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BUN VENIT îN PROGRAMUL NEABĂTUT 

 Ne bucură foarte mult faptul că v-ați alăturat nouă în această călătorie. Multe 
ore de rugăciune, cercetare și pregătire au fost investite pentru pregătirea 
unei experiențe profunde, interactive și pline de viață pentru dumneavoastră. 
Acest ghid de studiu a fost gândit în așa fel încât să vă fie de folos în desco-
perirea adevărului și în obținerea unei tot mai profunde revelații. Fiecare dintre 
următoarele 12 capitole corespunde unei sesiuni DVD și conține întrebări menite 
să vă provoace la meditație, definiții utile și, opțional, un material devoțional zil-
nic.

Fiecare capitol include, de asemenea…• 
• Texte biblice menite să schimbe viața
• Citate alese din scrierile diverșilor lideri creștini, care vor ajuta la stabilirea 

ritmului
• Adevărul esențial, de memorat din fiecare sesiune
• Provocări săptămânale, care vă vor ajuta să aplicați principiile fiecărei se-

siuni

Meditați la elementele scrise îngroșat mai sus. 
De asemenea, vă punem la dispoziție un Sumar al sesiunii și un spațiu liber, în care 
să vă scrieți propriile observații - toate acestea pentru a vă ajuta să experimentați 
cât mai profund ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru dumneavoastră în acest 
studiu. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să ne ajute nu doar să comunicăm 
informații, ci ca El să aducă transformare în viața dumneavoastră.

Experiența NEABĂTUT online.

Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumne-
zeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le 

credința! - Evrei 13:7

Există mulți oameni ai lui Dumnezeu, bărbați și femei, care reprezintă exemple 
puternice ale unei credințe neabătute. Pentru a-și putea împărtăși experiența cu 
dumneavoastră, le-am cerut unora dintre acești lideri, din multe părți ale lumii, 
să răspundă la mai multe întrebări din acest ghid de studiu.

Pentru a afla mai multe în sensul acesta, urmăriți-l pe John Bevere pe                                 sau  
.

De asemenea, vă încurajăm să…
• începeți și încheiați cu rugăciune. Rugați-vă ca Duhul Sfânt 

să descopere adevărul acesta și să-l întipărească în inima 
dumneavoastră.
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•  Stabiliți un ritm potrivit și dezvoltați un plan care să vă permită 
completarea fiecărei sesiuni pe parcursul unei săptămâni sau pe 
parcursul perioadei de timp stabilite.

•  Fiți consecvenți și dedicați timpului și locului ales pentru studiu; 
nu renunțați la aceasta.

• Fiți onești cu Dumnezeu și cu dumneavoastră înșivă, în felul 
cum răspundeți la întrebări. Adevărul vă va face liberi.

Sugestii pentru liderii de grup

Dorim să mulțumim liderilor pentru faptul că ni s-au alăturat ca parteneri în pro-
cesul aducerii adevărului lui Dumnezeu la poporul Său, pentru a schimba viața 
oamenilor. Este o mare cinste să slujim împreună cu voi.
Pentru ca cei din grupul dumneavoastră să beneficieze cât se poate de mult de 
pe urma acestui curriculum, fiecare participant are nevoie de o carte și de un 
ghid de studiu, lucru care va face posibil studiul în profunzime și reflecția. Atunci 
când ne investim timpul și atenția într-un studiu, se întâmplă ceva special și ajun-
gem să învățăm într-un mod care nu poate fi experimentat pe altă cale. Acest 
ghid de studiu va reprezenta o provocare pentru fiecare în parte, la o creștere în 
umblarea lor cu Dumnezeu și la aplicarea principiilor biblice în viața personală.
 Cum se utilizează programul neabătut: vă recomandăm să-i îndemnați pe 
participanți să citească un capitol din carte, înainte de întâlnirea grupului. 
Urmăriți sau ascultați împreună o sesiune, iar apoi discutați întrebările selectate 
din ghidul de studiu. întrebările marcate cu un        sunt recomandate pentru 
discuții în grupuri mari, însă vă încurajăm să lăsați ca Duhul Sfânt să vă conducă 
în ce mod dorește El. Dacă nu puteți parcurge tot materialul în perioada de timp 
dedicată studiului, îndemnați-i pe membrii grupului să termine materialul rămas 
în restul săptămânii. 
Ne rugăm ca viața dumneavoastră și viața fiecărui participant să se îmbogățească 
și să se schimbe pentru totdeauna, prin intermediul acestui studiu. Fie să 
experimentați viața Neabătută la care v-a chemat Dumnezeu!

G



Căci aveți nevoie de răbdare, 
ca, după ce ați împlinit voia lui 
Dumnezeu, să puteți căpăta ce 

v-a fost făgăduit. 
 - Evrei 10:36
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1. Cuvântul Neabătut este un termen plin de putere, 
care descrie o poziție neclintită, perseverentă și de 
nezdruncinat. Când auziți aceste cuvinte, ce imagini 
vă vin în minte? 
__________________________________________ 
____________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
___________________________________________
__________________________________________ 
____________________________________________
___________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

N e a b ă t u t
Termenul descrie o atitudine sau o poziție neclintită, perseverentă și de nez-
druncinat. Câteva sinonime care ne ajută să definim termenul neabătut sunt 
„ferm, riguros, sever, care nu face compromisuri, de neoprit, tenace” sau chiar 
„încăpățânat”. Alte descrieri ale cuvântului includ termenii „constant, curajos, 
hotărât, statornic, perseverent, strict”.
 

Citiți Sesiunea 1 a seriei de studiu, împreună cu introducerea și capitolele 1 și 2 ale cărții 
Neabătut. 

Neabătut 
Capitolul 1

G Dumnezeu este de partea 
dumneavoastră și nimeni 
nu dorește să aveți succes 
în viața de credință, mai 
mult decât El. El a pregătit 
o viață minunată pentru 
dumneavoastră și are în 
vedere un final al vieții în 
care să lăsați o moștenire 
de credință, semnificație 
și valoare, în folosul altora. 
Dar, toate acestea depind 
de o viață de credință trăită 
neabătut. 

Adevărul esențial
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2. în viziunea omului din barca cu vâsle, sunt descrise trei tipuri de om: necred-
inciosul, care merge în direcția în care-l poartă curentul lumii, credinciosul, care 
își continuă umblarea împotriva mersului lumii și cel amăgit, care are aspect-
ul unui “creștin”, dar care merge în sensul în care merge lumea. Care imagine 
credeți că vă descrie cel mai bine? De ce?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

3. Dacă aveți obiceiul de a începe și de a nu termina lucrurile, opriți-vă și gândiți-
vă la situațiile în care v-ați lăsat păgubaș, în trecut. Ce circumstanțe și condiții par 
a se repeta în cele mai multe dintre acestea? Rugați-vă și cereți lui Dumnezeu să 
vă descopere motivul principal pentru care sunteți gata să vă lăsați păgubaș.
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

4. O credință puternică ne va da posibilitatea de 
a trăi neabătut și de a face ceva semnificativ în 
lumea din jurul nostru. în ce activități și obiceiuri de 
întărire a credinței în Dumnezeu și în Cuvântul Său 
sunteți implicat în prezent? Ce puteți face pentru a 
le practica și mai frecvent?
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât 
de întristare, cine-l va ridica? - Proverbe 18:14

„Ritmul nostru, activitatea 
neîncetată, zgomotul,  

întreruperile, termenele-
limită și solicitările, pro-

gramul zilnic și sentimen-
tele cotidiene de eșec și 

inutilitate ne bombardează 
ființa într-un continuu 

asalt. Tendința naturală 
este aceea de a flutura 

steagul alb al capitulării 
și de a striga: «Renunț! 

Mă predau!». Bineînțeles 
că aceasta este extrema 

periculoasă a istovirii - 
decizia de a renunța, de a 

arunca prosopul, de a ceda 
în fața descurajării și de a 

renunța. Nu-i nimic dacă te 
simți istovit; problema cea 

mare este abandonarea 
corăbiei în mijlocul luptei.” 

—Charles Swindoll1

Citate celebre

G
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5. Dumnezeu declară cu tărie în Cuvântul Său că 
“ei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul 
neprihănirii, vor domni în viață prin acel Unul sin-
gur, care este Isus Hristos!” (Romani 5:17). Credeți 
această afirmație? Ce înseamnă să domnești în 
viață? 
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

6. Citiți Geneza 1:28, Psalmii 115:16 și Romani 11:29. 
Când situațiile sunt grele, nefavorabile sau chiar amenință viața, unii credincioși 
apelează la afirmația “Dumnezeu deține controlul.” Ce credeți despre acest 
răspuns în lumina Cuvântului lui Dumnezeu?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; 
parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și 
Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și 

stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care 
se mișcă pe pământ.”  - Geneza 1:27-28

7. O mare problemă a apărut atunci când Adam și Eva au păcătuit în grădina 
Edenului, dar Dumnezeu avea pregătit din eternitate un plan de îndreptare a 
lucrurilor, prin nașterea, moartea și învierea Fiului Său, Isus. Descrieți cu propriile 
cuvinte ce s-a întâmplat cu autoritatea omului pe pământ atunci când au avut 
loc următoarele evenimente:

 în Grădină: răzvrătirea lui Adam și a Evei
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

 învierea lui Cristos
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

““Planul lui Dumnezeu pen-
tru noi este să conducem și 
să domnim în viață ca regi: 
asupra circumstanțelor, 
sărăciei, bolii și asupra 
a orice altceva ce ne-ar 
putea împiedica. Stăpânim 
pentru că avem autoritate. 
Stăpânim prin Isus Cristos. 
în viața viitoare? Nu! în 
viața aceasta.” 

- Kenneth E. Hagin 

G

G

G

Citate celebre 
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8. De ce a fost nevoie ca Isus să se nască într-un 
trup uman, ca “fiul Omului” și, conform Evrei 2:17-
18, ce binecuvântări am primit noi prin faptul că El 
s-a făcut “unul dintre noi”?

Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților Săi 
în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește 
legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos și 
vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru 
păcatele norodului. Și, prin faptul că El însuși a 
fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în 
ajutorul celor ce sunt ispitiți.  - Evrei 2:17-18

 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 Text suplimentar pentru liderul de grup: Evrei 4:15-6

9.   La cine vă gândiți, de obicei, când auziți ter-
menul Cristos? Meditați cu atenție la textele de mai 
jos și scrieți ce învățați din ele despre cine este “Cris-
tos” și despre cine sunteți dumneavoastră în relație 
cu El, în calitate de credincios.

Căci, după cum într-un trup avem mai multe 
mădulare, și mădularele n-au toate aceeași 
slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, 
alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare 
în parte, suntem mădulare unii altora. - Romani 
12:4-5

Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale 
lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, 
și voi face din ele mădulare ale unei curve? 
Nicidecum!  - 1 Corinteni 6:15

Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, 
mădularele lui. - 1 Corinteni 12:27

Isus s-a născut dintr-o 
femeie, fiind, astfel, 100% 
om. Tatăl lui a fost Duhul 
Sfânt, fiind, astfel, 100% 
Dumnezeu, capabil să 
ne elibereze de sub 
blestemul păcatului. 
Filipeni 2:7 afirmă că “S-a 
dezbrăcat pe Sine însuși 
și a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea 
oamenilor. ”

Adevărul esențial

“Biserica este trupul lui 
Cristos, iar Cristos este 

Capul bisericii. Relațiile 
dintre părinți și copii, dintre 

stăpâni și slujitori și chiar 
dintre soț și soție, toate pot 
fi desfăcute, dar capul fizic 

și trupul lui sunt inseparabi-
le; ele sunt  una pentru tot-
deauna. Tot așa, Cristos și 

biserica nu pot fi despărțiți.” 
- Watchman Nee3

Citate celebre
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Capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și 
legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. - Coloseni 2:19

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

10. Pe lângă faptul că a devenit unul dintre noi, Cristos ne-a și făcut pe noi una 
cu El. Prin nașterea din nou, sămânța Dumnezeu-
lui cel Atotputernic este pusă în noi și devenim o 
făptură cu totul nouă în Cristos. Meditați o vreme 
la versetele de mai jos și descrieți privilegiul ex-
traordinar care este pentru dumneavoastră a fi 
una cu Cristos.

Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați 
îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, 
nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; 
nu mai este nici parte bărbătească, nici parte 
femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hris-
tos Isus. și, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți 
„sămânța” lui Avraam, moștenitori prin 
făgăduință.  - Galateni 3:27-29

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 
privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui 
ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui 
nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, 
după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.  - 2 Petru 1 :3-4

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui 
rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. - 1 Ioan 3:9

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

Texte suplimentare pentru liderul de grup: Ioan 3:3-8, 15-21; 2 Corinteni 5:17, 21; Galateni 2:20; 1 Petru 1:23.

Noi suntem trupul lui Cristos! 
Fiecare dintre noi este un 
mădular al acestui trup. Cristos 
este capul, iar noi suntem 
restul trupului. Foarte simplu! 
Deci, când citiți termenul 
“Cristos” în Noul Testament, 
trebuie să vă vedeți și pe 
dumneavoastră în imaginea 
de ansamblu, nu numai pe 
Cel care a murit pe cruce. Noi 
suntem în Cristos. Noi untem 
Cristos! Suntem trupul Lui! 
Suntem una cu El!  

Adevărul esențial
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Alegeți un obiectiv specific pe care să-l atingeți pe 
parcursul acestui studiu. Alegeți un obiectiv zilnic 
sau săptămânal pentru viața spirituală, sănătate, 
relații, finanțe și alte categorii care reprezintă o 
provocare pentru dumneavoastră. Fie că alegeți un 
obiectiv individual, unul de familie sau într-un grup 
de prieteni, luați decizia de a vă dedica practicării 
lui consecvente pe parcursul următoarelor 12 
săptămâni.

Obiectivul meu personal în programul Neabătut:
 
Alegeți un obiectiv specific pe care să-l atingeți pe 
parcursul acestui studiu. Alegeți un obiectiv zilnic sau 
săptămânal pentru viața spirituală, sănătate, relații, 
finanțe și alte categorii care reprezintă o provocare 
pentru dumneavoastră. Fie că alegeți un obiectiv in-
dividual, unul de familie sau într-un grup de prieteni, 
luați decizia de a vă dedica practicării lui consecvente 
pe parcursul următoarele 12 săptămâni. 

Obiectivul meu personal în programul Neabătut: 
____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 Pentru liderul de grup: stabiliți un obiectiv comun pentru toți membrii grupului.

“După cum soțul și soția sunt una, la 

fel este Isus în raport cu cei ce sunt 

uniți cu El prin credință - sunt una 

printr-o unire conjugală, care nu se 

poate niciodată desface. Mai mult, 

credincioșii sunt mădulare ale trupului 

lui Cristos și, ca urmare, sunt una cu 

El, printr-o unire a iubirii, vie și veșnică. 

Dumnezeu ne-a chemat la această 

unire, la această părtășie, la acest 

parteneriat… Fiindcă suntem una cu 

Isus, suntem făcuți părtașii naturii Lui 

și primim viața Lui eternă. Destinul 

nostru este legat de cel al Domnului 

nostru și, atât timp cât El nu poate fi 

nimicit, nici noi nu putem pieri.” 

- Charles Spurgeon

Citate celebre Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 - Trecerea liniei de sosire

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.  
- 2 Timotei 4:7

Este o mare diferență între start și sosire. Când începem ceva, de obicei suntem 
proaspeți, nerăbdători, energici și gata să trecem peste orice obstacol. Pe când 
ajungem spre final, adesea suntem epuizați atât emoțional, cât și fizic. Dacă a 
existat cineva care a înțeles cel mai bine această stare, acela a fost apostolul 
Pavel. Și, totuși, el avea mereu privirea ațintită spre finalul alergării, iar terminarea 
cu bine a cursei era un lucru foarte important. în ciuda tuturor necazurilor de 
care avusese parte, Pavel spune:

Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai 
să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca 
să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. 

- Fapte 20:24

Terminarea cu bine a fost foarte importantă și pentru Isus, care a spus: “Mân-
carea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui.” (Ioan 
4:34). Cu puțin timp înainte de răstignire, Isus s-a rugat: “Eu Te-am proslăvit pe 
pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17:4), iar pe cruce, 
când lucrarea luase sfârșit, a strigat: “S-a isprăvit!” (Ioan 19:30)

Ce lecții practice puteți învăța de la Pavel și de la Domnul Isus, pentru a le aplica 
în viața dumneavoastră?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ce epitaf ar fi cel mai potrivit de scris pe piatra dumneavoastră funerară acum și 
care v-ar descrie cel mai bine viața? Dacă nu sunteți mulțumit de el, cum ar trebui 
să trăiți de acum înainte, pentru a-l schimba?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Citiți Evrei 12:1-3. Cum vă poate ajuta ațintirea privirii la premiul chemării cerești 
să terminați cu bine alergarea? Ce învățătură din acest pasaj vă poate ajuta să 
treceți cu bine linia de sosire?
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________

Pentru studiu aprofundat: 
1 Corinteni 9:24-27; 
1 Timotei 6:11-12; 
Eclesiastul 7:8
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Ziua 2 - Un test al credinței

Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu 
recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați.

 - 2 Corinteni 13:5 

Dacă umblați neabătut cu Dumnezeu, vor exista dovezi ale prezenței și puterii 
Lui în viața dumneavoastră. Una dintre cele mai bune modalități de a confirma 
creșterea dumneavoastră în credință și evitarea pericolului stagnării este anali-
zarea roadelor pe care le produceți în viață. Adevărata dovadă că Isus trăiește în 
și prin dumneavoastră este faptul că viața dumneavoastră reproduce caracterul 
Lui.

Citiți cu atenție Galateni 5:19-23 și Efeseni 5:8-9. Care dintre roada firii pământești 
și roada Duhului, descrise de aceste pasaje, se vede în viața dumneavoastră?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Conform cuvintelor lui Isus din Ioan 15:1-8, care este condiția fundamentală, 
necesară demonstrării caracterului Lui în viața omului? Ce ați învățat, personal, 
din acest pasaj?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Simțiți îndemnul Duhului Sfânt de a face anumite modificări în viața 
dumneavoastră? Dacă da, care sunt acestea?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Pentru studiu aprofundat: 
Psalmul 1; 92:12-15; Ieremia 
17:7-8; Matei 13:23; Marcu 
4:20; Luca 8:15
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Ziua 3 - Țineți-vă tare

întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; croiți cărări drepte cu 
picioarele voastre,... ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. 

- Evrei 12:12-15

Lepădarea harului lui Dumnezeu este un semn sigur că cineva a renunțat, că nu 
mai merge nici înainte, nici în sus, în relația cu Domnul. 
Opriți-vă și gândiți-vă. Care sunt cele mai importante două lucruri care se petrec 
acum în viața dumneavoastră, și care vă fac să vă gândiți să renunțați - lucruri 
care vă epuizează, vă descurajează, vă răpesc bucuria și vă secătuiesc de put-
eri? Este presiunea financiară? Problemele de sănătate? O relație care nu merge 
bine? Indiferent de situație, Cuvântul lui Dumnezeu vă poate schimba radical 
perspectiva. El vă va da putere să vă pregătiți pentru orice lucru pe care-l aveți 
de înfruntat. 
Folosind concordanța biblică sau resursele online (de ex. biblegateway.com), 
căutați versete care abordează temele cu care aveți de luptat, citiți-le cu atenție 
în mai multe traduceri și scrieți-le în spațiile următoare. Meditați la cel puțin 
două pasaje biblice care v-au dat o gură de aer proaspăt și care v-au încurajat să 
mergeți mai departe. 

_________mă istovește și mă face să vreau să renunț. Dar Dumnezeu spune că …
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

_________mă istovește și mă face să vreau să renunț. Dar Dumnezeu spune că …
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Pentru studiu aprofundat…

NEVOILE FINANCIARE SĂNĂTATE ȘI VINDECARE  REFACEREA RELAȚIILOR 
2 Corinteni 9:8-12 Isaia 53:5; 1 Petru 2:24 Psalmul 133:1-3; Efeseni  4:2-3 
Maleahi 3:10; Proverbe 3:9-10 Psalmul 107:20; Exod 23:25-26 1 Corinteni 1:10
Luca 6:38; Filipeni 4:19 Proverbe 4:20-22 Romani  12:18-21; 1 Petru 3:8-11
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Ziua 4 - Dușmanul a fost înfrânt

Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 
- 1 Ioan 3:8 

Biruința lui Cristos la cruce ne aduce nenumărate binecuvântări. Una dintre aces-
tea, pe care nu trebuie s-o uităm nicicând, este faptul că dușmanul nostru a fost 
învins. Prin moartea și învierea lui Isus, Satan și oștile lui demonice au primit o 
lovitură fatală. Dușmanul a fost înfrânt - lucrul acesta este deja o realitate. Nu 
este ceva ce așteptăm să se întâmple, ci ceva ce s-a petrecut deja. Ca oameni 
credincioși, ducem lupta de pe o poziție victorioasă, nu pentru o asemenea 
poziție. 
Evanghelistul și scriitorul T.L.Osborn a fost cunoscut pe tot globul ca unul care a 
adus vindecarea miraculoasă pentru nenumărați oameni. El a spus că:
 

“Triumful lui Isus a fost și triumful nostru. Victoria Lui a fost și victoria noastră. El 
n-a făcut nimic pentru Sine însuși, ci a făcut totul pentru noi. El l-a înfrânt pe Satan 
pentru noi. El l-a dezbrăcat de puterea lui pentru noi. El i-a nimicit lucrările pentru 
noi. El l-a supus pentru noi.
...Când Isus a înviat din morți, în urma Lui a rămas un Satan învins pentru totdeauna. 
Gândiți-vă totdeauna la Satan ca la o amenințare învinsă definitiv, ca la unul asupra 
căruia Isus - și voi în numele Lui - are toată stăpânirea și autoritatea.”

Meditați asupra adevărurilor din următoarele versete:

Coloseni 2:14-15; Evrei 2:14-15 & 1 Ioan 5:18; Apocalipsa 12:11
Citiți-le în mai multe traduceri și meditați la mesajul lor.

Ce s-a întâmplat cu dușmanul, în urma lucrării desăvârșite a lui Isus? Ce altceva vă 
mai comunică Domnul prin aceste versete?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Texte suplimentare pentru liderul de grup: Ioan 12:31-32; 16:33; Galateni 3:13; Coloseni 1:13-14

în ce fel vă aduce încurajare faptul că știți că dușmanul a fost înfrânt și în ce fel vă 
schimbă perspectiva faptul acesta? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Pentru studiu aprofundat: biruința lui Cristos a nimicit și puterea păcatului. Meditați cu 
atenție la mesajul următoarelor pasaje. 
Romani 6:2-8; 8:1-3; Galateni 2:20; 5:24; Coloseni 3:3; 1 Petru 2:24
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Ziua 5 - Ce credeți?

Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credința voastră!” 
- Matei 9:29 

Biblia este plină de promisiuni minunate care, dacă nu sunt primite de inimi 
credincioase, nu sunt altceva decât niște cuvinte pe hârtie. Niciodată nu ne vom 
ridica mai sus decât credința noastră. Opriți-vă și meditați la această afirmație: 
niciodată nu ne vom ridica mai sus decât credința noastră. Acesta este principiul 
din Proverbe 23:7: „după cum gândește în inima sa, așa este omul.” (traducerea 
NKJV). Devenim ceea ce gândim.
Scriitorul și pastorul Mark Batterson ne oferă o perspectivă nouă asupra puterii 
credinței și asupra a ceea ce avem nevoie pentru a ne mări credința. El spune: 

„învățarea înseamnă jumătate din învățare. Cealaltă jumătate a învățării este uita-
rea a ceea ce ai învățat. ...Credința înseamnă lepădarea îngrijorărilor fără rost și 
a credințelor eronate, care ne țin captivi. Lucru acesta înseamnă mult mai mult 
decât o simplă schimbare a comportamentului. Credința presupune un proces 
de sinaptogeneză, o schimbare a circuitelor creierului uman. Din punct de ve-
dere neurologic, asta se întâmplă atunci când studiem Scriptura - literalmente, ne 
îmbunătățim mintea, prin învățarea modului de gândire al lui Isus.
Așa cum o unitate de stocare a unui computer are nevoie de o defragmentare, pen-
tru optimizarea performanței, și mintea noastră trebuie defragmentată. Deci, cum 
ne optimizăm credința? Cum ne reînnoim mintea? Cum ieșim din prăpastia mentală 
în care am intrat? Modul de optimizare a minții este citirea și memorarea Scripturii.”

Deci, ce credeți? Credeți că sunteți Cristos pe pământ? Credeți că sunteți una cu 
El? Credeți că sunteți părtaș al naturii Lui divine - că ADN-ul Lui supranatural este 
suprascris în duhul dumneavoastră? Credeți că dușmanul a fost înfrânt și că ați 
primit toată puterea prin Cristos pentru a domni în viața aceasta? Vi se va face 
după credința pe care o aveți.

Care dintre toate adevărurile prezentate în această sesiune reprezintă cea mai 
mare provocare? De ce?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Rugați-vă și puneți lucrurile acestea în mâna lui Dumnezeu. Cereți-I harul de a crede ceea ce El a spus.

Citiți cu atenție Romani 10:17; 12:2, Evrei 4:12 și Coloseni 
3:16. în lumina acestor versete, care ar fi o rețetă bună 
pentru întărirea credinței dumneavoastră? 
_____________________________________________
_____________________________________________

Pentru studiu aprofundat. 
Matei 21:18-22; Marcu 
11:20-25; Ioan 6:28-29; 
Evrei 11:1,6; 
Romani 10:10-11
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Ziua 6 - împreună cu Dumnezeu, nimic nu e imposibil!

Este oare ceva prea greu pentru Domnul? 
- Geneza 18:14

Pentru a putea vedea imposibilul devenind posibil, e nevoie de un credincios 
neabătut. Atunci când ne punem din toată inima și în mod constant încrederea 
în Domnul, vom putea vedea întâmplându-se minuni. 
Anne Graham Lotz, fiica evanghelistului Billy Graham, a spus că: “Când avem 
de înfruntat o situație imposibilă orice încredere în sine trebuie să dispară; tre-
buie să ne bazăm în întregime pe El, pentru resursele de care avem nevoie.” Pe 
parcursul acestui studiu, dacă vă veți supune lui Dumnezeu, veți învăța cum să 
abordați situațiile care depășesc propriile dumneavoastră capacități omenești, și 
veți putea vedea imposibilul devenind posibil. 

Meditați la acest mesaj al promisiunilor din Cuvântul lui Dumnezeu.

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: “La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la 
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.” 

- Matei 19:26

Isus a răspuns: “Tu zici: “Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce 
crede!” 

- Marcu 9:23

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: “Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu 
la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.” 

- Marcu 10:27

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 
- Luca 1:37

Meditând la aceste versete, ce trăiri au stârnit ele în inima dumneavoastră?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Ce v-ați dori să vedeți întâmplându-se (după voia lui Dumnezeu), dar vă temeți 
că este imposibil? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
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Rugăciune

Tată, vreau să nu vreau nimic altceva decât pe Tine! Mă pocăiesc de faptul că 
m-am atașat de lucrurile acestei lumi și că m-am lăsat dus în direcția ei. Dă-mi 
puterea să-mi închid urechea la strigătele ei și la glasul vrăjmașului sau al firii mele 
pământești. Pe parcursul acestui studiu, zidește în mine o inimă neabătută - un 
duh viteaz, curajos și hotărât, care să mă ajute să fac toate temele pe care le-ai 
pregătit pentru mine. Zidește în mine un duh puternic, tare în credință și gata să 
asculte de Tine. în Numele lui Isus. Amin!

 

Sumarul sesiunii
Viața creștină este precum o cursă atletică - nu un sprint, ci un maraton de 
durată. Pentru a alerga cu eficiență și a încheia cu bine cursa pe care Dumnezeu 
a pus-o înaintea noastră, trebuie să dezvoltăm un duh neobosit, care nu renunță 
niciodată, ci perseverează până la final cu tenacitate. Cum să trăim neabătut și 
să domnim în viață în ciuda împotrivirii dușmanului? Prin harul lui Dumnezeu, 
revărsat din plin peste noi în Cristos.
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Note
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Note



Cei ce primesc în toată plinătatea 
harul şi darul neprihănirii, vor 
domni în viaţă prin acel Unul 
singur care este Isus Hristos!

Romani 5:17   
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Nemăsurat - nelimitat - covârșitor
Nemăsurat înseamnă “care nu poate fi măsurat; imens; dincolo de posibilitatea 
de a măsura”. Nelimitat are sensul de “fără graniță, sau fără limită; neîngrădit; 
neîmpiedicat”. Covârșitor înseamnă “a trece dincolo de toate; de o calitate 
excepțională; ieșit din comun; copleșitor”. Alte sinonime ar putea fi: infinit, 
enorm, etern și nelimitat. Toți acești termeni descriu puterea lui Dumnezeu 
- harul Său - care este la lucru în și pentru voi, care credeți (vezi Efeseni 1:19). 

1. Puterea infinită a lui Dumnezeu este totdeauna la dispoziția celui credin-
cios. Harul este puterea, iar Duhul Sfânt care locuiește în dumneavoastră este 
sursa acesteia. Vă puteți aminti o împrejurare în care puterea copleșitoare a lui 
Dumnezeu a intervenit în favoarea dumneavoastră? în ce situație din prezent 
aveți nevoie să experimentați măreția de neegalat a lui Dumnezeu? în ce mod 
întărește amintirea experiențelor trecute credința dumneavoastră actuală?

 Puterea lui Dumnezeu s-a văzut cu adevărat atunci când…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

 Chiar acum, am nevoie de puterea nelimitată a lui Dumnezeu în…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 Text suplimentar pentru lider: Psalmul 77:11-15

Citiți Sesiunea a 2-a a seriei de studiu, împreună cu introducerea și capitolele 2 și 3 ale 
cărții Neabătut. 

Domnind în  viață
Capitolul2
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2. Un aspect al faptului că suntem una cu Hristos 
este faptul că ne identificăm cu El în moartea și 
învierea Lui. Pavel vorbește repetat despre lucrul 
acesta în multe părți din Noul Testament. Citiți cu 
atenție pasajul următor și spuneți ce vă comunică 
despre subiectul unirii noastre cu Hristos.

 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hris-
tos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi 
să trăim o viaţă nouă. în adevăr, dacă ne-am făcut 

una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o în-
viere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit 
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa 
fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de 
păcat. - Romani 6:4-7

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
Texte suplimentare pentru liderul de grup: Galateni 5:24-25; Coloseni 2:11-14; 3:3

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hris-
tos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu 
care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

 - Galateni 2:20

3. Pe lângă faptul că am fost răstigniți împreună 
cu Hristos, noi am și fost înviați împreună cu El și 
așezați în locurile cerești. Meditați cu atenție la 
cuvintele pline de putere ale lui Isus, din Matei și 
Luca și la declarația lui Dumnezeu din Efeseni. în lu-
mina acestor versete, cum ați putea să vă descrieți 
autoritatea pe care o aveți, în calitate de credincios. 

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: “Toată 
puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 

în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot 

Noi suntem parte din 
Hristos. De aceea, și noi 
avem exact aceeași putere 
pe care o are El! “Cum este 
El (Isus), aşa suntem şi noi 
în lumea aceasta” - (1 Ioan 
4:17)

Adevărul esențial G

Noi suntem trupul lui 
Hristos. Din momentul în 
care am fost cufundați în El, 
povestea noastră s-a schim-
bat. Am murit împreună cu 
El, am fost îngropați cu El și 
am fost înviați împreună cu 
El și, ca făpturi cu totul noi, 
trăim așa cum trăiește El! 
“Cum este El (Isus), aşa sun-
tem şi noi în lumea aceasta.” 
Noi suntem în Cristos! Noi 
suntem una cu El! 

Adevărul esențial

G
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ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.” Amin. - Matei 28:18-20

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată 
puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. - Luca 10:19

El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Hristos Isus - Efeseni 2:6

[Dumnezeu] L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 
cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de 
orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul 
acesta, ci şi în cel viitor. - Efeseni 1:20-21

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Marcu 6:7; Luca 9:1-6

A u t o r i t a t e a
Autoritatea reprezintă puterea sau dreptul de a întreprinde anumite acțiuni, 
fără nicio piedică. Este bazată pe un anumit tip de lege, umană sau divină, 
civilă sau morală. Autoritatea supremă este doar a lui Dumnezeu (Romani 
13:1) și, ca urmare, autoritatea umană este dobândită de la El. 
Autoritatea lui Dumnezeu este necondiționată și absolută (Psalmii 2; 29:10; 
Proverbe 21:30; Isaia 40). Din această autoritate provine cea a autorităților 
civile (Ioan 19:10-11; Romani 13:1), a părinților (Efeseni 6:1-4), a stăpânilor (Ef-
eseni 6:5-9), a prezbiterilor (Evrei 13:7, 17) și orice alt tip de autoritate.
Fiindcă Isus este Dumnezeu, autoritatea Lui nu este, pur și simplu, primită de 
la Tatăl, ci este una inerentă. Autoritatea Lui nu cunoaște limite și reprezintă 
temeiul însărcinării pe care ne-a dat-o nouă, ucenicii Lui (Matei 28:19-20).
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4.  Gândiți-vă o clipă! Ce ne-ar putea determina să 
renunțăm la autoritatea noastră acasă, la serviciu 
sau în comunitatea în care trăim? Vă confruntați 
în prezent cu astfel de provocări? Dacă da, cum 
credeți că vă poate ajuta harul lui Dumnezeu se le 
faceți față?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________

 ___________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

5.  Pentru a domni în viață, avem nevoie de împuternicirea care vine din harul 
lui Dumnezeu. Mai întâi și mai presus de orice, harul este favoarea nemeritată a 
lui Dumnezeu, prin care am primit iertarea de păcate și mântuirea. Opriți-vă și 
răspundeți la întrebarea următoare, care este vitală:

Cum sunt mântuit: cum am devenit acceptabil, neprihănit, iubit și drept în relație 
cu Dumnezeu?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Efeseni 1:7; 2:4-5; 8-9; Fapte 15:11; Romani 11:5-6; Tit 2:11

H a r u l
Termenul grecesc original pentru har, folosit 
exclusiv în Noul Testament, este charis. în principiu, 
harul înseamnă “bunătate nemeritată, bunăvoință 
și privilegiu”. La fel de important este faptul că 
termenul har implică și sensul de “putere divină”. 
Dr. James Strong, un respectat cercetător biblic, 
care a investit 35 de ani pentru punerea la punct 
a unei concordanțe exhaustive de termeni biblici, 
spune că harul este “influența divină exercitată 
asupra inimii și reflectarea acesteia în viața unei 
persoane”. în esență, harul este puterea fără plată 
a lui Dumnezeu, care ne dă capacitatea de a trece 
dincolo de capacitatea noastră naturală.

Slujba noastră este să biruim 
orice stă împotriva vieții și 
evlaviei. Noi suntem cei ce tre-
buie să stăpânească pământul 
acesta. Dacă lucrurile merg rău 
și, în ciuda prezenței noastre, 
nu se îmbunătățesc, aceasta 
este din cauză că am renunțat 
la autoritatea noastră.

Adevărul esențial G

“Harul acesta al lui Dumnezeu reprezintă 

tăria voastră, ca și bucuria voastră. 

Și numai rămânând în el puteți trăi 

adevărata viață a omului răscumpărat. De 

aceea, fiți tari în harul acesta, faceți din el 

sursa bucuriei voastre și aveți grijă să nu 

vă îndreptați în altă parte pentru odihnă, 

încurajare sau sfințenie… Apropiați-vă 

mereu de Hristos și de plinătatea acestui 

har al Lui.”

 - F. Horatius Bonar

Citate celebre 
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6. Harul lui Dumnezeu nu ne dăruiește doar mântuirea, ci ne umple și de 
plinătatea lui Hristos însuși. Natura Lui divină este zidită și dezvoltată în noi prin 
lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Analizați fără grabă următoarele versete pline 
de putere și descrieți ce înseamnă să primești plinătatea harului Lui.

Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har - Ioan 1:16

Care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi. - Efeseni 1:23

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin 
în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. - Coloseni 2:9-10

 A primi plinătatea lui Hristos înseamnă…
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

7. Romani 5:2 declară că avem acces prin credință la harul lui Dumnezeu, în 
care stăm. Cugetați pe îndelete la aceste promisi-
uni ale Scripturii și identificați modul în care primim 
harul lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile de care tre-
buie să ne păzim, pentru ca harul lui Dumnezeu să 
nu fie întrerupt?

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De 
aceea zice Scriptura: “Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” - Iacov 4:6

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 
Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu 
smerenie. Căci “Dumnezeu stă împotriva celor 
mândri, dar celor smeriţi le dă har.” - 1 Petru 5:5

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru 
Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui - 2 
Petru 1:2-3 

____________________________________________
____________________________________________

G

“Toți credincioșii adevărați 
primesc din plinătatea lui 
Hristos. Nici cei mai buni și 
mai mari sfinți nu pot trăi 
fără El, pe când cei mai sla-
bi pot trăi prin El. Aceasta 
ne păzește de mândrie și 
laudă, căci nu avem nimic 
pe  care să nu-l fi primit, 
și alungă teama care 
paralizează, căci nu mai 
dorim nimic, dar s-ar putea 
să primim mult. Tot ceea 
ce am primit prin Hristos 
se poate rezuma într-un 
singur cuvânt - har; un dar 
nespus de mare, de bogat 
și de valoros.” 

- Matthew Henry

Citate celebre

G
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 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: 2 Corinteni 12:9; 2 Timotei 2:1

8. Harul plin de putere al lui Dumnezeu este cea mai importantă sursă de 
putere pe care o avem la dispoziție. El se manifestă în orice nevoie pe care o 
avem. Precum o cheie care deschide toate ușile, prin el avem acces la toate 
binecuvântările lui Dumnezeu, cum ar fi înțelepciunea, vindecarea, călăuzirea, 
creativitatea și puterile miraculoase. Opriți-vă și meditați: care este domeniul în 
care dumneavoastră aveți cea mai mare nevoie de manifestarea harului lui Dum-
nezeu acum?

 Am nevoie de harul lui Dumnezeu pentru… 
 1. ____________________________________________________________
  ___________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________

  _______________________________________
3. _______________________________________
  _______________________________________

Soțul meu/soția mea/copii mei au nevoie de harul 
lui Dumnezeu pentru…
 1. _________________________________
___________________________________________ 
  __________________________________
____________________________________________ 
 2. _________________________________
__________________________________________ 
  __________________________________
___________________________________________ 
 3. __________________________________
____________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

Rugați-vă Domnului și cereți-I manifestarea harului Său în aceste domenii 
specifice. Cercetați Cuvântul Său pentru a vedea care sunt promisiunile speci-
fice pentru aceste domenii. Meditați și rugați-vă pentru aceste lucruri, invocând 
promisiunile Lui. Apoi, priviți cum răspunde El rugăciunilor dumneavoastră. 
Țineți undeva o evidență a acestor răspunsuri, pentru a le putea împărtăși al-
tora și pentru a nu le uita.   

“Rugăciunea este exercițiul 
apelării la harul lui Dumne-

zeu. Nu spune - voi răbda 
situația acesta până nu mai 

pot și apoi mă voi ruga. 
Roagă-te acum; apelează 
la harul lui Dumnezeu în 

clipa de nevoie. Rugăciunea 
este cel mai practic lu-
cru cu putință, nu un 

simplu exercițiu religios. 
Rugăciunea este… lucrul 

prin care învățăm să apelăm 
la harul lui Dumnezeu.” 

- Oswald Chambers

Citate celebre
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RUGĂCIUNE PENTRU PUTERE

Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este 
în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Când vă rugaţi, să nu 
bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime 
de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce 
aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. - Matei 6:6-8

9. Dovezi ale harului lui Dumnezeu se pot vedea limpede manifestate în și 
prin Ștefan, Pavel, în biserica din Antiohia (vezi Fapte 6:8; 11:22-23; 19:11). Care 
sunt dovezile vizibile ale lucrării harului lui Dumnezeu în viața dumneavoastră? 
întrebați-i pe cei din apropierea dumneavoastră dacă și ei văd aceste dovezi.
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 Text suplimentar pentru liderul de grup: 1 Petru 4:10-11

 
10. Tribul din Africa a primit un dar minunat, dar nu l-a folosit pentru că oamenii 
nu i-au înțeles principala utilitate. Principala funcție a harului este aceea de a 
ne da putere - capacitatea de a ne depăși limitele noastre naturale. După ce ați 
parcurs această sesiune, ce schimbare s-a produs în modul în care priviți harul 
lui Dumnezeu? Ce adevăr sau adevăruri a folosit Duhul Sfânt pentru a vă adânci 
înțelegerea despre har?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Tată, fie ca Hristos să locuiască (să-și facă locuința permanentă, să se stabilească, 
să rămână) în inima mea prin credință! Fă să fiu înrădăcinat adânc și întemeiat 
în dragoste, ca să am puterea de a înțelege și cunoaște împreună cu toți sfinții 
(poporul devotat al lui Dumnezeu, cei ce au experimentat această dragoste) 
lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea ei. 
Fă să ajung cu adevărat să cunosc (în mod practic, prin experiență personală) 
dragostea lui Hristos, care trece cu mult peste simpla cunoștință (lipsită de 
experiență). Fă să fiu umplut (în toată ființa mea) de toată plinătatea Ta (să am 
cea mai bogată măsură a prezenței Tale divine și să devin un trup umplut și in-
undat în întregime de Dumnezeu însuși)!
în Numele lui Isus, amin!

G
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Provocarea

Una dintre cele mai bune modalități de a reține un lucru învățat nou este să-l 
predai și altora. Gândiți-vă la una sau două persoane care nu participă la studiul 
acesta, despre care știți că se luptă cu domnia prin propriile puteri în anumite 
domenii ale vieții. Invitați aceste persoane la o cafea, la cumpărături, sau acasă, 
la cină, și împărtășiți cu ele ce ați învățat despre harul lui Dumnezeu, ca puterea 
divină care le poate fi de folos în situația prin care trec.

săptămânii
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Ziua 1 - Tot cerul este alături de tine

Ce sunt îngerii? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o 
slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? 

- Evrei 1:14

Credincioșii sunt salvați prin har și împuterniciți prin har să domnească în această 
viață - pentru a contribuit la manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ 
așa cum este în ceruri. Dumnezeu L-a trimis pe Isus ca reprezentant al Său, iar 
Isus ne trimite pe noi ca reprezentați ai Lui. Rick Rener, un extraordinar pastor și 
cercetător al limbii grecești, explică foarte bine principiul acesta prin cuvintele: 

“Știai că ai o slujbă foarte importantă, respectată, onorată, impresionantă și 
influentă în împărăția lui Dumnezeu? Așa e! Ești atât de important pentru împărăția 
lui Dumnezeu, încât tot cerul este alături de tine, gata să-ți vină în ajutor, să te apere, 
să-ți ofere ce ai nevoie, să te ajute și să te sprijine și să-și unească forțele cu tine în 
lucrarea credinței. ” Cu alte cuvinte, cerul este gata să vină în ajutorul tău. De ce? 
Fiindcă ești ambasador al lui Cristos în lumea aceasta.”

Sunteți ambasador al lui Isus Cristos, împuternicit prin harul Său și susținut de 
armatele îngerești pentru a aduce soluții la problemele pământului.

Opriți-vă și meditați. Care sunt lucrurile în care ați dori să domniți în viața aceasta 
dumneavoastră și poporul lui Dumnezeu.
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Ce nedreptate din lume - specific din sfera dumneavoastră de influență - vă 
descurajează și vă înfurie cel mai tare?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Știind că aveți puterea (harul) de a schimba această situație, ce veți face în direcția 
aceasta?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce 
pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. - Psalmul 91:11-12

Pentru studiu aprofundat

Forțele îngerești ale lui Dumnezeu au intervenit în ajutorul poporului Său în modalități mi-
raculoase. Iată câteva exemple: Israel - Exod 23:20-23; Ilie - 1 împărați 19:3-8; Daniel - Daniel 
6:16-23; Petru - Fapte 12:5-11
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Ziua 2 - Ești atractiv?

19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în 
socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20 Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu 
ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu 
Dumnezeu!

2 Corinteni 5:19-20 

Prin credința în Isus Cristos - credința că El a fost fără păcat, a murit plătind pen-
tru păcatele noastre și a înviat biruitor din mormânt - am fost împăcați cu Dum-
nezeu. Am fost reabilitați înaintea Lui și așezați într-o relație bună cu El. Și, în 
această nouă relație, Dumnezeu ne-a desemnat să lucrăm și la împăcarea altora 
cu Sine. El vrea ca noi să domnim în viață ca ambasadori ai Lui. 

C e  e s t e  u n  a m b a s a d o r?
în timpurile Noului Testament, termenul ambasador avea același înțeles ca și 
astăzi…

• Reprezentant oficial, autorizat să vorbească în numele celui care l-a trimis.
• Mesager autorizat, cu puterea de a lua decizii și de a prezenta voia  

guvernului, a națiunii sau a regelui care l-a trimis. 
• Trimis diplomatic de cel mai înalt rang, acreditat pe lângă un guvern străin sau 

pe lângă un alt rege.

