al lui Cristos, care este subiectul principal al acestei lec-
ţii va avea loc imediat după Răpire şi învierea celor salvaţi 
(vezi Lecţia  16). La această judecată nu va fi nici o persoană 
pierdută. Cei pierduţi vor fi judecaţi peste 1.000 de ani (vezi 
ideea următoare şi Lecţia 17).
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Judecarea celor pierduţiB.  (Revelaţia 20:11–15). Aceasta este 
Judecata de la Marele Tron Alb. Nici o persoană salvată nu 
va fi judecată acolo. Aceasta este judecata finală a tuturor 
celor care au murit în toate veacurile, care sunt condamnaţi 
la Lacul de Foc.

Fiecare Persoană Salvată  II. 
Va Da Socoteală Despre Sine

“Dar de ce judeci tu pe fratele tău? Sau de ce dispreţuieşti tu 
pe fratele tău? Fiindcă toţi vom sta în picioare înaintea scau-
nului de judecată al lui Cristos.” Romani 14:10

Unii Dintre Cei Salvaţi Vor Suferi Pierdere Şi III. 
Ruşine La Scaunul De Judecată Al Lui Cristos

“Fiindcă altă fundaţie nu poate pune nimeni decât cea pusă, care este 
Isus Cristos. Şi dacă cineva construieşte pe această fundaţie: aur, ar-
gint, pietre preţioase, lemn, fân, paie; Lucrarea fiecăruia va fi arătată; 
fiindcă ziua aceea o va face cunoscută, pentru că va fi revelată prin 
foc; şi focul va încerca cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea cui-
va construită deasupra rămâne, va primi o răsplată. Dacă lucrarea 
cuiva va fi arsă, va suferi pierdere; dar el însuşi va fi salvat; însă aşa 
ca prin foc.” 1 Corinteni 3:11–15

Chiar dacă credinciosul nu a făcut nimic pentru Isus, A. “el 
însuşi va fi salvat” şi va intra în Cer (1 Corinteni 3:15), “însă 
aşa ca prin foc.”

2 Corinteni 5:10—B. “Fiindcă noi trebuie toţi să apărem îna-
intea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare 
să primească lucrurile făcute în trup, conform cu ce a prac-
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ticat, fie bine, fie rău.” În loc de binecuvântarea de a primi 
răsplătiri, credinciosul neloial va “primi…lucruri” pentru 
lucrările lui “rele” făcute în trup. Aceasta înseamnă arderea 
următoarelor : “lemn, fân, paie” din 1 Corinteni 3:12. Totul 
se va face fum cu excepţia sufletului! Viaţa acestei persoane 
a fost o risipă totală şi un întreg eşec!

“Şi acum, copilaşilor, trăiţi în el; pentru ca atunci când va fi C. 
arătat el, noi să avem cutezanţă, şi să nu fim făcuţi de ruşine 
înaintea lui la venirea sa…Iată, eu vin ca un hoţ. Binecu-
vântat este cel ce veghează şi îşi ţine strâns hainele lui, ca nu 
cumva să umble gol şi ei să privească ruşinea lui…fiindcă 
inul subţire este dreptatea sfinţilor.” (1 Ioan 2:28, Revelaţia 
16:15 si 19:8). Pentru creştinii leneşi nu va fi numai un regret 
cu privire la “pierdere” dar şi o mare ruşine, ca şi cum ar 
sta goi înaintea unei mulţimi. Deşi juridic şi tehnic păcatele 
tale au fost judecate de Cristos pe cruce (1 Petru 2:24), păca-
tele tale nemărturisite ar putea fi aduse la Scaunul de Jude-
cată al lui Cristos (1 Timotei 5:24; 1 Ioan 1:9; Matei 12:36), 
cel puţin în sensul că va trebui să răspunzi pentru ele (vezi, 
din nou, 2 Corinteni 5:10 şi Romani 14:12).