 Ca ambasador al lui Isus Cristos, sunteți reprezentantul lui autorizat pe pământ, 
prin care Dumnezeu se adresează oamenilor, chemându-i să se întoarcă la El. 

Imaginați-vă că nu sunteți în relație cu Dumnezeu, dar cunoașteți pe cineva 
care este, dar al cărei comportament nu diferă cu nimic de al dumneavoastră. 
Ați fi atras către Cristos prin intermediul acestei persoane? De ce da sau de ? 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Experiment! întrebați un prieten apropiat care dintre lucrurile pe care le vede în dumneavoastră l-ar atrage sau nu 

spre Cristos. 

Ce schimbări puteți face în modul în care trăiți, pentru a face cunoștința de Dumnezeu 
mai atractivă pentru cei din jurul dumneavoastră? ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________

Pentru studiu aprofundat…
Matei 5:13-16; 1 Petru 2:9-17; 
Luca 6:35.
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Ziua 3 - Te vezi pe tine însuți?

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă [o creație complet nouă]. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. - 2 Corinteni 5:17

Pentru a domni eficient în viață, trebuie să învățați să-L vedeți pe Dumnezeu 
așa cum este și pe dumneavoastră ca o parte inseparabilă a lui Cristos. Sunteți 
una cu El și sunteți părtaș la puterea miraculoasă a harului Său. De aceea Pavel 
afirmă cu toată pasiune “şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este 
nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi” - (Efeseni 
1:18). Dumnezeu vrea să vă deschidă ochii inimii…

Și care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat 
din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice 
domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume 
care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub 
picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, 
plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi. - Efeseni 1:19-23

Ce înseamnă că am fost așezați în locurile cerești, într-o poziție de conducere?
____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

Credeți lucrurile acestea despre dumneavoastră? 
Ce altceva vă mai arată Dumnezeu?
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________

Nu uitați că sunteți parte 
a lui Hristos, iar capul nu 
este separat de trup. Cu 
toții suntem așezați într-o 
poziție de conducere, de 
autoritate și de putere 
în sferele cerești. Cu alte 
cuvinte, suntem într-o 
poziție spirituală aflată dea-
supra oricărei alte autorități 
de pe pământ. în fapt, 
suntem mult mai presus. Nu 
există niciun duh demonic, 
niciun înger căzut și nici 
însuși Satan cu putere mai 
mare decât a noastră. Noi 
domnim suveran.

Adevărul esențial
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Ziua 4 - Ești copilul lui Dumnezeu!

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sun-
tem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. - 1 Ioan 3:1

Prin har am fost mântuiți! Dumnezeu “ne-a izbăvit de sub puterea întunericului 
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, 
prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Coloseni 1:13-14) Slavă Numelui Său! Dar 
Dumnezeu nu ne-a făcut doar slujitori, ci ne-a adoptat și ne-a făcut moștenitori 
împreună cu Isus. Tot - chiar tot - ce este al lui Isus este și al nostru. Efeseni 1:3 
spune că “Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 
care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos.” Ce promisiune uluitoare!

Meditați asupra mesajului următoarelor versete:

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 
să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din 
voia vreunui om, ci din Dumnezeu. - Ioan 1:12-13

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi 
voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere 
care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” însuşi Duhul adevereşte împreună cu 
duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. - Romani 8:14-16

…ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Şi, pen-
tru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, 
adică: „Tată!” Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin 
Dumnezeu. - Galateni 4:5-7

Ce v-a descoperit Domnul cu privire la calitatea pe care o aveți, de fiu sau fiică a 
Lui?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Citiți Efeseni 5:1-2. Ce vă comunică acest pasaj despre ce înseamnă să fii copil al 
lui Dumnezeu?
____________________________________________________________________ 

Citiți 2 Petru 1:3-4. Descrieți legătura dintre a avea natura divină a lui Dumnezeu 
- plinătatea lui Hristos - și a fi copilul Lui, moștenitor împreună cu Hristos.
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Texte conexe: Galateni 3:26-29; Efeseni 3:6
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Ziua 5 - Acordă-ți un timp de refacere!

Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe 
Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea 
feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.

- Luca 9:28-29

Munți, pustiuri, grădini și țărmuri - patru locuri pe care Isus le-a vizitat adesea, 
pentru a putea petrece timp în părtășie cu Tatăl. Ce se întâmpla cu aceste ocazii? 
Isus era transformat și, deși aceste transformări nu reflectau de fiecare dată în-
treaga Sa glorie, precum pe muntele schimbării la față, fiecare ocazie de părtășie 
și comunicare cu Tatăl dădea ocazia Duhului Sfânt să-L revigoreze, să-L umple cu 
energie și să-L călăuzească pe Fiul. Prin aceasta, El a putut să domnească în viață.
Deși Isus este Fiul lui Dumnezeu, păstrarea unității cu Tatăl a fost prioritatea Lui 
numărul unu pe pământ. Petrecând timp cu El, El a rămas puternic prin har și S-a 
supus voii Tatălui.

Ce puteți face în mod concret, pentru a îmbunătăți timpul petrecut în prezența 
Domnului?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Citiți cu atenție fiecare dintre pasajele următoare și observați ce s-a întâmplat cu 
Isus după fiecare moment petrecut cu Tatăl. Ce rol credeți că a avut acest timp 
de părtășie în lucrările miraculoase făcute de Isus?

Marcu  6:45-51 _________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Luca 6:12-16 _________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Matei 26:36-46; Luca 22:39-45; Matei 14:22-36; Marcu 6:45-56
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Pentru studiu aprofundat: 
Marcu 1:35; 6:31-32; Luca 
5:16; Ioan 18:1-2
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Ziua 6 - Partea cea mai bună urmează de acum încolo!

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care 
le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la 
Tatăl; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în 
Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. - Ioan 14:12-14

Isus a domnit în viață pe vremea când a trăit pe pământ. El era întipărirea 
desăvârșită a Tatălui din ceruri și n-a făcut decât ceea ce L-a văzut pe Tatăl făcând 
(vezi Evrei 1:3; Ioan 5:19). Evangheliile relatează aproape 40 de minuni făcute de 
Isus dar “Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris 
cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile 
care s-ar fi scris.” (Ioan 21:25). Iată câteva dintre minunile săvârșite de Isus:

Isus a spus că voi veți face lucrări mai mari decât cele făcute de El. De ce vrea 
Dumnezeu ca și dumneavoastră să faceți lucrări mari?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Numiți câteva dintre “lucrările mai mari” sau manifestări ale puterii lui Dumnezeu, la care 
ați asistat nemijlocit. Ați fost chiar dumneavoastră vreodată instrumentul prin care a lu-
crat Dumnezeu? Cum au influențat aceste experiențe viața dumneavoastră și credința 
celor care le-au văzut? ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Citiți cu atenție Ioan 6:28-29; 15:1-8 și 1 Ioan 5:14-15. Ce puteți schimba în viața 
dumneavoastră, pentru a putea face lucrări mai mari? în ce fel v-au provocat 
aceste versete?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Sumarul sesiunii
în calitate de credincios, harul infinit al lui Dumnezeu este la dispoziția 
dumneavoastră. Prin har, ați devenit copil al lui Dumnezeu și ați primit puterea 
de a domni în orice domeniu al vieții. Harul vă umple de plinătatea lui Hristos, cu 
natura Lui divină. Prin har, aveți autoritate asupra oricărei puteri a dușmanului și 
capacitatea de a vă depăși abilitățile naturale. Harul se primește oricând și ori-
unde, prin rugăciune smerită. 

      Isus a domnit în viață                                                                           
- asupra vremii, mustrând o furtună cât un uragan    
-înmulțind hrana, pentru a hrăni mai mult de 
5000 mii de oameni și, apoi, 4000 de oameni
- înviind morții                                                     

    Cercetează tu însuți
Matei 8:23:27; Marcu 4:35-41
Matei 14:13-21;15:32-38; Marcu 6:35-44; Luca 9:12-17

Marcu 5:35-43; Luca 7:11-15; Ioan 11:41-44
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note



Voi însă sunteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, 

un neam sfânt, un popor pe 
care Dumnezeu și l-a câştigat 

ca să fie al Lui, ca să vestiţi put-
erile minunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina 

Sa minunată;
 - 1 Petru 2:9
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1. Ce viață extraordinară a trăit Isus! Scriptura 
spune că harul lui Dumnezeu era asupra Lui, dân-
du-I puterea de a trăi o viață ieșită din comun în 
toate domeniile. Numiți trei lucruri în care Isus a 
trăit o viață ieșită din comun și spuneți care dintre 
cele trei reprezintă pentru dumneavoastră cea mai 
mare provocare. De ce?

 Trei lucruri în care Isus a trăit o viață ieșită din 
comun:
 1. _____________________________________
  _____________________________________
 2. _____________________________________
  _____________________________________
 3. _____________________________________
  _____________________________________________________________

 Pentru mine, cea mai mare provocare este …
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

2. Dacă încercăm să trăim o viață sfântă prin propriile noastre puteri, vom 
ajunge să dezvoltăm una din următoarele atitudini: fie vom deveni niște ipocriți 
legaliști (spunând una și făcând alta) sau ne vom continua stilul de viață negli-
jent, ascuns în spatele mentalității nebiblice conform căreia “harul acoperă toate 
păcatele în care trăiesc eu”. Ați descoperit că înclinați către vreunul dintre aceste 
moduri de gândire? Dacă da, ce fel de eliberare v-a adus această sesiune?

Citiți Sesiunea 3 a seriei de studiu, împreună cu introducerea și capitolele 4 și 5 ale cărții 
Neabătut.

Oameni  distinși
Capitolul 3

“Cine zice că rămâne în El 
trebuie să trăiască şi el cum 
a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6). 
Cum putem umbla la fel ca 
Isus? Prin harul lui Dum-
nezeu. Lucrarea harului 
trece dincolo de iertarea 
păcatelor - el ne dă puterea 
de a umbla precum Isus, 
deoarece a pus în noi na-
tura Lui.

Adevărul esențial

G
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 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________

Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se 
poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să adu-
cem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu 

evlavie şi cu frică - Evrei 12:28

3.Dacă încercăm să câștigăm harul lui Dumnezeu 
printr-o viață “suficient de bună” sau prin atingerea 
anumitor ținte spirituale, reducem harul la suma 
faptelor bune pe care le putem face noi. Citiți lis-
ta de activități de mai jos. Ați încercat vreodată să 
câștigați harul lui Dumnezeu prin vreuna dintre ele?

Citirea unui anumit număr de versete biblice
Rugăciunea făcută un timp îndelungat
Postul
Comportamentul răbdător/bun cu alții 
Slujirea în lucrare
Ajutorarea săracilor
Dărnicia, prin zeciuială și colecte
împărtășirea evangheliei
Frecventarea bisericii
Abținerea de la a comite un anumit păcat
Vorbirea corectă
Altele ______________________________

 Care lucruri au reprezentat pentru 
dumneavoastră o piedică în calea unei mai bune 
înțelegeri a faptului că harul lui Dumnezeu este un 
dar gratuit?
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

“Secretul unei vieți în har nu stă în efortul 

personal și în încercări repetate, ci într-o 

tot mai mare apropiere de Hristos. Acesta 

este sursa puterii… Isus Cristos vrea 

să-și exprime viața prin tine, iar tu să 

respiri viața Lui. Fără El, nu putem respira 

spiritual, nici tu, nici eu. Harul Lui este 

chiar oxigenul din plămânii noștri, care 

face posibilă viața spirituală. în măsura în 

care ne supunem lui Hristos, El ne umple 

de darul incredibil și dătător de viață al 

harului.’’

- Tony Evans

Citate celebre

Sfințenia nu este produ-
sul lucrării firii noastre, ci 
al harului lui Dumnezeu. 
Harul reprezintă puterea 
și prezența lui Dumnezeu 
în viața noastră, lucru care 
ne oferă posibilitatea de a 
face ceea ce nu putem prin 
propriile noastre puteri. El 
ne dă puterea de a ne curăți 
de tot ceea ce ne întinează 
trupul și sufletul și de a trăi o 
viață cu totul sfântă. Acesta 
este modul plăcut de a sluji 
lui Dumnezeu.

Adevărul esențial

G
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 Supune lui Dumnezeu, în rugăciune, orice obstacol cu care te confrunți. 
Nu uita că harul reprezintă puterea lui Dumnezeu și este sursa tuturor 
binecuvântărilor Lui, printre care putem aminti înțelepciunea, călăuzirea, creati-
vitatea, ungerea și puterea miraculoasă. Nu puteți câștiga harul lui Dumnezeu în 
vreunul dintre aceste domenii, ci acesta trebuie primit cu o inimă smerită.

4. Prin harul lui Dumnezeu, Isus a putut împlini și nevoile practice imediate ale 
oamenilor. A vindecat bolnavii, a dat orbilor vederea, a deschis urechile surzilor, 
i-a făcut pe slăbănogi să umble, a înmulțit hrana pentru a hrăni mulțimile, i-a 
eliberat pe demonizați și chiar a înviat morții. Citiți cu atenție următoarele ver-
sete.

Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată 
afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de 
neputinţă. - Matei 10:1

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, 
nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi. 
- Marcu 16:17-18

Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi stăteau 
împreună în pridvorul lui Solomon. Numărul celor ce credeau în Domnul, 
bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult; până acolo că scoteau pe bolnavi chiar 
pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când va trece 
Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulţimea, de asemenea, 
alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi 
de duhuri necurate: şi toţi se vindecau. - Fapte 5:12, 14-16

Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo 
că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de 
trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele. - Fapte 19:11-12

 Ce vă arată Domnul în aceste pasaje? Ce puteți face dumneavoastră ca părtaș 
al lui Hristos, pentru a împlini nevoile celorlalți?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Luca 4:38-41; Fapte 28:1-6

“în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor 
- Fapte 10:34

G
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5. Aveți nevoie de înțelepciune? Plinătatea harului 
lui Dumnezeu aduce înțelepciunea. Meditați 
la mesajul următoarelor pasaje. Ce vă vorbește 
Domnul cu privire la primirea înțelepciunii, 
discernământului și înțelegerii? Pentru ce situație 
dificilă din prezent aveți nevoie de răspunsuri? 
Opriți-vă și rugați-vă pentru discernământ din 
partea lui Dumnezeu cu privire la soluția cea mai 
bună. Scrieți ce vă comunică El.

 …dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei 
ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul 
şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei 
înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui 
Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura 

Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut 
celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea 
credincioşilor Lui. Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate 
căile care duc la bine. Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi 
desfătarea sufletului tău - Proverbe 2:3-10

…în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. - Coloseni 2:3

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară 
cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu 
valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. - Iacov 1:5-6

 Situația dificilă cu care mă confrunt este...
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Daniel 2:21; Matei 7:24; Luca 21:15; Ioan 8:31-32.

 Discernământul sau soluția pe care am primit-o de la Dumnezeu este…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

 înțelepciunea de la Dumnezeu cu privire la situația prin care treceți s-ar pu-
tea să nu vină astăzi, dar ea va veni. Când veți primi o descoperire de la Dumne-
zeu, scrieți-o undeva și mulțumiți-I pentru ea.

Harul lui Dumnezeu în viața 
lui Isus I-a dat abilitatea de 
a schimba societatea din 
care făcea parte. Acum El 
ne îndeamnă, “Cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, așa 
vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 
20:21). Trebuie să aducem 
schimbare în societate așa 
cum a făcut Isus: prin darul 
gratuit al harului Său!

Adevărul esențial G
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D i s t i n s
“Care se remarcă prin însușirile sale, care iese din 
comun; deosebit, remarcabil; ilustru, eminent”. 
O persoană poate fi distinsă în conduită și com-
portament, precum și în atitudini și acțiuni. In-
teresant este faptul că rădăcina termenului dis-
tins înseamnă “a străpunge cu un obiect ascuțit; 
practicarea de însemne prin străpungere.” Dacă 
aplicăm această definiție la propria persoană, 
trebuie să ne punem întrebarea: trăim noi în 
așa fel încât să străpungem sau să răzbatem 
până în viețile altora, astfel încât ei să vrea să se 
întoarcă la Dumnezeu?  

 

6. A fi distins înseamnă să trăiești o viață ieșită din 
comun, extraordinară, și care lasă în viața celorlalți 
o urmă de neșters. Citiți pe îndelete versetele de 
mai jos și identificați impactul pozitiv al unei vieți 
distinse. în ce lucruri practice vă puteți motiva fa-
milia și prietenii să trăiască vieți distinse?

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi 
să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. - 
Matei 5:16

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vor-
besc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le 
văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. - 1 Petru 2:12

şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, 
dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potri-
vnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuieşte 
pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le 
întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită 
credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru. - Tit 2:7-8, 9-10 

 Impactul pozitiv al unei vieți distinse înseamnă…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

“înțelepciunea reprezintă capacitatea 

de a vedea lucrurile din punctul de 

vedere al lui Dumnezeu… Niciodată să 

nu pierzi din vedere faptul că Dumne-

zeu vede viața ta în totalitatea ei. El te 

cunoaște pe dinăuntru și pe dinafară. 

îți cunoaște gândurile, sentimentele 

și trupul, trecutul prezentul și viitorul. 

îți cunoaște talentele, experiențele și 

darurile spirituale. Dumnezeu vede 

ființa ta în ansamblul ei, știe ce ai fost 

chemat să faci și cu ce te confrunți 

în prezent. Pe măsură ce îți vei privi 

viața din perspectiva lui Dumnezeu, 

capacitatea ta de a discerne calea pe 

care trebuie să mergi va fi din ce în ce 

mai mare.” 

- Charles Stanley

Citate celebre

G
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 Printre modalitățile practice în care îi pot îndemna pe alții să trăiască vieți 
distinse se numără...
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. - 
Evrei 10:24

Caracterizare personaj

DANIEL 

Perioada: aproximativ 620 - 535 î. Cr.
Ocupație: profet și demnitar
Loc de muncă: curtea imperiului babilonian și a celui medo-persan
Calități: devotat, hotărât, integru, distins, strălucit, de încredere, neabătut

Daniel, al cărui nume înseamnă “Dumnezeu este judecătorul meu”, a fost crescut 
într-o familie de evrei nobili și bogați (vezi Daniel 1:3). în anul 605 î. Cr., la vârsta 
de 15 sau 16 ani, împăratul Nebucadnețar al Babilonului a asediat Ierusalimul, iar 
Daniel a fost deportat în Babilon. După trei ani de instruire în tradiția babiloniană 
(vezi Daniel 1:4-5), a funcționat în slujba a cel puțin patru împărați: Nebucadnețar și 
Belșațar, în Babilon, Darius și Cir, în Medo-Persia. 
Viața lui Daniel nu era așa cum și-o dorise. Cu toate acestea, el a rămas credincios 
lui Dumnezeu și I-a adus mare slavă pe parcursul a aproape 70 de ani. Este singu-
rul profet despre care se știe că a slujit doar în țări străine, și deloc în Israel. Ac-
tivând simultan în slujirea Domnului și în politică, el a devenit un evanghelist al 
dușmanilor care-l capturaseră. A fost urât de înțelepții babilonieni și medo-persani, 
tratat incorect și aruncat într-o groapă cu lei la bătrânețe. Dar Dumnezeu a fost 
credincios față de el, l-a salvat și i-a dat înțelepciune divină, viziune despre viitor și 
abilitatea interpretării viselor. Daniel n-a renunțat și nu s-a dat bătut niciodată. El a 
fost neabătut în umblarea cu Dumnezeu și cu totul distins între oameni.
Ce puteți învăța de la Daniel? Citiți cartea lui și aflați în ce mod s-a distins față de 
ceilalți oameni, rămânând evlavios, într-o lume fără Dumnezeu.

Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era 
un duh înalt; şi împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia. 

- Daniel 6:3
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7. Opriți-vă și puneți-vă întrebarea: mă disting și eu între ceilalți oameni, așa 
cum a făcut Daniel? îi permit eu Duhului minunat al lui Dumnezeu să trăiască 
prin mine în toate lucrurile? în ce fel mă disting prin harul lui Dumnezeu în 
înțelepciune, productivitate, creativitate, etc.? în ce domenii mă pot distinge 
mai mult? Rugați-vă și cereți lui Dumnezeu să vă descopere răspunsul la aceste 
întrebări. Scrieți ceea ce vă comunică El.
 Prin harul lui Dumnezeu mă disting în…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

 Domeniile în care mă pot distinge mai mult sunt…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 Material suplimentar pentru liderul de grup: încurajați-i pe studenți să ceară unor persoane care-i cu-
nosc și care-i iubesc să răspundă la aceste întrebări cu privire la ei. Perspectiva unui prieten ne poate ajuta 
adesea să vedem lucruri pe care altfel le-am trece cu vederea (vezi Proverbe 27:17).

8. Există un domeniu în viața dumneavoastră unde vă simțiți insuficient 
pregătit, dar în care simțiți că Dumnezeu vă cheamă să excelați? Care este acesta 
și în ce fel v-a încurajat această sesiune să credeți și să primiți harul și puterea lui 
Dumnezeu în sensul acesta?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 
9. Ați făcut parte dintre cei 98% dintre creștini care nu înțeleg că harul lui Dum-
nezeu reprezintă modul în care El ne dă putere? Care părți ale acestei lecții v-au 
străpuns inima și v-au ajutat să vedeți harul ca pe ceva mult mai înalt? Ce măsuri 
vă îndeamnă Duhul Sfânt să luați?

 Adevărurile care m-au ajutat să văd harul ca pe 
ceva mult mai înalt sunt…
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Măsurile pe care Duhul Sfânt mă îndeamnă să le iau 
sunt... 
 ________________________________________

G

Nu sunteți ceea ce sunteți 
datorită familiei în care v-ați 
născut, datorită condițiilor 
de care v-ați bucurat în 
viață, datorită grupului 
etnic din care faceți parte, 
sau datorită școlii la care 
ați învățat. Sunteți ceea ce 
sunteți prin harul lui Dum-
nezeu!

Adevărul esențial

G
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 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
10. Petreceți câteva momente recapitulând principiile de bază ale sesiunii de 
săptămâna aceasta. Apoi, cu propriile cuvinte, descrieți pe scurt felul în care ha-
rul lui Dumnezeu vă dă putere să trăiți o viață distinsă.
 
 Harul îmi dă putere să trăiesc o viață distinsă prin…
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

Cunoașteți pe cineva care are nevoie să fie întărit prin aflarea acestor adevăruri? 
împărtășiți-le cu acea persoană. 

 Pentru un studiu mai aprofundat al acestui subi-
ect, vedeți materialele din seria lui John,  Extraordi-
nary [Extraordinar]

Găsiți o nevoie pe care o puteți împlini. Poate că ci-
neva din apropierea dumneavoastră se află într-o 
nevoie financiară, iar dumneavoastră îl puteți ajuta 
să plătească o factură sau să-și cumpere de mâncare. 
Vă puteți oferi voluntar să ajutați o mamă, stând o 
vreme cu copilul ei, pentru ca ea să se poată odihni 
puțin. Puteți invita un coleg de școală acasă, pen-

tru cină și pentru jocuri. Cereți Duhului Sfânt să vă deschidă ochii la o nevoie 
din jurul dumneavoastră și să vă arate modul în care o puteți împlini.

Citate celebre
CHALLENGE

“Dumnezeule atotputernic, 
care ne-ai creat după chipul și 
asemănarea Ta: dă-ne harul să 
ne luptăm fără frică împotriva 

răului, să nu facem pace cu 
opresorii și să ne folosim cu 

reverență libertatea în slujba 
dreptății, în comunitățile noas-
tre și în lumea întreagă, pentru 

slava Numelui Tău cel sfânt.” 
- William Wilberforce

Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 - Crește în har

Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 
A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. - 2 Petru 3:18

Harul este puterea pe care Dumnezeu ne-o dă pentru viață. Precum aerul din 
plămâni și sângele din vene, harul dă viață fiecărui aspect al ființei noastre. Dum-
nezeu ne învață, prin apostolul Petru, să creștem în har. Cuvântul a crește implică 
timp, iar timpul indică un proces; într-adevăr, creșterea în har reprezintă un pro-
ces de-o viață întreagă, condus de Dumnezeu și dus la îndeplinire de Duhul 
Sfânt.
A crește în har înseamnă a te maturiza în Hristos, iar acesta este modul de viață 
pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru toți copiii Lui (vezi Romani 8:29-30). La 
aceasta se referă Pavel când vorbește despre “credința care duce la credință” și 
despre a crește din “slavă în slavă” (vezi Romani 1:17; 2 Corinteni 3:18). Pas cu pas, 
zi de zi, învățăm cum să cerem, să primim și să folosim harul lui Dumnezeu. Iată 
ce spune Pavel:

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului 
Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei 
sfinţiţi. - Fapte 20:32

Care este sursa harului? Care este lucrarea lui și ce puteți face dumneavoastră 
pentru a vă asigura permanenta creștere în har?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Conform Efeseni 4:11-16, ce alte lucruri v-a pus Dumnezeu la dispoziție pentru a 
vă ajuta să creșteți spiritual? Ce vă comunică acest pasaj?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Citiți Evrei 12:14-15. Care este legătura dintre aceste 
două versete și ce au ele a face cu abaterea de la 
harul lui Dumnezeu?
____________________________________________
____________________________________________ 
Texte conexe: Efeseni 4:30-32; 1 Corinteni 1:10.

“Noul Testament conține 155 de referințe la 

har, dintre care 130 sunt ale apostolului Pavel. 

Conceptul de har domină întreaga teologie 

a apostolului, de la un capăt la celălalt, în 

fiecare epistolă și definește învățătura și 

nădejdile lui cele mai înalte. Harul reprezintă 

magnificul ideal după care avea să-și evalueze 

atât viața lui, cât și a ta.” 

- David Jeremiah

Citate celebre
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Ziua 2 - Harul îți dă puterea de a trăi în curăție

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu 
fi primit în zadar harul lui Dumnezeu; Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, 
preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne 
ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. - 2 Corinteni 6:1; 7:1

Una dintre cele mai mari binecuvântări aduse de harul plin de putere al lui 
Dumnezeu este capacitatea de a trăi o viață curată și sfântă, așa cum a trăit Isus. 
Deși sângele Lui ne curățește de orice păcat, și noi suntem chemați să lucrăm 
împreună cu Duhul Sfânt în procesul de purificare a vieții de toate lucrurile care 
ne întinează trupul și sufletul (mintea, voința și sentimentele). între acestea se 
numără atitudinile și faptele care nu sunt conforme cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cum facem lucrul acesta? Prin harul lui Dumnezeu. Harul se risipește dacă nu-l 
folosim pentru a ne curăți viața.
 
Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le consideră necurate sau impure?
Citiți Efeseni 5:3-5 • Iacov 1:19-21; 3:5-10 • 1 Petru 2:1 • 2 Corinteni 6:14-7:

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Citiți Matei 15:10-11, 18. De unde vin necurățiile? Cum ne putem păzi de ele?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Care este darul lui Dumnezeu care ne ajută să ne curățim? Cum putem folosi 
darul acesta?
Citiți Psalmul 119:9, 11 • Ioan 15:3, 17:17 • Efeseni 5:25-26 • Iacov 1:21-25 • 1 Petru 1:22, 2:2 • Coloseni 3:16

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Cine altcineva joacă un rol important în acest proces de curățire? Cum trebuie să 
răspundem la lucrul acesta? 
Citiți Filipeni 1:6; 2:12-13 • 1 Tesaloniceni 5:23-24 • Romani 6:19, 22

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
 
V-a descoperit Duhul sfânt ceva necurat în viața dumneavoastră? Poate fi o atitu-
dine, o activitate, o relație, un mod de gândire sau de 
vorbire. Cum puteți colabora cu Duhul Sfânt pentru a vă 
curăți: ________________________________________
_____________________________________________

Pentru studiu aprofundat: 
Isaia 1:16; Ieremia 4:14; 
Iacov 4:8; 1 Ioan 3:3; 2 
Timotei 2:20-23 
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Ziua 3 - Harul îți dă puterea să luminezi

Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. 
Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste 
tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina 
ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale. - Isaia 60:1-3 

“Dumnezeu a zis: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.” (Geneza 1:3). Aceasta a fost 
dorința lui Dumnezeu de la început și la fel a rămas și astăzi. Isus a spus:

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână 
ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi 
luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care 
este în ceruri. - Matei 5:14-16

Gândiți-vă la aceste cuvinte ale lui Isus și chemarea de trâmbiță a lui Dumnezeu 
din Isaia 60:1-3. Ce v-a comunicat Domnul cu privire la chemarea de a fi lumina 
Lui?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Imaginați-vă că e miezul iernii și că o severă pană de curent electric durează mai 
multe zile. Nopțile sunt lungi și întunericul e gros, să-l tai cu cuțitul. Cât de mare 
e bucuria atunci când se aprinde din nou lumina! 
Vă ajută această imagine să aveți o mai mare 
compasiune pentru cei aflați în întuneric spiritual? 
Cum? Cum poate schimba această perspectivă felul 
dumneavoastră de purtare la magazin, între vecini, 
în familie, etc.?
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Ce a determinat slava lui Dumnezeu să strălucească 
în noi? 
Citește Psalmul 34:5 • 2 Corintheni 3:18, 4:6 • Filipeni 2:14-15 • Isaia 
58:10

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
Texte înrudite: Eclesiastul 8:1; Psalm 19:8; 119:105, 130;  
2 Petru 1:19. 

Fiecare dintre noi este 
chemat să activeze în 
diverse domenii ale 
societății. Indiferent unde 
ne-am afla în viață, trebuie 
să adoptăm o atitudine de 
conducere. Creativitatea 
noastră trebuie să-i inspire 
pe cei din jur, în așa fel încât 
și ei să-și dorească așa ceva. 
Acolo unde sunt prezenți 
oameni credincioși, trebuie 
să existe o abundență de 
creativitate, eficiență, pace, 
sensibilitate și iscusință. 
Prin harul lui Dumnezeu, 
trebuie să fim lumini într-o 
lume întunecată.

Adevărul esențial
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Ziua  4 - Ai fost creat cu un scop!

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
 - 1 Corinteni 12:7

Amprentele dumneavoastră, timbrul vocii, culoarea și forma ochilor și ampren-
ta dentară, toate spun un singur lucru: sunteți unic. De asemenea, Dumnezeu 
v-a dat daruri, talente și abilități care vă deosebesc de toți ceilalți oameni și vă 
echipează pentru îndeplinirea unei misiuni pe care nimeni altcineva din lume 
nu o mai are. Dumnezeu și alții se bazează pe dumneavoastră să duceți această 
misiune la îndeplinire.
Vă vine sau nu să credeți, fiecare zi a vieții dumneavoastră a fost proiectată 
înainte ca dumneavoastră să vă fi născut! înainte de existența rețelelor de social-
izare, care să poată reda tot ce se întâmplă în viața oamenilor înainte de întemei-
erea lumii - Dumnezeu a făcut o înregistrare pas cu pas a fiecărei zile din viața 
dumneavoastră. Iată ce spune El în Cuvânt:

Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale,

şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!Trupul meu nu era ascuns de Tine,
când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile 

pământului.
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise 

toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este 

numărul lor!  Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trez-
esc, sunt tot cu Tine. Psalmul 139:13-18

Credeți că lui Dumnezeu îi pasă de dumneavoastră, că are un plan bun pen-
tru viața dumneavoastră și că gândurile Lui sunt ziditoare și folositoare? Ce vă 
vorbește Domnul prin aceste versete?    
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Identificați-vă darurile și talentele. La ce vă pricepeți cu adevărat? La ce spun 
alții că vă pricepeți? Ce vă face plăcere să faceți? Vedeți vreo legătură? Aceste 
răspunsuri vă pot da o imagine a chemării pe care o aveți.

îmi place să fac/mă pricep la…
____________________________________________________________________ 

Alții spun că mă pricep la…
____________________________________________________________________ 

în lumina acestor răspunsuri, simt chemarea pentru…
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Pentru studiu aprofundat…
Ieremia 1:5; Isaia 49:1; Efeseni 
2:10; Ieremia 29:11; Romani 
12:4-8
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Ziua 5 - Ești așezat într-un loc strategic!

Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. 
- Galateni 6:10

Dumnezeu își așează copiii pretutindeni. Locul în care vă aflați nu este întâmplător, 
ci este ales cu un scop precis. Obiectivul Lui este să domniți în viață, în mijlocul 
circumstanțelor în care vă aflați, să arătați caracteristicile împărăției Lui și să-I 
aduceți slavă. Ca părtaș al lui Hristos, ați primit puterea promovării binelui a biruirii 
răului și a oferirii unei minunate speranțe. 
De ce ne dă Dumnezeu har? De ce ne dă ungere, înțelepciune, creativitate, și 
puterea învierii prin Duhul Său? Nu numai pentru folosul nostru și al familiilor no-
astre, ci pentru a deveni o sursă a binecuvântărilor pentru cei din jurul nostru - cei 
cu care avem deja relații și cei cu care intrăm în contact în cadrul sferei noastre de 
influență.

Analizați-vă trecutul și observați care sunt persoanele prin care Dumnezeu a adus binecu-
vântare în viața dumneavoastră. Unde ați fi fost dacă n-ar fi fost acești oameni?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Sunteți cumva doar un rezervor care acumulează binecuvântările sau o conductă 
prin care pot curge binecuvântările lui Dumnezeu și către alții?
____________________________________________________________________
Rugați-vă și cereți lui Dumnezeu să vă dea o inimă sensibilă la nevoile altora.

Care sunt persoanele din sfera dumneavoastră de influență în care vă investiți 
viața în prezent? Simțiți că Dumnezeu vă conducă către o persoană, familie, co-
munitate sau grup? în ce mod?__________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
 
Dumnezeu vrea să acordăm o atenție specială văduvelor, orfanilor și săracilor. Citiți 
Psalmii 68:5; 146:5-9 • Proverbe 15:25 • Ieremia 49:11 • Iacov 1:27. 

Ce vrea Dumnezeu să facem pentru ei? Cum vom fi binecuvântați dacă facem 
așa?
Citiți Psalmii 41:1-3, 82:3-4 • Isaia 1:17 • Ieremia 22:3 • Proverbe 19:17, 21:13, 28:27

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Ce familie, persoană sau organizație sunteți gata să sprijiniți pentru a împlini 
această însărcinare?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Ziua 6 - Destinul tău e să învingi!

Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei 
fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau 
astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini - Deuteronom 28:13

A domni în viață prin harul lui Dumnezeu înseamnă să te eliberezi de sub dom-
nia inevitabilului. Viața dumneavoastră nu se limitează doar la a trăi de la un 
salariu la altul, a aduna bani în bancă și a ieși, într-o zi, la pensie, ci ați devenit un 
conducător care dă tonul în sfera lui de influență. Dumneavoastră aduceți cerul 
pe pământ!  

în ce domeniu se manifestă în mod obișnuit influența dumneavoastră!
____________________________________________________________________ 
Exemple: medicină, educație, politică, construcții, media, bunuri și servicii, slujire spirituală, creșterea copiilor, etc. 
 
Descrieți cum arată în viața dumneavoastră practica de a domni în viață. Care ar 
trebui să fie răspunsul celor din jur?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Singur condiție pentru a fi “cap” pe care ne-o pune Dumnezeu este ascultarea de 
poruncile Lui. Citiți istoria decăderii lui Saul, din 1 Samuel 15. Ce puteți învăța și 
aplica în viața dumneavoastră din exemplul lui Saul? Ce este ascultarea, din per-
spectiva lui Dumnezeu?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Ascultarea aduce binecuvântări! Identificați promisiunile biblice.
Matei 12:50 • Ioan 14:23, 15:9-11 • Deuteronom 28:1-14 • Iosua 1:7-8 • 1 Împărați 3:14 • Isaia 1:19

____________________________________________________________________ 

Stați în liniște înaintea Domnului și întrebați dacă este ceva ce v-a cerut să faceți 
și ați făcut doar parțial, sau deloc. Scrieți răspunsul primit de la El. Dacă este nec-
esar, cereți-I iertare pentru neascultare și cereți harul de a asculta de El în între-
gime.
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Sumarul sesiunii
Harul reprezintă puterea pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a putea trăi o viață 
distinsă, așa cum a trăit Isus. înțelepciunea, creativitatea, curăția, sfințenia și capaci-
tatea de a schimba societatea - toate acestea sunt posibile prin har. Oriunde ai merge 
și orice ai face, Dumnezeu vrea să luminezi, arătând caracterul Lui și aducându-I glo-
rie.
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note



Drept răspuns, Isus i-a zis: 
„Adevărat, adevărat îţi spun 

că, dacă un om nu se naşte din 
nou, nu poate vedea împărăţia 

lui Dumnezeu.”
Isus i-a răspuns: „Adevărat, 

adevărat îţi spun că, dacă nu se 
naşte cineva din apă şi din Duh, 

nu poate să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu.
—Ioan 3:3, 5   
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1. Dacă vreți să domniți în viață, trebuie să 
înțelegeți împărăția lui Dumnezeu. Iată ce spun 
Domnul Isus și apostolul Pavel în sensul acesta. 
Unde este împărăția lui Dumnezeu și care sunt 
lucrurile care o formează? Ce lucruri nu sunt din 
această împărăție?

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni împărăţia 
lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: 
“împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să 
izbească privirile. Nu se va zice: “Uite-o aici!” sau: 
“Uite-o acolo!” Căci iată că împărăţia lui Dumne-
zeu este înăuntrul vostru.” - Luca 17:20-21

Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi 
băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul 
Sfânt. - Romani 14:17

Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci 
în putere. - 1 Corinteni 4:20

____________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Text suplimentar pentru liderul de grup: Ioan 18:36

î m p ă r ă ț i a  l u i  D u m n e z e u 
Expresia din limba greacă folosită cel mai des în Noul Testament pentru 
împărăția lui Dumnezeu este basileia tou Theos. Theos înseamnă “Dumne-
zeu, divinitate supremă”, iar basileia se referă la “regalitate, stăpânire sau 

Citiți Sesiunea 4 a seriei de studiu, împreună cu capitolul 6 al cărții Neabătut.

Vedeți  sau intrați 
Capitolul 4

Isus vorbește mult 
despre împărăția lui 
Dumnezeu, aceasta 
fiind amintită de peste 
100 de ori în Noul 
Testament. Mulți văd 
împărăția lui Dumne-
zeu ca fiind cerul dar, în 
realitate, când vorbește 
despre acesta, Isus face 
referire la domnia lui 
Dumnezeu. 

Adevărul esențial
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domeniu de conducere” și provine de la o rădăcină lexicală care are sensul 
de “sursă a puterii”. Deci, se poate spune că împărăția lui Dumnezeu este 
domeniul unde Dumnezeu își exercită autoritatea regală sau imperială 
(o definiție a cuvântului imperial poate fi aceea de “putere supremă”). Ca 
urmare, împărăția lui Dumnezeu este domnia supremă sau imperială a lui 
Dumnezeu.

Lecții de viață - împărăția lui Dumnezeu 

împărăția lui Dumnezeu este 
ca...

Lecție de viață Pasaj biblic

Un împărat care a voit să-și regleze 
conturile cu supușii lui 

Iertare Matei 18:21-35

Un fermier care pune sămânța pe 
ogor

Dumnezeu dă creștere Marcu 4:26-29

O sămânță de muștar Nu subestima niciodată puterea 
lui Dumnezeu

Matei 13:31-32; 
Marcu 4:30-32; 
Luca 13:18-19

Un om care a semănat sămânță 
bună în ogorul lui

Există credincioși adevărați și 
credincioși falși; Dumnezeu va 
judeca din ce categorie face parte 
fiecare

Matei 13:24-30, 
36-43

Plămădeala pe care o femeie o pune 
într-o mare cantitate de aluat

Puterea lui Dumnezeu are o 
foarte largă influență

Matei 13:33; 
Luca 13:20-21

O comoară pe care un om a găsit-o 
îngropată într-un ogor

Valoarea împărăției lui Dum-
nezeu nu se poate compara cu 
nimic altceva

Matei 13:44

Un negustor care caută perle de 
mare preț

Valoarea împărăției lui Dum-
nezeu nu se poate compara cu 
nimic altceva

Matei 13:45-46

Un năvod care este aruncat în mare 
și adună tot felul de pești 

Dumnezeu este Judecătorul 
suprem

Matei 13:47-50

Un om care scoate din inima lui 
comori vechi și comori noi

învățătura “nouă” a lui Isus legată 
de cea a Vechiului Testament și 
este susținută de aceasta

Matei 13:52

Un stăpân care angajează lucrători Toți oamenii sunt mântuiți prin 
har

Matei 20:1-16

Un rege care a dat o mare petrecere Dumnezeu dorește din toată 
inima ca toți să fie cu El în ceruri

Matei 22:1-14; 
Luca 14:15-24

Zece fecioare care și-au luat can-
delele pentru a întâmpina mirele 

Fii gata totdeauna pentru reveni-
rea lui Hristos

Matei 25:1-13

Un stăpân care a dat slujitorilor lui 
talanți, pentru a-i investi

Dumnezeu dă fiecăruia dintre noi 
daruri pe care știe că le putem 
folosi și așteaptă rezultate de pe 
urma lor

Matei 25:14-30
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2. Când vedeți în Scriptură expresia împărăția lui Dumnezeu, înlocuiți-o cu ex-
presia din limba originală, care înseamnă: domnia supremă sau imperială a lui 
Dumnezeu. Acesta îi va da un înțeles mult mai clar și mai relevant. Apoi, meditați 
asupra următoarelor texte și a uimitoarelor afirmații făcute în ele.

El le-a zis: “Când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se 
Numele Tău; vie [domnia Ta supremă]; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe 
pământ. 

—Luca 11:2 

Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: “Ferice de voi care sunteţi 
săraci, pentru că [domnia supremă a lui Dumnezeu] este a voastră! 

—Luca 6:20

Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: “Lăsaţi copilaşii să vină la 
Mine şi nu-i opriţi; căci [domnia supremă a lui Dumnezeu] este a celor ca ei. 
Adevărat vă spun că oricine nu va primi [domnia supremă a lui Dumnezeu] ca 
un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!” 

—Marcu 10:14-15

Căutaţi mai întâi [domnia supremă a lui Dumnezeu], şi toate aceste lucruri vi se 
vor da pe deasupra.

—Luca 12:31

 Ce vă descoperă Domnul cu privire la împărăția 
lui Dumnezeu, adică la domnia Lui supremă și plină 
de putere? 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 

Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi 
spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 
vedea împărăţia lui Dumnezeu.” Isus i-a răspuns: 

“Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, 

precum în cer așa și pe pământ.» 

Această afirmație înseamnă, pur și 

simplu, că un om dedicat cu adevărat 

rugăciunii nu este interesat de 

zidirea unei împărății personale, ci de 

împărăția lui Dumnezeu și de lucrurile 

care constituie voia Lui… Noi trebuie 

să întrebăm: «Tată, ce dorești Tu să 

se facă? Care este voia Ta în lume?» 

Dumnezeu se bucură atunci când tu îți 

găsești plăcerea în lucrurile care-I plac 

și Lui și El te va binecuvânta atunci 

când te implici în împlinirea lucrării Lui 

pe pământ.”

 - dr. Myles Munroe

Citate celebre 
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“Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. - Ioan 3:3, 5
3. Credincioșii care văd împărăția lui Dumnezeu sunt precum pasagerii unui 
avion. Credincioșii care intră în împărăția lui Dumnezeu sunt piloții. Descrieți 
diferența dintre un creștin “pasager” și unul “pilot”. Ce avantaje au piloții? 
Dumneavoastră din care categorie faceți parte?  
 Creștini-pasageri Creștini-piloți
  ________________________________ ______________________________________
  ________________________________ ______________________________________
  ________________________________ ______________________________________
 

V e d e ț i  s a u  i n t r a ț i
Termenul grecesc original pentru a vedea din Ioan 3:3 este eido, care 
înseamnă “a vedea cu ochii” sau “a cunoaște, a face cunoștință, a fi conștient 
de”. în Ioan 3:5, Isus îi duce pe credincioși la un alt nivel, folosind cuvântul 
a intra, de la grecescul eiserchomai, care înseamnă “a se ridica, a intra”. Toți 
copiii lui Dumnezeu sunt capabili să vadă împărăția lui Dumnezeu - adică 
înțeleg și sunt conștienți de domnia supremă a lui Dumnezeu. Dar nu toți co-
piii Lui intră în împărăție. Cei care intră în împărăție, de fapt se ridică și intră 
în domnia supremă a lui Dumnezeu. Este o mare diferență între cele două.

4. Isus spune că pentru un om bogat este aproape imposibil să intre în 
împărăție, adică în domnia supremă a lui Dumnezeu (vezi Matei 19:24). Dar celor 
săraci, împărăția li se dă fără plată (vezi Luca 6:20). Explicați ce vrea să spună Isus 
prin cuvintele sărac și bogat. Ce mentalitate are fiecare și în ce își pune fiecare 
încrederea?
 Cei BOGAȚI sunt…
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Cei SĂRACI sunt…
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Material suplimentar pentru studiul în grup: vezi pagina 65 din cartea Neabătut.

G
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5. Pentru a trece de la a vedea împărăția lui Dumnezeu la a intra în ea, trebuie 
să trecem prin multe necazuri (vezi Fapte 14:22). Dar Dumnezeu nu vrea să ne 
descurajăm din pricina aceasta, ci să ne bucurăm!