Unii Oameni Salvaţi Vor Primi  IV. 
Răsplătiri În Trei Moduri Posibile

TEZAUREA. —“Ci strângeţi tezaure pentru voi în cer, unde nici 
molie şi nici rugină nu le strică, şi unde hoţi nu sapă, nici nu 
fură.” (Matei 6:20) “Aurul, argintul şi pietrele preţioase” din 
1 Corinteni 3:11–15 sunt comorile puse la dispoziţia creşti-
nului. Observaţi că acestea sunt date acelora a căror lucrare 
a trecut testul focului (adică ei au fost găsiţi reali). Chiar şi 
anumite lucrări “bune” exterioare, vor fi arse în foc deoa-
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rece ele nu au fost făcute cu un motiv drept (adică depinde 
de felul lor).

COROANEB.  vor fi date de către Domnul, credincioşilor loiali 
în următoarele CINCI domenii:

Coroana Incoruptibilă 1. (pentru auto-control)

“Nu ştiţi că cei ce aleargă într-o cursă, toţi aleargă, dar 
unul primeşte premiul? Alergaţi aşa, ca să îl obţineţi. Dar 
orişicare se osteneşte pentru măiestrie se înfrânează în 
toate. Şi ei fac aceasta ca să obţină o coroană pieritoare; 
dar noi una nepieritoare. Eu de aceea astfel alerg, dar 
nu ca în nesiguranţă. Astfel lupt, nu ca unul care loveşte 
în aer. Ci îmi disciplinez trupul şi îl ţin în supunere, ca 
nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu 
descalificat.” (1 Corinteni 9:24–27)

Coroana Bucuriei 2. (pentru mărturia depusă!)

“Fiindcă ce este speranţa noastră, sau bucuria, sau coroa-
na bucuriei? Nu sunteţi chiar voi în prezenţa Domnului 
nostru Isus Cristos la venirea sa? Fiindcă voi sunteţi glo-
ria noastră şi bucuria.” 1 Tesaloniceni 2:19, 20

“De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi mult doriţi, a mea bucu-
rie şi coroană…” Filipeni 4:1

Coroana Dreptăţii 3. (pentru iubirea Întoarcerii Domnu-
lui Isus! Vezi Lecţia 16)

“De acum îmi este pregătită o coroană a dreptăţii, pe care 
Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, 
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şi nu doar mie, ci şi tuturor celor ce iubesc apariţia lui.” 
2 Timotei 4:8

Coroana Vieţii 4. (pentru îndurarea tentaţiei şi pentru su-
ferinţa până la şi/sau prin moarte!)

“Binecuvântat este bărbatul care îndură ispita, pentru 
că după ce este încercat va primi coroana vieţii, pe care 
Domnul a promis-o celor ce îl iubesc.” Iacov 1:12

“Nu te teme de nici unul din acele lucruri pe care le vei 
suferi; iată, diavolul va arunca pe unii dintre voi în în-
chisoare, ca să fiţi încercaţi; şi veţi avea necaz zece zile; fii 
credincios până la moarte şi îţi voi da o coroană a vieţii.” 
Revelaţia 2:10

Coroana Gloriei 5. (pentru pastor sau cei înţelepţi!)

“Pe bătrânii…când Păstorul cel mare va apărea, veţi pri-
mi o coroană a gloriei ce nu se ofileşte.” 1 Petru 5:1–4

“Înţelepciunea este lucrul de căpătâi; de aceea, obţine 
înţelepciune; şi cu toate cele obţinute, obţine înţelegere. 
Înalţ-o, şi ea te va înălţa; ea te va onora când o îmbră-
ţişezi. Ea va da capului tău un ornament al harului; o 
coroană a gloriei îţi va aduce.” Proverbe 4:7–9

Tu poţi câştiga mai mult decât o singură coroană! Stră-
duieşte-te pentru toate, ştiind că ele vor fi aruncate la 
picioarele lui Isus într-un serviciu de închinare, într-o 
zi în Cer, limitată doar pentru cei care au câştigat cu 
credincioşie o coroană!
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“…şi aveau pe capetele lor coroane de aur…şi se închină celui 
ce trăieşte pentru totdeauna şi întotdeauna, şi aruncă coroa-
nele lor înaintea tronului…” Revelaţia 4:4, 10

CONDUCEREA CETĂţIIC.  în timpul domniei pământeşti de 
1.000 de ani, a lui Cristos—“Şi i-a spus: Bine, rob bun; pen-
tru că ai fost credincios în foarte puţin, ai autoritate peste 
zece oraşe.” (Luca 19:17, 19) Dacă ai fost credincios peste 
orice ţi-a dat Dumnezeu să faci în această viaţă, atunci ţi 
se va acorda o conducere pământească, potrivit cu credin-
cioşia ta, când Isus va reveni. Vezi Lecţia 17 pentru mai 
multe detalii.