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. în lume veţi avea necazuri; dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea

—Ioan 16:33 

Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Is-
raele! „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge 
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau 
Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba, în locul tău.

 —Isaia 43:1-3

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: “Nicide-
cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini 
de încredere: “Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face 
omul?” 

—Evrei  13:5-6 

în ce mod ați fost încurajat și întărit prin aceste promisiuni ale lui Dumnezeu să 
înfruntați necazurile vieții?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Psalmii 28:6-9; 37:23-24, 39-40; Proverbe 2:8; Isaia 41:10-14, 

54:10; 2 Timotei 4:18.

N e c a z 
Termenul grecesc pentru necaz este thlipsis, pe care James Strong îl definește 
ca “presiune, persecuție, restriște sau necaz”. Lexiconul Thayer îl descrie ca 
“greutățile sau durerile unei femei aflate în travaliu.” The Encyclopedia of 
Biblical Words spune că thlipsis descrie “ideea unui stres emoțional și fizic 
foarte mare, ce poate fi determinat de cauze interne sau externe. Dintre cele 
cincizeci și cinci de ocurențe ale acestei rădăcini în Noul Testament, cincizeci 
și trei sunt figurative. Această presiune poate veni din partea vrăjmașilor, a 
circumstanțelor nefavorabile, a deciziilor greșite sau a unei dorințe scăpate 
de sub control.”
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6. Vom avea necazuri, dar Dumnezeu nu ne va 
duce niciodată în mijlocul unei furtuni pe care nu 
ne dă puterea s-o biruim. Descrieți o furtună în mi-
jlocul căreia vă aflați în prezent. Știind experiența 
prin care a trecut Isus, ce vă așteptați să se întâm-
ple, odată ce veți fi depășit furtuna?

Meditați la mesajul următoarelor versete, pen-
tru o mai profundă înțelegere a acestui adevăr.

Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors (din 
pustie) în Galileea şi I s-a dus vestea în tot 
ţinutul dimprejur. 

—Luca 4:14

Eu socotesc că suferinţele din vremea de 
acum (din această viață) nu sunt vrednice să 
fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie 
descoperită faţă de noi. 

—Romani 8:18 

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a 
fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a 

făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. 
—Iacov  1:12

Dumnezeul oricărui har (cel care răspândește harul și îndurările), care 
v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa (proprie) veşnică, după ce veţi 
suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va 
face neclintiţi. 

—1 Petru 5:10 

Furtuna în care mă aflu este…
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, mă aștept să...
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Pentru liderul de grup: vezi paginile 72-74 din cartea Neabătut.

“Dacă Tatăl îngăduie unei încercări să vină, 

aceasta are loc din pricină că acea încercare 

este cel mai dulce și mai bun lucru care ni 

se poate întâmpla, și trebuie s-o primim 

cu recunoștință, ca din mâna Lui cea bună. 

încercarea poate fi dură până la sânge, și nu 

vreau să spun că trebuie să ne placă sau să ne 

bucure suferința cauzată de ea, ci trebuie să 

ne bucurăm de voia lui Dumnezeu, în necaz, 

căci voia Lui este totdeauna dulce, indiferent 

dacă se manifestă în bucurie sau în tristețe. 

Necazurile noastre pot fi carele… care ne vor 

duce către mult așteptata biruință.”

 - Hannah Whitall Smith

Citate celebre 
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7. Necazul aduce suferință dar, dacă suferim împreună cu Isus, vom și glorificați 
împreună cu El și ne vom bucura de puterea care L-a înviat pe El. Descrieți pe 
scurt, cu propriile cuvinte, cele două tipuri de suferință: cea de dragul lumii și cea 
de dragul neprihănirii. în ce aspecte ale vieții suferiți 
sau anticipați că veți suferi pentru neprihănire?

Suferința de dragul lumii…
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 

Suferința pentru neprihănire…
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 

Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăţa 
legile dreptăţii Tale

—Psalmul 119:7 

8. Fiecare necaz reprezintă o experiență a sfințirii, 
în mâna lui Dumnezeu. Dacă este abordat corect, 
prin harul Lui, necazul ne va întări și ne va ajuta să 
domnim în viață în modul la care nici nu n-am fi pu-
tut visa. Amintiți-vă o încercare majoră prin care ați 
trecut - lungă și intensă - și pe care ați depășit-o. în 
ce mod v-a ajutat să vă asemănați mai mult cu Cris-
tos și v-a dat putere să slujiți mai bine celorlalți?
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va 
mântui, ca să intru în împărăţia Lui cerească. A Lui să 
fie slava în vecii vecilor! Amin. 

—2 Timotei  4:18 

“Pavel folosește termenul grecesc 

thlipsis pentru “suferință”, creând 

ideea presiunii care se folosește la sto-

arcerea strugurilor, pentru extragerea 

mustului. Nu căutăm necazurile cu 

orice preț, dar ne folosim de ele, ca 

de niște resurse de energie pentru 

generarea schimbării în viața noastră. 

Ele ne fac mai puternici, mai nobili, 

mai înțelepți și mai vrednici ce a sluji 

lui Dumnezeu în lucruri din ce în ce 

mai înalte.” 

- David Jeremiah 

Citate celebre

G

Nu Dumnezeu generează 
necazul (thlipsis). El știe 
că trăim într-o lume 
vrăjmașă căilor Lui 
și,  pentru a ajunge să 
domnim în viață și să fim 
biruitori, vom avea de 
înfruntat împotrivirea 
forțelor întunericului. Ca 
urmare, El ne pregătește 
în domeniile în care știe 
că avem nevoie, pentru 
a putea face față unor 
confruntări mai serioase. 

Adevărul esențial
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9. înțelegerea perspectivei lui Dumnezeu asupra necazurilor și suferinței are 
o importanță vitală. La finalul acestei sesiuni, ați ajuns să vedeți mai limpede 
problema încercărilor? Ce s-a schimbat? Care este cel mai încurajator lucru pe 
care l-ați învățat? Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru el și împărtășiți-l și altora.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

în această săptămână, faceți-vă timp să citiți una 
sau mai multe evanghelii, substituind de fiecare 
dată împărăția lui Dumnezeu cu cuvintele: domnia 
puternică și supremă a lui Dumnezeu. Meditați asupra 
acestor versete și cereți-i lui Dumnezeu să mărească 
revelația domniei Sale din prezent în viața voastră. 
Notați mai jos ceea ce ați învățat.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

G

“Suferința nu va lipsi niciodată pe deplin din 

viața noastră. Așa că, nu vă temeți de suferință! 

Suferința voastră poate fi un extraordinar 

mijloc de iubire, dacă o folosiți bine… în ea 

însăși, suferința este inutilă, dar dacă este 

alăturată suferințelor lui Hristos, devine un 

minunat dar și un semn al iubirii. Suferința lui 

Hristos s-a dovedit a fi un dar al iubirii, fiindcă 

prin suferința Lui s-au ispășit păcatele noastre.” 

- Maica Tereza

Citate celebre

săptămânii
SĂPTĂMâNIIProvocarea
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Ziua 1 -  Fiți plin de Duhul Sfânt!

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
—Efeseni 5:18 

Ce binecuvântare este Duhul Sfânt! El este Duhul Harului, care ne dă har și putere 
în viață. în ziua Cincizecimii, el a venit să locuiască în duhul omului pentru prima 
dată, această revărsare, profețită de Ioel, marcând începutul răspândirii împărăției 
lui Dumnezeu pe pământ, cu toată puterea (vezi Ioel 2:28-29). 
Prin această nouă dimensiune a intervenției divine, ucenicii lui Isus au fost 
împuterniciți să intre sub autoritatea domniei supreme a lui Dumnezeu și să 
devină instrumentele răspândirii ei pe pământ. Ceea ce a fost valabil pentru uce-
nici, este valabil și pentru noi, astăzi. Vom vedea venind împărăția lui Dumnezeu 
“nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu - zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 
4:6). De aceea vrea Dumnezeu să fim plini de Duhul în fiecare zi.

Dacă un pahar este plin de apă, în el nu mai e loc pentru nimic altceva. Dacă sun-
tem plini de alte lucruri și nu de Duhul lui Dumnezeu, nu mai avem loc și pentru 
El. Care sunt gândurile care vă umplu minte, cererile care vă umplu rugăciunile 
și activitățile care vă umplu zilele. De ce sunteți plin? Este cumva un amalgam 
de lucruri? Rugați-vă Domnului să vă descopere ce este, cu adevărat, în inima 
dumneavoastră.
____________________________________________
____________________________________________ 
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________ 

Citiți Ioan 14:16-17, 26 și 16:12-15, împreună cu 
rugăciunea celui credincios din Fapte 4:23-33. Dacă 
ești plin de duhul sfânt, cum te poți aștepta să se 
manifeste harul Lui?

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
Citiți Isaia 40:28-31, Fapte 1:4-5 și Psalmul 23:1-3, 
____________________________________________

_____________________
_____________________
_____________________

Pentru studiu aprofundat… 
Efeseni 3:14-19; 
Coloseni 1:9-13

“Harul lui Dumnezeu, de care i s-a făcut 

parte prigonitorului Saul, este și la 

dispoziția ta. Aceeași plinătate a Duhului 

Sfânt de care s-a bucurat el este valabilă 

și astăzi. Nu te mulțumi cu nicio altă 

experiență mai prejos de Botezul pe care 

l-au primit ucenicii la Cincizecime și treci 

la o viață de umplere continuă cu Duhul 

binecuvântat al lui Dumnezeu.” 

- Smith Wigglesworth

Citate celebre
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Ziua 2 - Satură-te de Cuvânt

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 

—Coloseni 3:16 

Unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le puteți face, mai ales în mijlocul 
necazurilor, este să vă săturați cu Cuvântul lui Dumnezeu, care este cea mai 
puternică armă în mâna Duhului Sfânt. După ce a aflat că este bolnavă de can-
cer, Shirley, soacra lui John, a dezvoltat următorul obicei: a respins orice analize 
negative și orice gând negativ, de înfrângere, și le-a înlocuit cu adevărul Scrip-
turii. Luptând neabătut cu acest thlipsis atât de dificil, folosind Cuvântul, ea a 
primit cununa vieții și acum domnește în domeniul în care a fost perseverentă. 
Ce mărturie a harului plin de putere al lui Dumnezeu!

De ce este Cuvântul lui Dumnezeu mai important decât orice altă sursă de informație 
aflată la dispoziția omului?
Citiți Psalmul 119:89 • Isaia 40:8 • Matei 24:35 • 1 Petru 1:25 • 2 Timotei 3:16-17 • 2 Petru 1:20-21

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Cum poate influența puterea sa viața dumneavoastră?
Citiți Evrei 4:12 • Iacov 1:21 • Ioan 8:31-32 • Ieremia 23:29 • Proverbe 4:20-22 • Psalmii 19:7-11, 107:20

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Care este planul dumneavoastră de acțiune pentru a sătura cu Cuvântul lui 
Dumnezeu? Rugați-vă și cereți-I Lui să vă ajute să găsiți o metodă practică de 
absorbire a bogaților nutrimenți ai adevărului Lui veșnic. El cunoaște rigorile 
programului dumneavoastră și vă va ajuta să găsiți cea mai bună metodă. El 
vorbește inimii dumneavoastră.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

Iată câteva unelte: cărți duhovnicești, predici, programe de computer, studii și muzică.
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Ziua 3 - Alege-ți prietenii cu înțelepciune

Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale. 
—Psalmul 119:63  

Un alt obicei crucial pentru viață este acela al alegerii cu mare atenți a priete-
nilor apropiați. Este adevărată vechea zicală: Spune-mi cu cine te însoțești, ca 
să-ți spun cine ești! Prietenii noștri apropiați au un impact semnificativ asupra 
direcției în care mergem și asupra calității trăirii noastre. în timp ce niște pri-
eteni buni ne vor motiva la o trăire sfântă și la a-L urma pe Dumnezeu cu toată 
puterea, prietenii răi au obiceiul de a sufoca viața spirituală și de a ne duce într-o 
direcție greșită. Dacă vrem să trăim neabătut pentru El, trebuie să ne alegem cu 
înțelepciune persoanele în compania cărora petrecem cel mai mult timp.

Citiți Psalmul 1:1 • Proverbe 4:14-15, 22:24-25, 24:1-2 • 1 Corinteni 5:11, 15:33 •
2 Corinteni 6:14-18 • Proverbe 13:20; 17:17; 27:5-6, 17 • Eclesiastul 4:9-10 •
Maleahi 3:16-17.

Chemarea noastră este să-i căutăm pe cei pierduți și să-i ajutăm pe cei ce sunt 
robi ai compromisului. Cum puteți avea un bun criteriu de selecție pentru cei 
pe care-i invitați în cercul dumneavoastră intim de prieteni și, în același timp, să 
rămâneți sare și lumină pentru cei nemântuiți și înșelați de diavol?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână 
ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, 

şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl 

vostru care este în ceruri. 
—Matei 5:14-16 

Care dintre persoanele din viața dumneavoastră vă încurajează să-L urmați pe Dom-
nul, să credeți Cuvântul Lui și să creșteți în Cristos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mulțumiți Domnului pentru acești oameni, rugați-vă pentru ei și folosiți orice prilej de a avea părtășie cu ei.

Descrieți caracteristicile “prietenului perfect”. Cum vă poate ajuta un ast-
fel de prieten să trăiți neabătut? Ce-ar trebui să spună și să facă? Cereți 
lui Dumnezeu harul de a fi un astfel de prieten pentru alții. Ce trebuie să 
faceți pentru a fi un astfel de prieten pentru cei din sfera dumneavoastră de  
influență?_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Ziua 4 - Nu uita ce a făcut Isus pentru tine

Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotri-
vire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi 
de oboseală în sufletele voastre

—Evrei 12:3

Isus a trăit neabătut. El a îndurat necazuri și încercări la fel ca noi, dar le-a biruit 
prin puterea harului lui Dumnezeu. Amintirea lucrurilor prin care El a trecut pen-
tru noi reprezintă un bun medicament pentru oboseala inimii și a sufletului. Evrei 
12:2-3 spune,

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru 
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit 
din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă 
pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.

Citiți pe îndelete, în Evanghelii, una dintre relatările ultimelor ceasuri ale Mântu-
itorului, înainte de moarte. Iată-le: Matei 26:57-75, 27:1-50 • Marcu 14:53-72,15:1-37 
• Luca 22:54-71, 23:1-46 • Ioan 18:12-40, 19:1-30. Pentru o cât mai bună înțelegere 
a evenimentelor, citiți-le pe toate.

Ce efect are asupra dumneavoastră suferința și sacrificiul lui Isus?______
______________________________________________________________
____________________________________________________________________

în ce fel vă încurajează să mergeți mai departe această reamintire a ultimelor cea-
suri din viața Lui?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ce altceva vă mai învață Duhul Sfânt? Ați primit vreun imbold de a face vreo 
schimbare de atitudine sau de perspectivă? Dacă da, care?
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________ Pentru studiu 

aprofundat…
Robul care pătimește: 
Isaia 53:1-2; înălțat în slavă: 
Filipeni 2:5-11
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Ziua 5 - Necazul care aduce transformare

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem 
schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

—2 Corinteni 3:18  

Cuvântul lui Dumnezeu spune că “Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a 
fost dus de Duhul în pustiu” (Luca 4:1). Și pe noi ne va duce Duhul Sfânt în pustiu, unde 
vom experimenta o perioadă de încercare, într-un mediu fără viață, plin de uscăciune și la 
temperaturi extreme. 
După ce ispita a luat sfârșit, Biblia spune că “Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors.” 
(Luca 4:14). Observați că a intrat în perioada de ispitire plin de Duhul Sfânt și a ieșit plin de 
puterea Duhului. între momentul începutului ispitei și cel al încheierii ei a avut loc trans-
formarea. 

Termenul transformat, din 2 Corinteni 3:18 este cuvântul grecesc metamorpho, o 
combinație de termeni, între meta și morpho. Meta poartă în el ideea unui schimb, iar 
morpho este termenul pentru forma exterioară a unei persoane. împreună, cele două 
înseamnă “a transfigura sau a transforma aspectul cuiva”.
Citiți cu atenție Luca 4:1-14 (în mai multe traduceri ale Bibliei, dacă se poate).

Cum L-a atacat Satan pe Isus în pustiu? în ce mod vă atacă pe dumneavoastră?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cum a răspuns Isus? Cum puteți aplica lucrul acesta în viața dumneavoastră?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Treceți mereu și mereu prin aceleași încercări, dar fără rezultat? Rugați pe Domnul 
să vă arate ce ajustări sunt necesare în viața dumneavoastră, pentru a se produce 
transformarea pe care o dorește El. Scrieți răspunsul Lui.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac 
asemenea cu moartea Lui; - Filipeni 3:10
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Ziua 6 - Să știi că Dumnezeu e de partea ta!

Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru 
noi, cine va fi împotriva noastră? 

—Romani 8:31 
Dumnezeu este de partea noastră! Ce adevăr important - o afirmație care merită 
toată atenția noastră. Max Lucado ne ajută să aprofundăm acest adevăr:

“Citiți pe îndelete expresia «Dumnezeu este de partea noastră». Faceți o scurtă 
pauză înainte de a continua. Citiți din nou, cu voce tare (cu scuzele mele pentru 
persoanele din jur). Dumnezeu este de partea noastră. Repetați expresia de patru 
ori, accentuând, de data aceasta, fiecare cuvânt, pe rând (haideți, doar nu sunteți 
atât de grăbiți).
Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu 
este de partea noastră. Dumnezeu este de partea noastră.

Dumnezeu este de partea ta. Părinții poate te-au uitat, profesorii poate te-au neglijat, 
fraților tăi poate le e rușine cu tine, dar Cel care ascultă rugăciunile tale este Creatorul 
oceanelor, Dumnezeu!
Dumnezeu este de partea ta. Nu “poate”, nu “a fost”, nu “va fi”, ci “este”. El este de partea 
ta. Astăzi. în ceasul acesta. în minutul acesta. în timp ce citești această propoziție. Nu e 
nevoie să stai la rând sau să revii mâine. El este cu tine. Mai aproape decât este acum de 
tine, nu poate fi. Loialitatea Lui față de tine nu va fi mai mare dacă tu devii mai bun și nici 
mai mică, dacă tu devii mai rău. El este de partea ta.”
Dumnezeu este de partea ta. Ce spun aceste cinci cuvinte inimii dumneavoastră 
chiar acum?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cine sau ce este chiar acum împotriva dumneavoastră? în ce fel vă ajută realitatea 
faptului că “Dumnezeu este de partea ta” să vedeți mai limpede și mai profitabil 
situația în care vă aflați?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți cu atenție cuvintele lui David, din Psalmul 18:1-19, scrise atunci când Dum-
nezeu l-a izbăvit de dușmanii lui. în ce fel vă puteți identifica cu el? Ce tablou 
al lui Dumnezeu aduc aceste cuvinte în inima 
dumneavoastră? în ce mod vă încurajează?
_____________________________________________
_____________________________________________

Pentru studiu 
aprofundat… Psalmii 3:3-
8, 20:6-7, 27:1-5, 118:6-7; 
Isaia 41:10-14; Evrei 13:5-6
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note

Sumarul sesiunii 

împărăția lui Dumnezeu nu este un loc fizic, ci o manifestare a puterii și caract-
erului Lui. Dumnezeu nu vrea doar să vedem împărăția Lui sau să fim conștienți 
de prezența ei, ci vrea să intrăm în ea. Vrea ca noi să ne ridicăm și să intrăm în 
domnia Lui supremă, într-un mod caracterizat de experiența personală. Facem 
lucrul acesta în vremuri de necaz care, dacă sunt abordate corect, ne vor ajuta 
tot mai mult să ne asemănăm cu Cristos și să ne ridicăm la un nou nivel de dom-
nie în viață.



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

s-o aibă din belşug.
 - Ioan 10:10
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1. în calitate de credincioși, este important să 
realizăm că suntem soldați, într-un război spiri-
tual. Toți trecem prin instruirea de bază și suntem 
echipați special pentru a fi protejați și a avea putere 
de luptă. Citiți cu atenție următoarele versete. Ce 
înțelegere și învățătură ați primit de la Duhul Sfânt 
pentru a deveni un soldat mai bun?

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu 
ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci 
armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii 
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumne-
zeu ca să surpe întăriturile. —2 Corinteni 10:3-4 

îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca 
să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolu-
lui. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii 
şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti

—Efeseni 6:11-12, 

Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. Niciun ostaş nu se 
încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.

—2 Timotei 2:3-4 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.  
—Proverbe 28:1 

Citiți Sesiunea 5 a seriei de studiu, împreună cu capitolul 7 al cărții Neabătut.

Cine se află în spatele necazurilor? 

Capitolul5

“Dacă ești în Cristos, 
ești, cu adevărat, un 
soldat. Sămânța lui Isus 
Cristos a fost semănată 
în inima ta și ai parte 
de natura Lui. El este 
cel mai mare luptător 
care a trăit pe pământ 
vreodată și, fiindcă El 
este un luptător, și tu 
ești un luptător. 

Citate celebreG
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2. Dumnezeu vrea să luptăm lupta cea bună, 
apucând tare viața veșnică la care am fost chemați 
(vezi 1 Timotei 6:12). Nu vrea să adoptăm o atitu-
dine de lașitate, evitând lupta sau fugind de ea ci, 
să adoptăm o atitudine de erou, înfruntând lupta 
cu curaj și ieșind biruitori.

Meditați la aceste promisiuni ale Domnului.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi 
care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma 
cunoştinţei Lui. 

—2 Corinteni 2:14

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela 
care ne-a iubit.

—Romani 8:37

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu 
biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra 
lumii este credinţa noastră.

—1 Ioan 5:4

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; 
şi pe orice limbă care se va ridica la judecată îm-
potriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea 
robilor Domnului, aşa este mântuirea care le 
vine de la Mine, zice Domnul

—Isaia 54:17 

 Care este tema recurentă a acestor versete? în 
ce mod vă cercetează ele inima?
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________
 Text suplimentar pentru liderul de grup: Luca 10:19

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor 
aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice 
piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne 
şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă 
înainte. —Evrei 12:1 

Dacă ești în Cristos, ești, 
cu adevărat, un soldat. 
Sămânța lui Isus Cristos a 
fost semănată în inima ta 
și ai parte de natura Lui. El 
este cel mai mare luptător 
care a trăit pe pământ 
vreodată și, fiindcă El este 
un luptător, și tu ești un 
luptător. 

Adevărul esențial G

“Ca parte a oștirii lui Hristos, tu 

mărșăluiești în rând cu duhurile biruit-

oare. Fiecare dintre voi, soldați, este 

un copil de Rege. Unii, ca tine, se află 

în toiul luptei, asediați din toate părțile 

de necazuri și de ispite. Alții, după 

multe bătălii, eșecuri și regrupări, sunt 

deja pe zidurile cerului, ca biruitori. De 

acolo, ei privesc la tine și te îndeamnă 

să iei cu asalt reduta vrăjmașă, după 

pilda lor, strigând: «Luptă până la 

moarte și Cetatea va fi a ta, după cum 

acum este și a noastră.» ”

 - William Gurnall

Citate celebre
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3. Isus le-a cerut ucenicilor Lui să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă 
- nu să meargă până la jumătatea drumului, unde aveau să fie înecați de furtună. 
Aveau cuvântul Lui că vor reuși, iar cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ceva 
reprezintă garanția ca lucrurile sunt ca și făcute. Ați primit un cuvânt din partea 
lui Dumnezeu pentru călăuzire într-un lucru, dar nu ați pornit încă în direcția 
respectivă? Dacă da, ce vă reține?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
Texte suplimentare pentru liderul de grup: Luca 4:1-4; Matei 14:25-32

Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului 
trăieşte omul.  

—Deuteronom 8:3 

4. Când vă confruntați și când înfruntați furtunile vieții, veți câștiga o mare 
biruință. Revedeți încercările din viața dumneavoastră. Ce înțelepciune spirituală 
ați căpătat prin acele încercări, înțelepciune care vă este de folos și astăzi? A cui 
viață a fost influențată pozitiv de suferința dumneavoastră și de biruința pe care 
ați dobândit-o? Cum au fost ajutați alții de lucrurile acestea?

 înțelepciunea pe care am primit-o de la Dum-
nezeu în vremurile de necaz: ________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 Oamenii care au beneficiat de pe urma faptului că eu am fost neabătut și perse-
verent: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dumnezeu nu te va trece 
niciodată printr-o furtună 
pe care nu ți-a dat puterea 
- harul - de a o  birui. Scrie-ți 
acest adevăr pentru tot-
deauna pe inima ta, căci el 
te va întări atunci când vei 
trece prin necazuri.

Adevărul esențial
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inecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele 
îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazur-
ile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de 
Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! 

- Corinteni 1:3-4 

5. Dumnezeu nu sursa, proiectantul sau genera-
torul necazurilor (thlipsis) prin care treceți, ci Satan 
și forțele lui demonice. De ce este crucial să știți 
lucrul acesta? Ce se va întâmpla dacă vă gândiți că 
Dumnezeu stă în spatele lor?
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

6. Identificarea sursei necazurilor și ispitelor a reprezentat pentru mulți o piatră 
de poticnire. Meditați pe îndelete la textul din Iacov 1:13-17. Cum vă ajută acest 
pasaj să știți cu siguranță că nu Dumnezeu este sursa necazurilor dumneavoastră? 
Unde își are originea dorința de a păcătui?

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumne-
zeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiec-
are este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a 
zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă 
înşelaţi preaiubiţii mei fraţi: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, 
coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră 
de mutare. 

—Iacov1:13-17 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile 
să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug

—Ioan 10:10 

“Indiferent ce necaz, ce plan diavolesc 

au ce acuzații sunt aruncate asupra 

noastră - toate încercările lui Satan de a ne 

distruge - sunt răscumpărate de dragostea 

lui Dumnezeu și apoi sunt folosite pentru 

desăvârșirea noastră. Dacă-L căutăm pe 

Domnul cu perseverență, împotrivirea 

devine combustibilul care ține aprins focul 

pentru Dumnezeu în inima noastră.” 

- Francis Frangipane

Citate celebre

G

G
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7. Vinovăția și rușinea sunt arme redutabile pe care dușmanul le folosește 
împotriva noastră pentru a ne împiedica să lucrăm la înaintarea împărăției lui 
Dumnezeu. Din fericire, Isus ne-a eliberat nu doar de păcat, ci și de vina și rușine 
asociate acestuia. Ce învățături puteți lua din următoarele adevăruri dătătoare 
de viață și cum le puteți folosi împotriva vrăjmașului?

după cum zice Scriptura: “Oricine crede în El nu va 
fi dat de ruşine.””

—Romani 10:11

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost 
sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului 
nostru. 

—1 Corinteni 6:11

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi 
este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi 
sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de 
orice păcat. 

—1 Ioan 1:7
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

V i n o v ă ț i e  -  R u ș i n e  -  C o n d a m n a r e
Vinovăția, în cel mai fidel înțeles, înseamnă “infracțiune, delict sau datorie” și 
provine de la o rădăcină care înseamnă “a plăti”. Vinovăția unui om apare atunci 
când încalcă cu bună știință o lege sau când are o datorie de plătit, din punct 
de vedere legal. Rușinea este un  “sentiment jenant, determinat de o conștiință 
vinovată; o faptă care aduce dezonoare și ocară pe fața cuiva.” Condamnarea 
reprezintă acțiunea de a condamna, care înseamnă “a pronunța pe cineva vino-
vat; a da o sentință și o pedeapsă; implică respingerea totală”.

Este foarte limpede: în 
spatele oricărui necaz din 
categoria uciderii, furtului 
sau distrugerii se află Satan; 
el este la originea lui. Pe 
de altă parte, scopul lui 
Dumnezeu pentru viața 
dumneavoastră este o trăire 
din belșug. Când aveți de-a 
face cu presiuni, greutăți 
sau suferințe de orice fel, 
folosiți filtrul din Ioan 10:10 
pentru a afla dacă în spatele 
situației se află Dumnezeu 
sau vrăjmașul

Adevărul esențial 
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Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela 
care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a 

şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
—Romani 8:33-34

8. Noi nu că am fost eliberați doar de rușine și de vinovăție, ci și de sub condam-
nare. Numiți trei domenii în care vrăjmașul încearcă să vă aducă din nou senti-
mentul de condamnare.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Data viitoare când vrăjmașul încearcă să vă acuze de păcatele de care v-ați 
pocăit deja, răspundeți-i citând din Cuvântul lui Dumnezeu. Meditați la mesajul 
și la adevărurile următoarelor pasaje și invocați-le împotriva vrăjmașului!

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu 
trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. în 
adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi 
a morţii. 

—Romani 8:1-2

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în viața mea ca să judece (să 
respingă, să condamne să dea o sentință) viața mea, ci ca viața mea să fie 
mântuită prin El. Deoarece cred în El (mă țin de El, mă încred în El și mă bazez 
pe El) nu sunt judecat (eu, care cred în El nu mai sunt niciodată dus la judecată; 
pentru mine nu mai există respingere sau condamnare)

 - Ioan 3:17-18 (Personalizare făcută pentru accentuarea mesajului)

Texte suplimentare pentru liderul de grup: Isaia 50:9; Ioan 5:24  

9. Boala nu este de la Dumnezeu; sănătatea, 
da! Citiți istoria orbului Bartimeu și a femeii ca-
naanite din Matei 15:21-28 și Marcu 10:46-52. Ce 
puteți învăța și aplica în viața dumneavoastră din 
perseverența ei neabătută?
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
10. Mai mult decât orice altceva, Dumnezeu vrea 
ca tu, copilul Lui, să ai succes și să fii sănătos (vezi 
3 Ioan 1:2). El nu este sursa bolii sau a dificultăților 
financiare, dar se folosește de ele pentru a ne ridica 
pe o poziție de și mai mare autoritate. 

înțelegi lucrul acesta acum, 
o dată pentru totdeauna: în 
Hristos Isus sunteți iertat. 
Nu există păcat pe care 
să-l fi comis și care să nu fie 
șters prin sângele Lui. Deci, 
dacă rușinea, vinovăția 
sau condamnarea apar în 
sufletul dumneavoastră, din 
pricina a ceva ce ați gândit, 
ați spus sau ați făcut în tre-
cut, și pentru care ați cerut 
deja iertare lui Dumnezeu, 
cel care aduce aceste trăiri 
nu este Domnul. 

Adevărul esențial
SĂPTĂMâNII
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 Biblia ne numește în repetare rânduri biruitori. A birui înseamnă “a ieși bine 
dintr-un conflict; a-ți lăsa oponentul incapabil sau lipsit de putere; a depăși (ob-
stacole, împotrivire etc.) a fi victorios”. Cum puteți transmite o atitudine de bi-
ruitor unei persoane care se luptă cu probleme de sănătate, de condamnare, sau 
financiare?

 Condamnare
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Sănătate
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Finanțe
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 

Identificați un domeniu cu care vă frământați și în 
care sunteți nesigur de voia lui Dumnezeu. Studiați 
Scriptura pentru a vedea care sunt făgăduințele și 
învățăturile care vă descoperă voia Lui în problema 
respectivă. Scrieți aceste versete, afișați-le în locuri 
vizibile și rostiți-le cu voce tare ori de câte ori sunteți 
confruntat cu dificultăți sau îndoieli.

Nu uitați că orice împotri-
vire caracterizată de furt, 
ucidere și distrugere n-are 
nimic a face cu Dumnezeu, 
ci vine de la Satan, care 
vrea să vă descurajeze, să 
vă înfrângă și să vă înghită. 
Trebuie să ne împotrivim lor 
neabătut, pentru a vedea 
împărăția lui Dumnezeu 
manifestându-se pe pământ 
ca și în ceruri.

Adevărul esențial
SĂPTĂMâNII

Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 - Fii convins că Dumnezeu te iubește!

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care 
ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună 
cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 

- Efeseni 2:4-5

Cei mai mulți dintre noi știu că Ioan 3:16 spune “Fiindcă atât de mult a iubit Dum-
nezeu lumea”. Dar știți că dragostea lui este veșnică? în Ieremia 31:3, Dumnezeu 
spune: “Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” Iu-
birea lui Dumnezeu este eternă, atât de puternică și de mare, încât nu are nici 
început, nici sfârșit! 
Cum puteți ști cu siguranță că Dumnezeu vă iubește? Credeți-L pe Cuvânt! Nu 
vă bazați pe sentimente și nu plecați urechea la șoapta vrăjmașului. Meditați la 
mesajul următoarelor pasaje:

însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată 
în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă 
fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un 
om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar 
găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, 
pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 

- Romani 5:5-8

Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi 
de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. 
Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de 
oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndu-
rarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care 
L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată 
socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.

 - Tit 3:3-7
Citiți Romani. Când trăiți sunteți neascultător sau vă lipsește credința, cum vă 
vede Dumnezeu?
____________________________________________________________________

Faceți o pauză și meditați la dragostea cea mare cu care vă iubește Dumnezeu. 
Scrieți apoi un text de laudă pentru tot ceea ce a făcut El pentru dumneavoastră.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 2 - Cunoaște-ți dușmanul

Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă 
despre planurile lui.

 - 2 Corinteni 2:11
Un soldat care merge la război este instruit cu privire la identitatea inamicului. 
Cu cât îi cunoaște mai bine strategiile, cu atât este mai bine pregătit. La fel stau 
lucrurile și în cazul celor credincioși. Cum ne putem familiariza cu planurile rele 
ale Satanei? Folosind filtrul pe care ni l-a pus la dispoziție Isus în Ioan 10:10: “Hoţul 
nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Rick Renner analizează sensul câtorva cuvinte cheie 
din acesta pasaj.

Cuvântul hoț, în greacă, este klepto, care înseamnă “a fura” și creează imaginea unui 
bandit sau a unui hoț de buzunare, care este atât de abil în modul în care operează, 
încât metodele lui sunt aproape imposibil de depistat. Isus folosește acest termen 
pentru a face să înțelegem că diavolul este atât de șiret și de amăgitor, încât adesea 
își atinge ținta înainte ca omul să-și dea seama ce s-a întâmplat. 
Cuvintele referitoare la a omorî provin de a termenul grecesc thuo, care avea, inițial, 
sensul de “jertfire a animalelor pe altar - sacrificarea unui lucru drag și prețios.” Nu 
avea nimic de-a face cu crima. Prin felul în care folosește acest cuvânt, Isus spune 
că, hoțul, dacă n-a plecat deja cu tot ce avem mai drag, va încerca să ne convingă 
pe noi să sacrificăm ceea ce n-a luat încă. 
A treia expresie folosită de Isus pentru descrierea scopului vrăjmașului este ter-
menul a distruge sau a prăpădi, care provine de la grecescul apollumi și are sen-
sul de “ceva ruinat,  distrus, nimicit, devastat”. Aici Isus ne spune că, dacă Satan 
nu poate fura de la noi sau nu ne poate convinge să sacrificăm noi înșine ceea ce 
ne este drag pentru a avea pace, atunci va încerca să distrugă în totalitate și să 
nimicească totul. 
Nu vă înșelați, dacă dușmanul nu este oprit, ne va jefui de tot ce avem, ne va de-
termina să sacrificăm orice lucru bun pe care l-am primit de la Dumnezeu, pentru 
aavea pace și ne va distruge în totalitate viața.

Ce vă învață Duhul Sfânt cu privire la vrăjmaș și la atacurile lui asupra vieții 
dumneavoastră?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Citiți Ioan 8:44. Ce mod de acțiune al lui Satan este descris aici și cum vă puteți 
înarma împotriva lui?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 3 - Acceptă cu bucurie disciplina Domnului

Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: “Fiule, nu dispreţui pedeapsa Dom-
nului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe 
cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.” 

- Evrei 12:5-6

Disciplina este legătura divină dintre dorință și destin - puntea care ne duce 
unde vrem să ajungem. James Dobson spune, în mod corect, că “dacă cineva 
analizează secretul din spatele unei echipe de fotbal campioane, unei orchestre 
magnifice sau unei afaceri de succes, principalul ingredient este, invariabil, dis-
ciplina”.
Interesant este faptul că, atât disciplina Domnului, cât și condamnarea din 
partea dușmanului sunt, uneori, neplăcute iar alteori de-a dreptul dureroase. Cu 
toate acestea,  între cele două e o mare diferență. Condamnarea pe care o aduce 
vrăjmașul nu ne oferă o cale de ieșire, ci aduce doar vinovăție și rușine. Prin con-
trast, disciplina Domnului ne oferă o cale de ieșire - pocăința. El ne corectează 
în dragoste, pentru a repara părtășia noastră cu El și pentru a ne maturiza în 
asemănare cu Hristos.

Conform textului din Evrei 12:10-11, care sunt binecuvântările acceptării cu bucu-
rie a disciplinei Domnului?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cu ce compară Isus și Maleahi îndreptarea Domnului? Cum suntem chemați să 
răspundem la ea?
Citiți: Ioan 15:1-8; Maleahi 3:1-4

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vezi: Zaharia 13:8-9

Ținta noastră este ca, prin harul lui Dumnezeu, să ajungem să nu păcătuim. Dar, 
dacă păcătuim, trebuie să rezolvăm problema imediat. Citiți 1 Ioan 1:9, Psalmul 
32:1-6, și Proverbe 28:13. Descrieți cu propriile cuvinte răspunsul unei pocăințe 
autentice.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Care este lucrul pe care Dumnezeu îl va face, cu siguranță, atunci când vă pocăiți? 
în ce fel vă încurajează lucrul acesta?
Citiți: Psalmul 103:2-3, 12 • 1 Ioan 1:9; 2:1-2 • 1 Petru 2:24 • Coloseni 2:13-15.

______________________________________________
_____________________________________________
 

Pentru studiu suplimen-
tar…
Deuteronom 8:5; Job 5:17; 
Psalmul 94:12-13, 119:67; 
Proverbe 3:11-12; Fapte  3:19
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Ziua 4 - Cultivă o conștiință sănătoasă

Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe 
Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele 
moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu! 

- Evrei 9:14

Când e vorba de păcat și de conștiința noastră, avem două opțiuni: putem fi 
conștienți de păcat sau conștienți de neprihănire. A fi orientați spre păcat 
înseamnă să ne vedem doar ca “păcătoși mântuiți prin har”, totdeauna conștienți 
de greșelile și eșecurile pe care le avem. Acesta este un teren propice pentru 
dezvoltarea sentimentelor de vinovăție, rușine și condamnare.
Pe de altă parte, dacă suntem orientați spre neprihănire, nu vom uita niciun mo-
ment victoria lui Cristos asupra păcatului și vom fi mereu conștienți că suntem 
în regulă cu Dumnezeu. Suntem conștienți că puterea păcatului a fost înfrântă 
definitiv în viața noastră prin lucrarea lui Cristos pe cruce și că harul Lui ne dă 
puterea de a trăi liberi față de păcat, atât înăuntru, cât și în afară. Când suntem 
conștienți de neprihănirea noastră, ne aflăm în poziția în care putem crește în 
puterea harului.
încercați următorul test. Nu vă gândiți la șerpi. Uitați toate imaginile pe care le-
ați văzut, cu cobre încolăcite și gata să sară pentru a mușca pe cineva. Ștergeți-
vă din minte imaginile cu uriașii  boa constrictori și cu gropi colcăind de șerpi 
cu clopoței. Nu vă gândiți la corpurile lor alunecoase, umede și pline de solzi. A 
mers? Nu. De fapt, v-ați gândit la ei și mai mult, nu? Asta, pentru că ați devenit 
“conștienți de șerpi”.

Ce se întâmplă atunci când vă concentrați asupra păcatelor și slăbiciunilor din 
trecut? Cine credeți că vă aduce aminte de aceste eșecuri (vezi Apocalipsa 12:10; 
Zaharia 3:1-2)? Ce ar trebui să faceți în privința aceasta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Concentrați-vă asupra identității dumneavoastră în Cristos și proclamați-o cu 
voce tare! Citiți fiecare dintre versetele următoare și scrieți câte o scurtă afirmație 
personalizată, prin care vă declarați convingerea să sunteți într-o bună relație cu 
Dumnezeu. 
Filipeni 3:9 - Eu sunt în Cristos și neprihănirea mea vine de la Dumnezeu, prin credință.
2 Corinteni 5:21_____________________________________________________
Romani 6:6-7, 14 ______________________________________________________
Romani 8:1-2 __________________________________
_____________________________________________ 
Efeseni 2:1, 4-6 ______________________________
_____________________________________________ 
Texte conexe: 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 5:17; Galateni 3:13; Efeseni 1:7; 

Coloseni 1:13-14.

Pentru studiu aprofundat… 
Fapte 24:16; 1 Corinteni 8:7-
13; 1 Timotei 1:5, 18-19;4:1-2; 
Tit 1:15-16; Evrei 9:14; 10:19-
22; 1 Petru 3:15-16
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Ziua 5 - Dumnezeu vindecă

“Dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Isus... a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: “Da, 
voiesc, fii curăţat!”   

—Marcu 1:40-41  
în tot Noul Testament, nenumărați oameni au venit la Isus și la ucenicii Lui pen-
tru vindecare. Nimeni n-a fost refuzat. Scriptura spune că au adus la Isus “pe toţi 
cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei 
slăbănogi; şi El îi vindeca.” (Matei 4:24)

Deoarece Isus este întipărirea exactă a Tatălui (Coloseni 1:15; Evrei 1:3), El 
face numai voia Tatălui (Ioan 5:19-20) și este același ieri, azi și în veac (Evrei 
13:8), ce spune lucrul acesta despre dorința lui Dumnezeu pentru vindecarea  
dumneavoastră? ______________________________________________________

Vindecarea este parte importantă din procesul răscumpărării, la fel ca iertarea. 
Citiți pe îndelete următoarele promisiuni uimitoare.

Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă 
toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; 

- Psalmul 103:2-3
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi 
noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă 
pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 

- Isaia 53:4-5
El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

 - 1 Petru 2:24

Ce vă spune Duhul Sfânt prin aceste versete? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Aveți greutăți în a crede cu tărie pentru vindecarea cuiva? Care este cel mai mare 
obstacol în calea credinței dumneavoastră? De ce trebuie să vă bazați credința 
pe Cuvântul Lui, nu pe experiență? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pentru studiu aprofundat…
Vindecare (în general) Isus i-a vindecat pe toți cei ce veneau la El  Apostolii au vindecat 
Exod 15:26, 23:25-26 Matei  4:23-24; 8:16-17; 12:15 Fapte 3:1-10; 5:12-16; 9:32-42  
Psalm 107:19-20 Matei  14:35-36 Fapte 14:8-10; 19:11-12
Proverbe 4:20-22, 3 Ioan 1:2 Marcu 3:7-12; Luca 4:40; 6:19 Fapte 28:7-9



77 Ghid Devoțional Zilnic -CINE SE AFLĂ îN SPATELE NECAZURILOR?

Ziua 6 - Dumnezeu va purta de grijă

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în 
toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună 

- 2 Corinteni 9:8 

Harul lui Dumnezeu înseamnă și că El va purta de grija nevoilor financiare. Dacă 
noi în dăm Lui cu credincioșie timpul, înzestrarea și averea noastră, El ne va da cu 
credincioșie tot ce avem nevoie. El ne va purta de grijă după bogățiile Lui infinite, 
nu după cum merge bursa și economia sau după câți bani am economisit. 

Meditați la mesajul următoarelor promisiuni.
 

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, 
în Isus Hristos.

 - Filipeni 4:19

Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! Puii 
de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. 

- Psalmul 34:9-10

Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii 
lui cerşindu-şi pâinea.

- Psalmul 37:25

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu 
lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. 

- Psalmul 84:11

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucru-
rile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună 

- 2 Corinteni 9:8

Ce vă transmite Domnul prin aceste versete și în ce fel aprind ele credința 
dumneavoastră?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți cu atenție următoarele pasaje din Biblie: Luca 6:38, Eclesiastul 11:1, Prov-
erbe 11:25, și Maleahi 3:10-12. Ce principii importante cu privire la primirea 
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binecuvântărilor materiale ale lui Dumnezeu puteți extrage din ele? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Gândiți-vă la 2 Corinteni 9:8-12 și, cu propriile cuvinte, descrieți adevărata 
prosperitate și cum aduce ea glorie lui Dumnezeu?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Sumarul sesiunii
Noi suntem soldați într-un război spiritual și, luptând 
lupta cea bună a credinței, vom întâlni numeroase greutăți. Dumnezeu nu este 
sursa, proiectantul sau generatorul acestora, ci Satan și forțele lui demonice. Prin 
harul lui Dumnezeu, trebuie să fim tari și să înfruntăm orice vrăjmaș care vine să 
fure, să ucidă sau să prăpădească ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu. 

Pentru studiu aprofundat: 
Deuteronom 8:18; 28:12; Psal-
mul 103:5; Efeseni 3:20; Evrei 
13:5; 1 Timotei 6:10.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note



Astfel, dar, fiindcă Hristos a 
pătimit în trup, înarmaţi-vă şi 
voi cu acelaşi fel de gândire. 
Căci cel ce a pătimit în trup a 

sfârşit-o cu păcatul;
1 Petru 4:1  



1. Suferințele prin care a trecut Isus au reprezen-
tat un tratament incorect din partea oamenilor. 
Din fericire, ne-a lăsat un exemplu personal pe 
care să-l urmăm atunci când și noi trecem prin 
aceeași situație. Citiți cu atenție următoarele ver-
sete. Ce puteți învăța despre modul în care trebuie 
să răspundem la greutăți și ce puteți aplica în viața 
dumneavoastră, prin harul lui Dumnezeu?