Concluzie

Cea mai mare răspundere pe care o are fiecare creştin, este faţă 
de Domnul Isus Cristos, Salvatorul lui. Ce copleşitor gând să ştii 
că într-o zi te vei uita în ochii de foc (Revelaţia 1:14, 2:18, 19:12) şi 
plini de supraveghere iubitoare (1 Petru 3:12) a Celui care a murit 
pentru tine şi să-I explici Lui, slujirea adusă de tine sau lipsa ei. 
Creştinule, ai face bine să trăieşti în lumina acelei zile, ştiind că 
Cristos a văzut fiecare secundă din viaţa ta şi că o va derula în 
faţa ta. Aşa cum trăieşti, lasă gândurile tale să se îndrepte în sus 
(Coloseni 3:1–3), gândind nu numai la Cer, dar şi la Scaunul de 
Judecată al lui Cristos.
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Lecţia 16

Doctrina Celei De A Doua 
Veniri A Lui Cristos 

(Partea I)

Biblia ne spune despre începutul tuturor lucrurilor, sfârşitul tuturor 
lucrurilor şi tot ceea ce este în mijlocul lor. Având în vedere acest 
fapt şi societatea noastră coruptă de astăzi, care se înrăutăţeşte tot 
mai mult, este bine de ştiut că, Cuvântul lui Dumnezeu a prezis că 
Domnul Isus Cristos va veni într-o zi, să îndrepte toate lucrurile! 
De aceea, cea mai mare speranţă pentru creştin şi pentru lume, este 
adevărul că Isus vine din nou. Cea de a doua venire a lui Cristos este 
un eveniment personal, vizibil, literal şi faptic, care a fost profeţit în 
întreaga Biblie, de cel puţin 1.000 de ori. Orice lucru care este men-
ţionat în Scriptură aşa de des, trebuie să constituie o informaţie de 
extremă importanţă pentru noi toţi.

La Cea de a Doua Venire, ne putem gândi şi o putem diviza ca pe 
o piesă de teatru, un spectacol de operă sau o dramă. Fiecare din 
acestea, chiar dacă sunt văzute la singular, pot cuprinde mai multe 
ACTE care pot fi împărţite de pauze sau de ridicări şi coborâri de 
cortină. Astfel, Cea de a Doua Venire (singular) este compusă din 
următoarele două acte, care sunt separate în timp, de şapte ani:

Venirea lui Cristos pe nori 1. PENTRU SFINţII SĂI (Partea I). 
Aceasta este numită Răpirea.

Venirea lui Cristos pe pământ 2. CU SFINţII SĂI (Partea a 
II-a). Aceasta este numită Revelaţia.
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Această lecţie se va ocupa de primul aspect al venirii Sale: Răpirea 
sau Apariţia Domnului Isus Cristos în aer, pentru a-I lua pe oamenii 
Săi şi a-I scoate afară din această lume.

Promisiunea Venirii SaleI. 

Îngerii au proclamat aceasta—A. “…Voi bărbaţi galileeni, de ce 
staţi în picioare uitându-vă lung la cer? Acest Isus, care este 
luat de la voi în cer, va veni în acelaşi fel cum l-aţi văzut 
mergând în cer.” Fapte 1:11

Isus a proclamat aceasta—B. “Şi dacă mă duc şi vă pregătesc un 
loc, voi veni din nou şi vă voi primi la mine însumi; ca unde 
sunt eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:3

“Cel ce adevereşte aceste lucruri spune: Cu siguranţă, eu 
vin dintr-odată. Amin. Chiar aşa, vino, Doamne Isuse!” 
Revelaţia 22:20

Apostolii au proclamat aceasta—Numărul versetelor este C. 
prea mare pentru a le lista, dar iată aici câteva dintre 
ele: 1 Corinteni 1:7, 4:5, 11:26; 1 Ioan 2:28; 1 Tesaloniceni 
5:23; 2 Tesaloniceni 2:1; Iacov 5:7, 8.

Scopul Venirii SaleII. 

Pentru a învia pe cei morţi în Cristos mai întâi, şi apoi pen-A. 
tru a-i aduna laolaltă pe toţi credincioşii rămaşi în viaţă, prin 
translaţia Răpirii, la fel cum a făcut Dumnezeu cu Enoch.

“Prin credinţă Enoh a fost transferat, ca să nu vadă moartea; şi 
nu a fost găsit, deoarece Dumnezeu l-a transferat…” Evrei 11:5
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“Iată, vă spun un mister: Nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi 
schimbaţi. Într-un moment, într-o clipeală din ochi, la ulti-
ma trâmbiţă, fiindcă trâmbiţa va suna şi morţii vor fi înviaţi 
nepieritori, şi noi vom fi schimbaţi.” 1 Corinteni 15:51, 52

“Dar nu vă voiesc a fi ignoranţi, fraţilor, referitor la cei ce 
sunt adormiţi, ca nu cumva să vă întristaţi, întocmai ca 
alţii care nu au speranţă. Căci, dacă credem că Isus a mu-
rit şi a înviat, tot aşa, pe cei ce dorm în Isus, Dumnezeu îi 
va aduce cu el. Fiindcă aceasta vă spunem prin cuvântul 
Domnului, că noi care suntem vii şi rămânem până la 
venirea Domnului nu îi vom devansa nicidecum pe cei ce 
sunt adormiţi. Fiindcă însuşi Domnul va coborî din cer 
cu un strigăt, cu vocea arhanghelului şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, şi morţii în Cristos se vor scula primii, Atunci 
noi, care suntem vii şi rămânem, vom fi răpiţi împreună 
cu ei în nori să întâlnim pe Domnul în aer, şi astfel vom fi 
întotdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:13–17

Răpirea se va produce într-o “clipire de ochi”, luând lu-1. 
mea prin surprindere (1 Tesaloniceni 5:1–8).

Va suna o “trompetă” (1 Corinteni 15:52), însoţită de auzi-2. 
rea unui “strigăt” şi a unei “voci” (1 Tesaloniceni 4:16).

Numai cei salvaţi vor 3. urca spre nori. (Toate cele de mai 
sus se văd în 1 Tesaloniceni 4:17 şi Revelaţia 4:1, 2).

Pentru scăparea celor salvaţi de condamnarea şi “mânia” B. 
ce va urma (numită perioadă de Tribulaţie, vezi Lecţia 
17) pe care Dumnezeu o va turna, propriu-zis, peste lume 
şi cei stricaţi. Vezi Romani 5:9 şi 1 Tesaloniceni 1:10, 5:9 
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comparat cu sigiliile şi plăgile din Revelaţia 6:1–17 şi 15:1. 
De asemenea, Isaia 13:9–13 şi ţefania 1:14–18, vorbesc 
despre această perioadă de Tribulaţie sau “zi a mâniei.” 
Vezi tu, Dumnezeu nu va începe să toarne aceste judecăţi 
până ce copiii Săi nu vor fi în siguranţă, în afara acestei 
lumi (2 Tesaloniceni 2:6,7).

Speranţa Purificatoare A Venirii SaleIII. 

Când conştientizăm adevărul Răpirii, care poate avea loc A. 
acum, în orice moment, suntem determinaţi să trăim drept.  

“Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu, şi nu este ară-
tat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când el va apărea, vom 
fi ca el; fiindcă îl vom vedea aşa cum este. Şi fiecare dintre 
cei care au această speranţă în el, se purifică pe el însuşi, pre-
cum el este pur.” (I Ioan 3:2, 3)

Când conştientizăm adevărul Răpirii, ar trebui să fim de-B. 
terminaţi să avem următoarele atitudini poruncite, cu pri-
vire la venirea Sa:

Noi trebuie să ne uităm după El în fiecare zi!1. 