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: “Dacă voieşte 
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.Pentru că oricine 
va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi 
va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 

Matei 16:24-25

“El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit 
vicleşug.” Când era batjocorit, nu răspundea cu 
batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se 
supunea dreptului Judecător. 

- 1 Petru 2:22-23

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci 
la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 

- Isaia 53:7

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, 
binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 
“Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău 
şi buzele de la cuvinte înşelătoare, să se depărteze de rău şi să facă binele, să 
caute pacea şi s-o urmărească. 

- 1 Petru 3:9-11  

Citiți Sesiunea 6 din seria de studiu, împreună cu capitolul 8 al cărții Neabătut.

înarmați -vă!
Capitolul 6

Mulți credincioși sunt 
neînarmați. Când neca-
zurile vin pe neașteptate 
(thlipsis), sunt prinși cu 
garda jos și rămân șocați, 
încurcați sau uimiți. Drept 
urmare, ei reacționează în 
loc să acționeze. Petru ne 
îndemna prin Duhul să ne 
înarmăm, pentru a putea 
suferi în același fel în care a 
suferit Hristos. 

Adevărul esențial
G
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 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Matei 11:28-30; Evrei 12:2

Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o 
pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. - 1 Petru 2:21

2. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că, dacă trăim vieți evlavioase, vom suferi 
necazuri și persecuții. însă, dacă cineva este creștin doar cu numele, dar trăiește 
ca restul lumii, nu va fi persecutat. De ce stau lucrurile așa? De ce îi lasă Satan în 
pace? Dacă treceți prin necazuri, ce lucruri trebuie să știți cu siguranță?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Patru principii cu care să vă înarmați
1. Durerile sunt inevitabile.
2. Necazurile cu care vă confruntați nu 
reprezintă nimic nou.
3. în nicio bătălie nu mai sunteți învins dinainte.
4. Harul lui Dumnezeu vă este suficient pentru 
a câștiga orice bătălie prin care treceți.

3. La fel cum piloții de avioane se antrenează cu 
regularitate și rigurozitate pe un simulator de zbor, 
Dumnezeu ne antrenează și ne echipează prin 
încercările pe care le îngăduie în viața noastră. Chiar 
dacă lucrurile par a fi scăpate de sub control, Dum-
nezeu are totdeauna testul sub control. Meditați 
asupra mesajului textului din 1 Corinteni 10:13. Ce 
învățături puteți extrage din aceste extraordinare 
promisiuni?

Ispitele din viața voastră nu sunt diferite de ceea ce trăiesc și alții. Iar Dumne-
zeu este credincios. El nu va permite ispitei să fie mai puternică decât puterea 
voastră.  Când sunteți ispitiți, El vă arată o cale prin care să rezistați. NLT

Niciun test sau ispită care vă iese în cale nu este mai presus de ceea ce au cu-
noscut și alții. Tot ceea ce trebuie să rețineți este că Dumnezeu nu vă va lăsa sin-
guri; El nu va permite să fiți duși dincolo de limitele voastre; El va fi întotdeauna 
alături pentru a vă ajuta să depășiți testul.  The Message
Nu există ispită prin care să fi trecut și care să fi fost ceva neobișnuit pentru 

G

“Dumnezeu, care știa dinainte neca-

zurile tale, te-a înarmat ca să le poți 

depăși, nu fără durere, ci fără pată.” 

- C.S. Lewis

Citate celebre 
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ființele omenești. Dumnezeu, care își ține promisiunile cu credincioșie, nu 
va permite să fiți ispitiți mai presus de puterile voastre de a rezista. Dar când 
sunteți ispitiți, El vă dă de asemenea abilitatea de a răbda ispitele, ca o modali-
tate de scăpare.  GW

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să 
păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:- 2 Petru 2:9

4. A încercat vreodată vrăjmașul să vă șoptească la ureche un mesaj de genul: 
“Nimeni nu știe prin ce treci tu. Nimeni nu trece prin încercări atât de mari ca 
tine. Crucea ta e atât de grea!“ Dacă da, luați în considerare 1 Corinteni 10:13 din 
nou, împreună cu învățăturile următoarelor pasaje.

împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii 
voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. 

- 1 Petru 5:9

Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; 
nu este nimic nou sub soare.

 - Eclesiastul 1:9

De aceea, fraţilor, în toate strâmtorările şi neca-
zurile noastre am fost mângâiaţi cu privire la voi, 
prin credinţa voastră.
Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi tari în Domnul. - 

1 Tesaloniceni 3:7-8 

în ce fel vă întărește faptul că și alți credincioși, în lume, trec prin aceleași neca-
zuri pe care le îndurați și dumneavoastră?
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: gândiți-vă la afirmația tranșantă a Domnului Isus din Ioan 8:44.

 
5. Imaginați-vă că ați condus un coleg de muncă la Domnul, o persoană 
pentru care vă rugați de foarte multă vreme. De ce e important să-i spune că, 
în calitate de ucenic al lui Cristos, va avea de înfruntat necazuri? Ce îi veți putea 
spune pentru a-l încuraja și pentru a-i oferi o perspectivă echilibrată a adevăratei 
nădejde pe care o are în Cristos? 
____________________________________________________________________ 

Diavolul nu are acces 
neîngrădit la persoana 
dumneavoastră. Atacurile 
lui trebuie aprobate, mai 
întâi, de către cel Atotputer-
nic. Tatăl ceresc nu va iniția 
și nu va instiga niciodată 
încercările, 

Adevărul esențial
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 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Material suplimentar pentru liderul de grup: analizați pilda semănătorului din Marcu 4:14-20 și Matei 13:18-23.

6. Un alt principiu cu care trebuie să ne înarmăm împotriva vrăjmașului este 
acela că nu mai există bătălie în care să fim învinși dinainte. în Cristos, am primit 
o mare putere și o autoritate înaltă, și suntem așezați împreună cu El cu mult 
deasupra puterii lui Satan și a îngerilor lui căzuți
 
Meditați la mesajul următoarelor promisiuni făcute de Tatăl ceresc.

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea 
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

-Luca 10:19

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pen-
tru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este 
în lume. 

- 1 Ioan 4:4 

şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime 
a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,pe care a 
desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi 
şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai 
presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice 
putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se 
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste 
toate lucrurile, Bisericii,

- Efeseni 1:19-22

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe 
orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o 
vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, 
aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. 

- Isaia 54:17

în ce fel vă înarmează și vă încurajează aceste 
învățături pentru lupta pe care o aveți de dus împotriva vrăjmașului? 
_________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Group leader extras: 2 Corinthians 2:14; 1 John 5:4.

“încercările, care adesea vin în viața 

creștinului, sunt împlinirea scopului lui 

Dumnezeu, care încearcă să ne facă să 

fim așa cum dorește El, încă de când s-a 

gândit prima oară la noi. Ca un sculptor, 

începe cu un bloc de marmură, dar are în 

minte imaginea a ceea ce vrea să creeze. 

Lovește, ciobește, dăltuiește și lustruiește 

până când, într-o zi, viziunea lui prinde 

viață. ...Deocamdată, sculptura pe care o 

face în viața noastră este neterminată, iar 

Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea cu noi.” 

- Billy Graham

Citate celebre
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7. Toată împotrivirea dușmanului este o oportunitate pentru ca două lu-
cruri pozitive să se întâmple. Analizați cu atenție cuvintele lui Petru și Iacov  și 
identificați cele două binecuvântări. 

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit 
peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, 
bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă 
înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.
 Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul 
slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.
Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să 
proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi 
încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să 
facă ce este bine  

- 1 Petru 4:12-14, 16, 19

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin 
felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei 
voastre lucrează răbdare.
Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să 
fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

 - Iacov 1:2-4 
____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Text suplimentar pentru liderul de grup: 1 Petru 1:6-7

8. Pavel a primit o revelație cu privire la împărăția lui Dumnezeu mult dincolo 
de ceea ce experimentaseră alții. Dar, împreună cu această descoperire, a venit 
și un “țepuș în carne”, un sol al Satanei, pentru a-l chinui. Citiți 2 Corinteni 11.23-
12:10. în contextul acestui pasaj…
 Cu ce identifică Pavel însuși acest țepuș în carne? (studiați cu atenție  
11:23-33)
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Isus ne-a oferit privilegiul de 
a desăvârși lucrarea Lui și de 
a o duce până la marginile 
pământului. Dușmanul se 
împotrivește cu o mânie 
aprinsă, lucru care produce 
suferință, dar este o suferință 
biruitoare. Lucrul important 
de ținut minte este acela că 
de orice împotrivire ați avea 
parte, ea a fost purtată și 
biruită deja și de alții.  

Adevărul esențial
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Text suplimentar pentru liderul de grup: alte texte biblice amintind 
de țepușe sunt Numeri 33:55; Iosua 23:13; Judecători 2:1-3.

De unde venea țepușul? De unde nu venea? 
(revedeți Iacov 1:13, 16-17).
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

S l ă b i c i u n i  ș i  i n f i r m i t ă ț i
Aceste două cuvinte se regăsesc în 2 Corinteni 12:9 și provin de la aceeași 
rădăcină grecească, asthenia. în evanghelii, acest termen înseamnă, în gen-
eral, boală sau afecțiune fizică. însă, în majoritatea scrierilor lui Pavel, inclusiv 
în 2 Corinteni, termenul se poate referi la “o slăbiciune a firii umane”, în mod 
special cu referire la incapacitatea “purtării încercărilor și necazurilor”. Alte 
versete unde este folosit termenul asthenia sunt Romani 6:19; 8:26 și 15:1 și 
Evrei 4:15.  

9. Răspunsul pe care Isus i-l dă lui Pavel reprezintă cel de-al patrulea principiu 
cu care trebuie să ne înarmăm: harul lui Dumnezeu este mai mult decât sufi-
cient pentru a câștiga fiecare bătălie. Experimentați și dumneavoastră atacuri 
asemănătoare cu ale lui Pavel? I-ați cerut lui Dumnezeu să le dea la o parte, iar El 
n-a făcut-o? Descrieți pe scurt lucrurile cu care vă confruntați, iar apoi rugați-vă 
și cereți Domnului harul de a putea îndura și de a vedea situația din perspectiva 
Lui.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 
10. Când Domnul i-a răspuns lui Pavel, în sufletul lui s-a produs o schimbare de 
paradigmă. Puterea harului lui Dumnezeu i-a schimbat radical perspectiva asu-
pra încercărilor și necazurilor din viața lui. în loc să-I ceară lui Dumnezeu să le 
înlăture, le-a primit cu bucurie, pentru a-i aduce lui Dumnezeu și mai multă glo-
rie.

“Care este rezultatul permanentelor necazuri 

prin care a trecut?… Pavel a ajuns să înțeleagă 

că, indiferent cât de mult îl presezi, nu faci alt-

ceva decât să accelerezi procesul transformării 

lui în chipul lui Cristos. Toate lucrurile cu care 

suntem atacați sunt folosite de Dumnezeu 

pentru ”

 - David Jeremiah

Citate celebre
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Meditați la următoarele promisiuni ale lui Dumne-
zeu.

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau 
de mâna dreaptă şi-ţi zic: „Nu te teme de nimic, 
Eu îţi vin în ajutor!” Iată, te fac o unealtă ascuţită, 
nouă de tot, cu mulţi dinţi; vei zdrobi, vei sfărâma 
munţii şi vei face dealurile ca pleava. Le vei vân-
tura, şi le va lua vântul, şi un vârtej le va risipi, dar 
tu te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul 
lui Israel. 

- Isaia 41:13, 15-16

Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face 
picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe 
înălţimile mele. – Către mai marele cântăreţilor. 
De cântat cu instrumente cu corzi. 
- Habacuc 3:19

Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul,
şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă 
povăţuieşte pe calea cea dreaptă. El îmi face 
picioarele ca ale cerboaicelor şi mă așează 
pe înălţimile mele. El îmi deprinde mâinile la 
luptă,aşa că braţele mele întind arcul de aramă 

- Psalmul 18:31-34

Ce vă comunică Domnul cu privire la dorința Lui de a vă întări și de a vă schimba? 
__________________________________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
___________________________________________
__________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
__________________________________________

“Cândva, pe drumul vieții, carnea ne va fi 

străpunsă de către o persoană sau de o 

problemă. Mersul devine șchiopătat, viteza ni 

se reduce la jumătate, încercăm să mergem 

din nou, dar gemem la fiecare efort. în fine, ne 

îndreptăm spre Domnul pentru ajutor. Așa 

au stat lucrurile cu Pavel… deși nu știm multe 

despre țepușul acesta, putem ști cu siguranță 

un lucru - Dumnezeu vrea să avem din când 

în când mersul șchiopătat, decât un mers 

țanțoș netulburat. Și, dacă are nevoie de un 

țepuș pentru a ne demonstra lucrul acesta, El 

ne iubește suficient pentru a nu-l scoate de 

la locul lui.” 

- Max Lucado

Citate celebre

“Greutățile vieții nu trebuie să fie imposibil 

de purtat. De felul în care le privim - cu 

credință sau necredință - depinde felul în care 

percepem necazurile. Trebuie să fim convinși 

că Tatăl nostru este plin de dragoste pentru 

noi și îngăduie încercărilor să vină doar spre 

binele nostru. ”

 - Fratele Lawrence  

Citate celebre 
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Rugăciune pentru o perspectivă nouă

Detestați greutățile? Dați înapoi la gândul că trebuie să înfruntați vrăjmașul în 
luptă? Atunci aveți nevoie de o schimbare de paradigmă. Asemenea lui Pavel, 
aveți nevoie de harul lui Dumnezeu, pentru a vă da puterea de a vedea greutățile 
ca oportunități, nu obstacole. Dumnezeu poate aduce, prin Duhul Lui, această 
nouă perspectivă. Rugați-vă și cereți-i lucrul acesta.

Tată, îți mulțumesc pentru adevărurile învățate în această sesiune. Vreau să fiu bine 
înarmat împotriva atacurilor dușmanului și vreau să fiu biruitor, pentru slava Ta. 
Ajută-mă, Doamne, să privesc încercările și necazurile pe care le îngădui în viața 
mea ca pe niște oportunități prin care îți pot aduce slavă, și nu ca pe niște obsta-
cole. Am nevoie de harul Tău, care să producă în mine o schimbare de paradigmă, 
așa cum s-a întâmplat cu Pavel. întărește-mă și schimbă-mă dinăuntru în afară. îți 
mulțumesc că mă iubești și că ai răbdare cu mine, ajutându-mă să cresc. în numele 
lui Isus. Amin!

în această săptămână, rugați-vă pentru altcineva și 
pentru dumneavoastră, personal. încurajați-i pe cei 
din jur arătându-le că nu sunt singuri în luptă și că vor 
fi biruitori și într-o atitudine de smerenie, primiți și 
dumneavoastră încurajare de la alți creștini. împreună, 
puteți zidi o comunitate de oameni optimiști și 
încrezători în autoritatea primită de la Dumnezeu. 

Nu priviți încercările ca 
pe obstacole, ci ca pe 
oportunități. Suntem bine 
înarmați atunci când avem 
o atitudine mentală și 
sufletească optimistă cu pri-
vire la greutăți, înainte de 
a veni, când ne aflăm în ele 
și după ce le-am depășit. 
Știm că războiul a fost deja 
câștigat și că toată puterea 
și autoritatea cerului este 
alături de noi.

Adevărul esențial
SĂPTĂMâNII
Provocarea
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Ziua 1 - Leagă centura adevărului

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul,
 - Efeseni 6:14

Prima, și cea mai importantă parte a armurii pe care o avem, este centura 
adevărului - doctrina adevărului, găsită în Scripturi. Acesta este Cuvântul scris 
al lui Dumnezeu, temelia pe care este ridicată mântuirea noastră, împreună cu 
toate celelalte aspecte ale vieții celei noi în Hristos.
Centura militară romană nu avea rol decorativ și era aproape invizibilă, dar era 
cea mai importantă parte a armurii unui soldat, ea ținând laolaltă toate cele-
lalte părți componente. Sabia atârna la centură, scutul se rezema pe centură iar 
platoșa era ținută de centură pentru a nu se mișca. De asemenea, ea acoperea și 
proteja zona intimă a soldatului.
Biblia este pentru noi precum centura unui soldat roman: poate părea un lucru 
banal, dar este de o importanță covârșitoare. Capacitatea de a fi rodnici pentru 
Dumnezeu este în directă dependență de Cuvântul Lui. El vă păzește de sterili-
tate spirituală. A fi încins cu adevărul ca și cu o centură înseamnă să te apropii 
în fiecare zi de Cuvânt, citind, studiind, meditând și memorând Adevărul. Având 
Cuvântul în centrul vieții, sunteți bine echipat și gata să folosiți eficient restul 
armurii.

Centura este legată indisolubil de:
- platoșa neprihănirii - .........................................................citiți Psalmul 119:40
- încălțămintea păcii - ..........................................................citiți Coloseni 3:15-16
- coiful mântuirii - .................................................................citiți 2 Timotei 3:15-16
- scutul credinței - ................................................................citiți Romani 10:17
- sabia Duhului -.....................................................................citiți Evrei 4:12

Având această nouă perspectivă asupra adevărului, care credeți că este 
importanța Cuvântului lui Dumnezeu? _________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Au trecut vreodată zile, săptămâni sau chiar luni fără să vă apropiați de Cuvântul 
lui Dumnezeu? în ce fel v-a afectat lucrul acesta atitudinea, emoțiile și gândirea?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dacă ați observat o scădere a păcii, bucuriei, bunătății și auto-controlului, analizați 
mai atent timpul pe care-l petreceți în Scripturi. Ce schimbări vă îndeamnă Duhul să 
faceți, pentru a fixa mai bine centura adevărului 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 2 - îmbracă platoșa neprihănirii 

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 
 - Efeseni 6:14

Platoșa neprihănirii este a doua componentă a armurii, pe care suntem sfătuiți 
s-o îmbrăcăm. Aceasta este neprihănirea pe care am primit-o în Cristos. “Pe 
Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21). 
Neprihănirea apără și protejează organele noastre vitale, în mod special inima. 
Dacă nu ne simțim aprobați, acceptați și într-o relație bună cu Dumnezeu, nu 
putem lupta cu succes împotriva vrăjmașului.
Platoșa era cea mai strălucitoare parte a armurii unui soldat roman, era făcută, 
de obicei,  din alamă, cobora de la gât până la genunchi, protejând atât partea 
din față, cât și spatele. Uneori era alcătuită din fâșii metalice, care se asemănau 
cu solzii unui pește. Era grea, cântărind în jur de douăzeci de kilograme și, inte-
resant, pe măsură ce soldatul purta platoșa mai mult, cu atât ea devenea mai 
strălucitoare. Bucățile de metal se frecau una de alta și creau suprafața aceea 
care lucea minunat în lumina soarelui, orbind vrăjmașii. Imaginați-vă cum tre-
buia să arate o legiune de soldați îmbrăcați așa.

Ce înțelegere nouă ați primit de la Domnul cu privire la platoșa neprihănirii  
dumneavoastră?___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

în ce fel va fi influențată capacitatea dumneavoastră de luptă de o trăire în neprihănire? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Ce se va întâmpla dacă nu sunteți sigur că sunteți neprihănirea lui Dumne-
zeu în Cristos? în ce fel v-ar putea ataca Satan? Cum vor fi influențate rugăciunile 
dumneavoastră?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________

Prin credință, îmbrăcați platoșa neprihănirii. în Cristos 
ați fost făcut neprihănit. învățați să vă vedeți propria 
persoană prin lucrarea desăvârșită a lui Isus pe cruce. 

Pentru studiu aprofundat: 
Isaia 59:17, 61:10; 1 Corin-
teni 1:30; Romani 5:16-21, 
10:4; Filipeni 3:9.
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Ziua 3 - Puneți încălțămintea păcii

având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.. 
- Efeseni 6:15

Apoi, trebuie să ne punem încălțămintea păcii. Indiferent cât de mare sau de 
puternic era un soldat, sau cât de bine mânuia sabia, fără încălțăminte ar fi fost o 
victimă sigură pe câmpul de bătălie.
încălțămintea soldatului roman era compusă din două părți: sandaua și eclisa, 
o piesă plată din metal, care proteja piciorul de la genunchi până la gleznă. 
Sandaua era făcută din piele trainică pe dinăuntru, iar pe dinafară era acoperită 
cu alamă. Pe talpă existau numeroase ținte metalice ascuțite, cu lungime de 3-7 
centimetri, cu rolul de a da soldatului o cât mai bună stabilitate pe câmpul de 
luptă.

Cum vă ajută imaginea aceasta să înțelegeți mai bine nevoia de pacea lui  
Dumnezeu?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Ce învățați din rolul jucat de eclisă? Dar de țintele ascuțite de pe  
talpă?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Cum a încercat vrăjmașul să fure, să omoare sau să distrugă pacea  
dumneavoastră?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Dacă pacea dumneavoastră s-a micșorat sau s-a pierdut, opriți-vă și rugați-vă. 
Meditați la mesajul următoarelor trei texte. Cereți lui Dumnezeu să readucă pacea 
Lui și, invocând cu voce tare această realitate, puneți-vă din nou încălțămintea păcii! 

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, 
nici să nu se înspăimânte. 

- Ioan 14:27

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

- Filipeni 4:6-7

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. 
- Isaia 26:3
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Ziua 4 - Apucă scutul credinței

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

 - Efeseni 6:16

A patra componentă a armurii pe care Dumnezeu ne îndeamnă s-o folosim 
este scutul credinței. După cum am spus mai devreme, scutul se agăța de un 
mic cârlig atașat centurii, atunci când soldatul nu-l folosea, arătând legătura 
inseparabilă dintre credința noastră și Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva nu 
se hrănește din Cuvântul lui Dumnezeu, nu poate avea credință.
Termenul pentru scut este thureos, termen folosit pentru a descrie o ușă lată 
și înaltă. Scutul era precum o ușă, acoperindu-l pe soldat în întregime. Orice 
persoană recrutată în armata romană primea un scut făcut pe măsură, pentru a 
se asigura că îl va acoperi în întregime. 
în cele mai multe cazuri, scutul era făcut din șase straturi de piele de animal, 
împletite strâns laolaltă și montate pe o structură de lemn. Era extrem de du-
rabil și, practic, impenetrabil. Soldatul ungea scutul în fiecare zi cu ulei, pentru 
a-l menține moale și flexibil. Fără aceasta, scutul ar fi devenit repede rigid, ar fi 
crăpat și s-ar fi rupt în bucăți în toiul luptei, din pricina loviturilor la care era su-
pus, expunându-l pe soldat la un pericol de moarte. înainte de luptă, soldatul își 
îmbiba complet scutul cu apă, pentru ca săgețile aprinse ale dușmanului să fie 
stinse în momentul contactului.