“Fiindcă cetăţenia noastră este în cer; de unde şi aş-
teptăm pe Salvatorul, Domnul Isus Cristos; Care va 
schimba trupul nostru netrebnic, pentru a-l face pe 
acesta să fie conformat gloriosului său trup, conform 
lucrării prin care el este în stare chiar a-şi supune lui 
însuşi toate.” Filipeni 3:20, 21

“Aşteptând acea binecuvântată speranţă, şi glorioasa apa-
riţie a marelui nostru Dumnezeu şi Salvator Isus Cristos.” 
Titus 2:13
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“Vegheaţi aşadar; pentru că nu ştiţi în ce oră vine Dom-
nul vostru.” Matei 24:42

Vezi de asemenea Evrei 9:28, 2 Petru 3:12, Romani 13:11, 
Marcu 13:33–37, 1 Tesaloniceni 5:1–11 şi 1 Petru 4:7. 
Notă: Nu poţi să “te uiţi” dacă dormi! Trebuie să “ve-
ghezi,” aşa cum spune Biblia. 

Noi trebuie să-L “aşteptăm” pe El, răbdători!2. 

“Şi pentru a-l aştepta pe Fiul lui din cer, pe care l-a învi-
at dintre morţi, chiar Isus, care ne-a eliberat de la furia 
care va veni.” 1 Tesaloniceni 1:10 

“Iar Domnul să îndrepte inimile voastre la dragostea 
lui Dumnezeu, şi în aşteptarea răbdătoare a lui Cris-
tos.” 2 Tesaloniceni 3:5

“De aceea fiţi îndelung răbdători, fraţilor, până la veni-
rea Domnului. Iată, agricultorul aşteaptă rodul preţios 
al pământului şi are îndelungă răbdare pentru acesta, 
până primeşte ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi în-
delung răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea 
Domnului se apropie.” Iacov 5:7, 8

Noi trebuie să “iubim apariţia Lui!” 3. 

“…ci şi tuturor celor ce iubesc apariţia lui.” 2 Timotei 4:8

Noi trebuie să trăim în aşa fel încât să “răscumpărăm 4. 
timpul” pe care Dumnezeu ni l-a dat acum (Efeseni 5:16), 
ştiind că ocaziile noastre vor dispare după ce Cristos ne 
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va chema acasă în Cer (Ioan 9:4). Trebuie, de aceea, să 
ne străduim să fim credincioşi până la venirea Lui, sau 
aşa cum spune Luca în capitolul 19:13, să fim “ocupaţi” 
până când El va veni.

Rugăciunea Pentru Venirea LuiIV. 

David a încurajat aceasta! “A. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusa-
limului…” (Psalm 122:6). Nu poate fi “pace” la Ierusalim 
până la venirea lui Isus, Prinţul Păcii.

Isus a dat exemplul! “B. Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta, pre-
cum în cer aşa şi pe pământ” (Matei 6:10). Aceasta rugă-
ciune a avut ca scop introducerea “împărăţiei,” subiect care 
este abordat în Lecţia 17. Cu toate că noi ar trebui să aştep-
tăm “apariţia” lui Cristos şi nu a “împărăţiei” Sale, Răpirea 
trebuie să aibă loc înainte ca rugăciunea din Matei 6 să pri-
mească pe deplin răspuns. De aceea, aceasta este un exem-
plu de rugăciune de tânjire după revenirea lui Cristos.

Ultima rugăciune din Biblie este o rugăciune pentru ca Isus C. 
să vină (Revelaţia 22:20)! Haideţi să ne rugăm pentru venirea 
Domnului, cautând să ne “grăbim” către acea zi (2 Petru 3:12).

Concluzie

Te uiţi tu în sus? Asculţi tu la sunetul trompetei? Ai fi şocat dacă 
Domnul te-ar chema astăzi, afară din lumea aceasta? Mai ai tu anu-
mite lucrări neterminate sau chiar neîncepute pentru Domnul, pe 
care ai vrea să le faci înainte de venirea Lui? Mai există cineva pe 
care doreşti să-l vezi salvat, înainte să fie prea târziu? Treci la lucru 
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creştinule, pentru că astăzi poate fi ziua în care vine Isus! Fiecare 
credincios să fie ocupat pentru Domnul, în fiecare oră, de vreme ce 
nu ştim când acea oră va veni (Marcu 13:32, 35). Noi n-ar trebui să 
fim numai conştienţi în mod serios de venirea Lui, dar şi cuprinşi de 
entuziasm la gândul că astăzi poate fi ziua în care Isus Cristos vine 
după ai Săi! Eşti tu entuziasmat despre călătoria ta spre întinderea 
Cerului? Spui tu vestea că Isus Vine din Nou?!?!!
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Lecţia 17

Doctrina Celei De-A Doua 
Veniri A Domnului Isus Cristos 

(Partea II)

Această ultimă lecţie se ocupă cu cel de-al doilea aspect al Celei de-a 
Doua Veniri a Domnului Isus Cristos, care se numeşte Revelaţia, aşa 
cum a fost explicată în introducerea din lecţia anterioară. Această 

“Revelaţie” este cea despre care Cartea REVELAţIA vorbeşte în de-
taliu. Scopul acestei lecţii este de a-ţi relata evenimentele Biblice cu 
privire la cea de-a doua venire a Lui Cristos pe pământ şi de a pre-
zenta lucrurile care vor avea loc după acest eveniment, prin aceasta 
dorind să-ţi înflăcăreze inima cu privire la minunatul plan al lui 
Dumnezeu de a termina toate lucrurile şi de a începe din nou.

Perioada Tribulaţiei Va Precede Cea De-A  I. 
Doua Venire A Lui Cristos Pe Pământ

Durata TribulaţieiA.  este de aproximativ şapte ani. Aceasta 
este descrisă în cartea Daniel 9:20–27. Cea de a 70-a săp-
tămână a lui Daniel (fiecare săptămână reprezentând şapte 
ani; vezi şi Geneza 29:27), desemnează perioada Tribulaţiei. 
Aceşti şapte ani vor fi împărţiţi în două perioade egale de 
42 de luni (Revelaţia 13:5), perioada din urmă (numită şi 
Marea Tribulaţie, Matei 24:21) fiind cea mai severă din ju-
decata lui Dumnezeu asupra întregii lumi.
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Denumiri ale Tribulaţiei:B. 

“Ziua aceea”—Profeţi din Vechiul Testament (aproxima-1. 
tiv de 100 de ori)

“Ziua Domnului”—Isaia 13:6, 9; 34:8; Ieremia 46:10; Eze-2. 
kiel 30:3; Ioel 1:15; 2:1, 11; 3:14; de şase ori în ţefania, etc.

“Necazul lui Iacov” (Ieremia 30:7)—Israelul va fi foarte 3. 
persecutat în timpul acestei perioade.

“Mare Necaz”—Matei 24:21 (versetele 15–30 explică mai 4. 
departe acest timp); Revelaţia 7:14

“un timp de tulburare, cum nu a mai fost…” Daniel 12:15. 

“…ziua cea mare a furiei lui…”6.  (Revelaţia 6:17). Vezi 
Lecţia 16.

Judecăţile din timpul TribulaţieiC. —Acest timp va fi o vreme 
a plăgilor mâniei lui Dumnezeu (Revelaţia 15:1), turnate 
peste această lume rea. Acestea sunt miracole groaznice pe 
care lumea nu le-a văzut niciodată. Spaţiul nu ne permite 
mai multe explicaţii. Citeşte Revelaţia capitolele 6–16, pen-
tru mai multe detalii.

Omul TribulaţieiD. —Atunci va fi un superom, dictator, sau salva-
tor, care va conduce lumea în această perioadă. Biblia numeşte 
pe acest om “anticristul” (1 Ioan 2:18), “acel om al păcatului” (2 
Tesaloniceni 2:3), “fiul pierzaniei” (Ioan 17:12; 2 Tesaloniceni 
2:3) şi “fiara” (Revelaţia 11:7; capitolul 13; 17:8; 19:20). El are 
multe alte nume şi despre el se pot scrie volume întregi.
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Armagedonul Are Loc În Timpul Celei  II. 
De A Doua Veniri A Lui Cristos Pe Pământ

Aceasta are loc la sfârşitul celor 7 ani descrişi mai înainte.A. 

Revelaţia 16:14, 16 numeşte acest câmp de bătălie.B. 

Revelaţia 19:11–21 descrie această bătălie.C. 

Isus Însuşi va lupta (vs. 11–13, 16).1. 

Sfinţii sunt armatele din versetul 14.2. 

Va fi un sfârşit rapid şi oribil al bătăliei (vs. 15–21; 14:20; 3. 
Isaia 63:1–4; Zaharia 14:12 cu Psalmii 147:18).

Toate Naţiunile Vor Fi Judecate După ArmagedonIII. 

Locul acestei judecăţi este în valea lui Iosafat (Ioel 3:2, 12), A. 
care este Valea Kidron, situată între Ierusalim şi Muntele 
Măslinilor (acela este locul care va fi atins prima dată de 
picioarele lui Isus, Zaharia 14:1).

Matei 25:31–46 descrie această judecată a fiecărei naţiuni. B. 
Ele sunt judecate individual, în funcţie de cum s-au purtat 
acestea cu naţiunea lui Israel.

Va Fi O Domnie De 1.000 De Ani A  IV. 
Lui Cristos Şi A Sfinţilor Săi Pe Pământ

Luca 1:31–33 şi Isaia 24:23 au prezis acest fapt.A. 
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Lungimea acestei domnii de 1.000 de ani este scrisă de B. şASE 
ORI în Revelaţia 20:1–7. În timpul acestei perioade Dumne-
zeu îl va înlănţui pe Satan!

Cei doisprezece discipoli, în afară de Iuda, vor avea o con-C. 
ducere specială (Matei 19:28).

Toţi sfinţii credincioşi vor domni şi conduce împreună cu D. 
Isus (Luca 19:11–26; 2 Timotei 2:12; Revelaţia 5:10). Aceasta 
va fi o “moştenire” milenară a conducerii, de cetăţi pe pă-
mânt, pe baza a ceea ce primeşti de la Scaunul de Judecată 
al lui Cristos (Lecţia 15).

Aceasta va fi o societate perfectă, în care blestemul păca-E. 
tului va fi ridicat de pe pământ şi toţi vor trăi în armonie 
şi prosperitate (Isaia 11:6–11; 32:1–4; 15–18; Ioel 3:17, 18; 
Amos 9:13–15; Mica 4:1–4).

După Cea De-A Doua Venire A Lui Cristos V. Pe  
Pământ Şi Sfârşitul Acestui Regat Pământesc, Vor Fi:

Bătălia finală dintre Gog şi Magog, care va avea loc atunci A. 
când Satan va fi dezlegat după cei 1.000 de ani şi când mulţi 
oameni vor fi înşelaţi (Revelaţia 20:7–10). Acesta va fi sfârşi-
tul lui Satan pentru veşnicie.

Judecata de la Marele Tron Alb, care reprezintă cea de a B. 
doua înviere sau a doua moarte, a tuturor oamenilor pier-
duţi, care au murit, care vor fi aruncaţi în lacul de foc 
(Revelaţia 20:11–15).
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Un Cer Nou şi un Pământ Nou (Revelaţia 21:1). Aceasta re-C. 
prezintă eternitatea. Nu va mai exista timp, păcat, moarte, 
etc. Domnul Dumnezeu se va bucura veşnic împreună cu 
toţi sfinţii Săi, din toate timpurile!

“Cel ce adevereşte aceste lucruri spune: Cu 
siguranţă, eu vin dintr-odată. Amin. Chiar 

aşa, vino, Doamne Isuse!” 
Revelaţia 22:20 

“Dar Dumnezeul întregului har, care ne-a che-
mat la a sa eternă glorie prin Cristos Isus, după 

ce aţi suferit puţin timp, vă face perfecţi, ne-
clintiţi, întăriţi, fundamentaţi. A lui fie gloria 

şi domnia pentru totdeauna şi întotdeauna. 
Amin.” 

1 Petru 5:10, 11