Ce puteți învăța despre credință din alcătuirea scutului roman?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți Romani 12:3. Care sunt asemănările dintre soldatul roman, măsurat pentru 
a i se face un scut pe măsură, și credința dumneavoastră? Ce vă comunică lucrul  
acesta? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți 1 Samuel 16:13, Iuda 20 și Efeseni 5:26. Care este legătura dintre grija 
pe care soldatul o purta scutului său - prin aplicarea de ulei și apă, și credința  
ta? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
înțelegeți cât este de importantă apucarea scutu-
lui credinței? Ce se va întâmpla dacă îl lăsați din mână 
sau nu-i purtați de grijă în mod corespunzător?  
Citiți 1 Timotei 1:18-19 și Evrei 11:6. __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Pentru studiu aprofundat…
Ce obțineți prin credință? 

Romani 1:17; 3:21-22, 28; 5:1-2; 
Galateni 3:11, 14, 26; Efeseni 
3:12; 2 Corinteni 5:7
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Ziua 5 - Pune pe cap coiful mântuirii   

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. - 
Efeseni 6:17

Pentru a ne proteja capul, Dumnezeu ne dă coiful mântuirii. Mintea noastră ne 
controlează viața și determină în mod nemijlocit ceea ce facem. Ca urmare, mint-
ea noastră trebuie păzită. 
Coiful de bronz al soldaților era împodobit cu o mulțime de pene viu colorate sau 
cu păr de cal, făcându-l să iasă ușor în evidență și cu gravuri artistice, acoperind 
capul de la nivelul sprâncenelor până aproape de baza gâtului. Două compo-
nente metalice acopereau obrajii, falca și urechile, pe fiecare parte. Coiful acesta 
era atât de solid și de greu, încât nici măcar un topor nu-l putea străpunge. Fără 
coif, soldatul putea să rămână foarte ușor fără cap. 

Ce credeți că înseamnă “a-ți scoate” coiful? De ce este periculos lucrul  
acesta?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Meditați la mesajul versetelor următoare.  

De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în 
harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 

- 1 Petru 1:13

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
 - Coloseni 3:2

Și să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 

- Efeseni 4:23-24

Ce vă învață Domnul despre importanța înțelegerii clare a mântuirii? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pentru studiu aprofundat…
Ce spune Scriptura despre mântuire? Meditați la învățătura următoarelor versete.
Psalmul 27:1, 37:39; Isaia 12:2; Fapte 4:12, 13:26; Romani 1:16, 10:9-10, 13; 1 Corinteni 15:1-2; 2 
Timotei 3:15-17; Iacov 1:21; Efeseni 2:8-9 
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Ziua 6 - Mânuiește sabia Duhului 

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 
- Efeseni 6:17

Nu este nicio coincidență faptul că, în arsenalul nostru, Cuvântul lui Dumnezeu 
apare de două ori. Termenul grecesc pentru “cuvânt” în aceste verset este diferit 
pentru cel folosit în cazul centurii adevărului. Aici este folosit termenul rhema, 
descriind “ceva exprimat clar și viu, termeni clari, preciși și incontestabili.” Duhul 
Sfânt ne vorbește astfel prin faptul că face ca un anumit verset să capete viață în 
fața ochilor noștri sau prin faptul că vorbește în mod supranatural inimii noastre. 
Este un cuvânt specific, plin de putere, dătător de viață și cu un scop precis. Din 
nou, și sabia cuvântului (“rhema”) era agățată tot la centură. Fără cuvântul scris, 
rhema nu există.
Din cele cinci tipuri de sabie folosite de soldații romani, Dumnezeu a ales în mod 
special una pentru a ilustra sabia Duhului. E vorba de o sabie lungă de aproxima-
tiv 48 de centimetri și cu două tăișuri, ambele extrem de ascuțite. Când era scoasă 
din corpul inamicului, era răsucită, smulgând intestinele. Dintre toate tipurile de 
sabie, aceasta era cea mai letală.

Când v-ați aflat într-o situație dificilă, v-a spus Duhul Sfânt ceva într-un 
mod cu totul special? Cum v-a pregătit lucrul acesta pentru ce aveați să  
suferiți?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Când Duhul Sfânt vorbește inimii noastre un cuvânt de tip rhema, el merită 
reținut. Opriți-vă și gândiți-vă. Apoi, scrieți trei cuvinte rhema care au reprezen-
tat pietre de hotar în viața dumneavoastră. în ce fel v-au influențat aceste cuvinte 
pe dumneavoastră și pe cei din jur? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Mulți credincioși citesc Cuvântul, unii îl studiază, dar întreaga putere a Cu-
vântului nu este manifestată decât atunci când este rostit. Când vorbiți îm-
potriva vrăjmașului, îl înjunghiați mortal cu sabia Duhului. Citiți Apoc-
alipsa 1:16; 2:16; Ieremia 23:28-29; Evrei 4:12 și Proverbe 18:21. Ce vă 
descoperă Duhul Sfânt cu privire la puterea desfășurată atunci când rostiți  
Cuvântul? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________ _______________________________________________

Sumarul sesiunii
Isus a suferit un tratament nedrept din partea al-
tora; și noi vom păți la fel. De aceea, trebuie să ne 
înarmăm pentru aceasta, ținând minte că (1) neca-
zul este inevitabil, (2) suferințele prin care trecem 
sunt comune tuturor credincioșilor și că (3) nu mai 
există bătălie pierdută dinainte pentru că (4) harul 
lui Dumnezeu în viața noastră este mai mult decât 
suficient pentru a câștiga fiecare bătălie pe care o 
ducem. Deci, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu 
și începeți să vedeți încercările ca oportunități de a 
crește în Cristos și de a-I aduce lui glorie!

“Nu subestimați importanța studierii Scripturii, 

meditării asupra Cuvântului și rugăciunii 

inspirate de el. Lucrarea vitală amintită mai 

sus face ca Biblia să devină parte a însăși 

ființei dumneavoastră. Când adevărul 

Cuvântului lui Dumnezeu se înrădăcinează în 

inima dumneavoastră în felul acesta și începe 

să manifeste puterea lui transformatoare în 

mintea dumneavoastră, vă aflați în poziția de 

a mărturisi Cuvântul lui Dumnezeu într-un 

mod care va genera uriașe cantități de putere 

spirituală. Acest tip de mărturisire este 

echivalentul înfigerii unei săbii cu două tăișuri 

în inima dușmanului!” 

- Rick Renner

Citate Celebre
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Note
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Note



Tu, dar, copilul meu, întăreşte-
te în harul care este în Hristos 

Isus.

—2 Timotei 2:1     



1. Harul este ceva uluitor! Este puterea pe care o 
primim de la Dumnezeu pentru a putea trăi ca Isus 
și pentru a contribui la înaintarea împărăției Lui. 
Pentru a primi harul lui Dumnezeu trebuie să fim 
supuși unii altora, adică să lucrăm împreună și să 
adoptăm aceeași misiune. Supunerea începe cu 
cea față de Dumnezeu și se extinde la toți ceilalți. 
Analizați-vă relația cu soțul sau soția, cu șeful, cu 
colegii de muncă, cu liderii și membrii bisericii etc.

Cui vă vine ușor să vă supuneți? De ce? Ce roade 
aduce lucrul acesta?
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________
 
Cui vă vine greu să vă supuneți? De ce ? Ce roade aduce lucrul 
acesta? _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentar pentru liderul de grup: Iacov 4:7; Efeseni 5:21-24; Evrei 13:17; 1 Petru 5:5; romani 13:1-2.

Citiți Sesiunea 7 a seriei de studiu, împreună cu capitolele 9 și 10 ale cărții Neabătut.

Tari prin har
Capitolul7

Un alt aspect important 
al echipării corecte pen-
tru luptă îl reprezintă o 
cunoaștere eficientă a 
armelor pe care le avem 
la dipoziție în Cristos. 
Pavel ne spune că “Căci 
armele cu care ne luptăm 
noi nu sunt supuse firii 
pământeşti, ci sunt puter-
nice, întărite de Dumnezeu 
ca să surpe întăriturile.” (2 
Corinteni 10:4). Care este 
puterea divină care surpă 
întăriturile?! Nimic altceva 
decât mărețul har al lui 
Dumnezeu! 

Adevărul esențial
G

99 
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S u p u n e r e a
Termenul pentru supunere este cuvântul grecesc hupotasso, un termen 
militar care are sensul de a fi mai mic în grad (de la hupo, care înseamnă 
“sub” și tasso, care înseamnă “a pune în ordine”). Când ne supunem, ne 
subordonăm autorității altuia, ascultând de poruncile lui. Interesant este fap-
tul că dicționarul Webster definește supunerea ca “cedarea sau renunțarea la 
sine și la opinia personală, pentru a intra sub puterea altcuiva, fără murmur.” 
Supunerea este esența smereniei și reprezintă o armă teribilă în lupta îm-
potriva vrăjmașului.

La fel şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni! Şi toţi îmbrăcaţi-vă cu smerenie 
unii faţă de alţii, pentru că „Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor 

smeriţi El le dă har.“ Smeriţi-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru, ca la 
timpul potrivit, El să vă înalţe!  - 1 Petru 5:5-6 

2. Puterea de a ne supune unii altora vine din harul lui Dumnezeu, iar acest 
har îl primim atunci când ne îmbrăcăm în smerenie. Gândiți-vă la procesul zilnic 
al îmbrăcării hainelor. El necesită acțiuni făcute cu bună știință; nu se întâmplă 
de la sine. Meditați la aceste versete și descrieți pe scurt, cu propriile cuvinte, ce 
înseamnă să te îmbraci în smerenie.

îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, 
pentru ca să-i treziţi poftele. 

- Romani 13:14

îmbrăcaţi-vă cu Domnul Isus Cristos şi nu vă preocupaţi de cum anume să vă 
îngrijiţi de poftele firii voastre! 

- Romani 13:14 
Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hris-
tos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 
în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. 

- Galateni 2:20

Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în 
noi prin Duhul pe care ni L-a dat. 

- 1 Ioan 3:24
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
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Smerenia
în Scriptură, smerenia înseamnă “a avea o opinie umilă despre sine; mod-
estie; atitudine supusă”. Dicționarul Webster spune că smerenia este “elib-
erare față de mândrie și aroganță; actul supunerii”. Pentru a fi cu adevărat 
smerit trebuie să crezi și să te supui Cuvântului lui Dumnezeu mai mult decât 
gândirii, sentimentelor și dorințelor proprii. 

3. Smerenia reprezintă elementul cel mai important 
în procesul primirii harului lui Dumnezeu. Ea nu 
este o calitate pe care o deținem în noi înșine sau 
pe care o putem cultiva prin propriile puteri, ci este 
un atribut al harului lui Dumnezeu, care ne este dat 
de către Isus Cristos, prin Duhul Sfânt care locuiește 
în noi și care ne învață și pe noi să trăim în El.

Meditați asupra următoarelor cuvinte spuse 
de Isus și despre El.
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu 
vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră 
şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit 
cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voas-
tre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este 
uşoară.” 

—Matei 11:28-30

Isus, fiindcă ştia că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a 
venit şi la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele 
Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a 
început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era 
încins. 

—Ioan 13:3-5
 
Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul 
lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se 
asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut 
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a 
înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume

—Filipeni  2:5-9

 Ce imagine a smereniei se formează în inima dumneavoastră în urma citirii 
acestor versete?
 _________________________________________________________________

Adevărata smerenie 
înseamnă o ascultare și 
o dependență totală de 
Dumnezeu. Ea îl pune pe 
Dumnezeu pe primul loc, pe 
ceilalți pe locul doi și propria 
persoană pe locul trei în 
toate lucrurile. Umilința 
n-are nimic de-a face cu a fi 
slab, fără opinii sau lipsit de 
înțelegerea propriei valori, ci 
are de-a face cu o viață trăită 
cu îndrăzneală, neabătut și în 
puterea darului fără plată al 
harului lui Dumnezeu.

Adevărul esențial 
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 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

4. Este foarte important să înțelegem valoarea smereniei autentice. Opriți-vă 
pentru un moment și citiți pe îndelete definiția ei. în ce domenii ale vieții aveți 

dificultăți în a vă încrede în Dumnezeu și a vă smeri? 
Adesea, rădăcina lipsei de încredere este frica. 
Rugați-vă și cereți Domnului să vă arate lucrurile de 
care vă este teamă și motivul pentru aceasta. Apoi, 
puneți-le în mâna Lui.
 Lucrurile pentru care îmi este greu să mă încred 
în Dumnezeu sunt……
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 Dumnezeu îmi arată că mă îngrijorez sau îmi 
este teamă, din cauză că…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a 
izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci 

privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se 
umple faţa de ruşine. 

—Psalmul 34:4-5
  
5.  Mândria este opusul smereniei și nimeni nu este 
imun la influența ei, nici măcar cei aflați aproape 
de Dumnezeu. Lucifer era aproape de Dumnezeu, 
slujind ca înger puternic în prezența Lui, dar, când 
răutatea mândriei s-a găsit în inima lui, a fost alun-
gat.

Meditați la mesajul următoarelor versete: 
Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte îi sunt 
urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care 
varsă sânge nevinovat …

—Proverbe 6:16-17 
Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care 
se rătăcesc de la poruncile Tale. 

—Psalmul 119:21

“Aici vedem rădăcina și natura 

smereniei. ...Trebuie să învățăm despre 

Isus, care este blând și smerit cu inima. 

El ne învață de unde vine adevărata 

smerenie și de unde vine puterea ei: 

din înțelegerea faptului că Dumnezeu 

lucrează totul și în toți și că rolul 

nostru este să ne supunem Lui, într-o 

atitudine de desăvârșită renunțare 

și dependență - să nu mai fim și să 

nu mai facem nimic de la noi înșine. 

Aceasta este viața pe care Cristos a 

venit să ne-o descopere și să ne-o 

dăruiască… și să o trăiască în noi, El cel 

blând și smerit.” 

- Andrew Murray

Citate celebre

“Cred că Dumnezeu vrea să aducă 

această realitate a smereniei în viața 

noastră, în care să recunoaștem 

incapacitatea și insuficiența omului, 

pentru a nu ne mai încrede în planurile, 

în lucrurile și în puterea umană și să 

privim  totdeauna la Dumnezeu, pentru 

a auzi vocea Lui și gândurile Lui, pentru 

a primi puterea lui și plinătatea Lui în 

toate lucrurile.” 

- Smith Wigglesworth 

G
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Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii 
smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. 

—Proverbe 16:18-19

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă 
sfaturile. 

—Proverbe 13:10 

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

—Proverbe 11:2

 Ce vă arată Domnul despre mândrie, despre cauza ei și cum poate fi ea 
învinsă?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: căderea lui Lucifer este relatată în Isaia 14:12-17 și Ezechiel 28:11-19. 

Mândria
Cuvântul mândru înseamnă “a te ridica deasupra celorlalți; proeminent; ati-
tudine arogantă legată de capacitatea și meritele personale; care tratează pe 
alții cu dispreț.” Printre sinonimele lui se numără: încrezut, îngâmfat și vani-
tos. Mândria se manifestă prin a-ți da importanță, obrăznicie și nervozitate.

6. Scriptura asociază în mod repetat mândria cu 
necredința și smerenia cu credința. Meditați asu-
pra înțelesului acestor cuvinte. Care credeți că este 
legătura dintre mândrie și lipsa credinței în Dumne-
zeu, pe de-o parte, și între smerenie și credință, pe 
de alta? 

Legătura dintre mândrie și necredință este…
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 

 Legătura dintre smerenie și credință este…
 ________________________________________

Mândria este foarte 
înșelătoare. Este cea mai 
eficientă armă a întuneri-
cului, care-i împiedică pe 
oameni să-și încheie cu 
bine alergarea. Cei mândri 
sunt luați prin surprindere 
pentru că nu văd înain-
tarea vrăjmașului. Când 
prețuim mai mult părerile 
noastre decât ale lui Dum-
nezeu, intrăm pe terito-
riul mândriei, ne pierdem 
protecția și devenim vulner-
abili la atacurile celui rău.

Adevărul esențial
G
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 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
7. Citiți relatarea iscodirii Țării Promise de către 
poporul Israel, din Numeri 13:27-33 și 14:6-9. Pe ce 
s-au concentrat cele zece iscoade, care au fost ar-
gumentele lor pentru victorie și de ce este lucrul 
acesta o dovadă de mândrie? în contrast, pe ce și-
au întemeiat Iosua și Caleb speranța pentru victo-
rie? Ce face ca răspunsul lor să fie unul smerit și plin 
de credință? Ce vă spune lucrul acesta?
 Cele zece iscoade s-au concentrat și și-au bazat 
speranța de victorie pe…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 Iosua și Caleb s-au concentrat și și-au bazat 
speranța de victorie pe…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 Aceste două exemple de mândrie și de smere-
nie îmi spun că…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se 
văd că duc la moarte. 

—Proverbe 14:12

8. în orice moment al vieții, ori ne încredem în 
Dumnezeu, ori ne încredem în om. încrederea în 
om include încrederea în sine și în ceea ce putem 
face prin puterile noastre. Citiți cu atenție pasajele 
următoare și identificați binecuvântările încrederii 
smerite în Domnul și blestemele încrederii în om. 
Care din cele două atitudini se vede manifestându-
se mai des în viața dumneavoastră?

“Există în lume un viciu față de care 

nimeni nu este liber, căruia fiecare i se 

împotrivește atunci când îl vede în alții 

și de care aproape nimeni, cu excepția 

creștinilor, n-a visat vreodată că se face, 

el însuși vinovat… Viciul esențial, răul 

suprem, este Mândria. Prin comparație, 

necurăția, mânia, lăcomia, beția și 

toate cele asemenea lor nu sunt decât 

niște ciupituri de țânțar. Din mândrie 

a ajuns diavolul diavol. Mândria duce 

la toate celelalte vicii; ea este starea 

mentală de totală opoziție față de 

Dumnezeu… Cât ești mândru, nu-L 

poți cunoaște pe Dumnezeu. Un om 

mândru se uită totdeauna de sus la 

oameni și la lucruri și, atât timp cât 

privești de sus la toate, nu poți vedea 

ce se află deasupra ta.”

 - C. S. Lewis

Citate celebre
G

A fi îmbrăcat în smerenie 
înseamnă să porți armura 
lui Dumnezeu, nu a ta. Pen-
tru a avea credință e nevoie 
de o smerenie autentică, 
fiindcă, atunci când ești 
smerit, te încrezi în puterea 
lui Dumnezeu (în harul Lui) 
de a te ajuta să depășești 
orice situație, nu în capaci-
tatea proprie.  

Adevărul esențial
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 Aşa vorbeşte Domnul: “Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se 
sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! Căci este ca un nenorocit 
în pustiu şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiului, într-
un pământ sărat şi fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în 
Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape 
care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul 
lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. 

—Ieremia 17:5-8

încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur 
înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate 
trupului tău şi răcorire oaselor tale. 

—Proverbe 3:5-8

 Binecuvântările încrederii smerite în Domnul sunt…
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Blestemele încrederii nebune în om (printre 
care sunt și binecuvântările de care nu am parte) 
sunt… ________________________________________
________________________________________ 
____________________________________________
___________________________________________ 
____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Proverbe 28:26; Psalmul 146:3-10

în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile 
firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după 
lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe 
când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea 

după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea 
nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt 

pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. 
—Romani 8:5-8

9. Cât de importantă este pentru dumneavoastră opinia personală sau opinia celor din 
jur? Când vine vorba de bani, sănătate, slujire, politică, creșterea copiilor etc., cine are ul-
timul cuvânt în viața dumneavoastră - dumneavoastră, prietenii, familia sau Dumnezeu? 

“Nimic nu îl plasează pe un 
credincios mai departe de 
raza de acțiune a Satanei, 
decât o face umilința.”

—Jonathan Edwards10

Citate celebre
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Când cineva cere un sfat, ce îi oferiți - opinia personală sau Cuvântul lui Dumnezeu? Ce 
schimbări a produs înăuntrul dumneavoastră această sesiune despre smerenie?  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi 
împodobiţi cu smerenie. Căci “Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor 

smeriţi le dă har.” 
—1 Petru 5:5

10. Scriptura afirmă că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Vă aflați într-o situație 
în care pare că ați intrat într-o fundătură - ați vrea să înaintați, dar nu mai puteți? 
Dacă da, smeriți-vă înaintea Domnului și rugați-vă. Cereți-I să vă arate starea inimii 
dumneavoastră și, dacă vă descoperă o atitudine interioară de mândrie, este po-
sibil ca El însuși să vă stea împotrivă. Pocăiți-vă și rugați-L să vă dea înțelepciunea 
și harul de a răspunde cu smerenie. Scrieți lucrurile pe care vi le descoperă 
El.  _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Model de rugăciune 
Tată, Te rog să mă ierți pentru mândria mea. Iartă-mă că am fost obraznic și iute cu 
ceilalți. îți mulțumesc pentru mila și iertarea Ta și pentru că mi-ai dat o mai bună 
înțelegere a smereniei. Continuă să dezvolți înțelegerea mea și zidește în mine această 
virtute scumpă a smereniei. Ajută-mă să spun în fiecare zi că nu mai trăiesc “eu”, ci Tu, 
Isus, trăiești în mine prin puterea Duhului Sfânt. Dă-mi harul de a mă putea supune celor 
cu care am legături, să mă încred pe deplin în Tine și nu în înțelepciunea mea proprie. 
Nu vreau să fiu fals, ci vreau să fiu autentic. Te iubesc, Tată! în Numele lui Isus. Amin.

Cu toții am experimentat minuni în viața noastră, dintre care cea mai mare este 
răscumpărarea noastră din păcat și din moarte. Faptul că înțelegem lucrarea lui Dum-
nezeu este ceea care ne facem să putem rămâne dependenți în smerenie de harul Lui, 
atunci când se ivesc situațiile dificile. în această săptămână, împărtășiți ceea ce a făcut 
Dumnezeu pentru dumneavoastră cu cel puțin trei persoane. Povestea dumneavoastră 
va fi o încurajare pentru frații și surorile în credință și îi va atrage la El pe cei ce sunt de-
parte, iar dumneavoastră veți fi întărit în duh prin reamintirea lucrării pe care El a făcut-o. 

Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 - Smerenia înseamnă încredere în Dumnezeu 

Voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi... Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit 
şi mic, care se va încrede în Numele Domnului. 

- Țefania 3:11-12
Credința și încrederea sunt unul și același lucru. Credința înseamnă încredere în 
Dumnezeu. Tot ce primim de la Dumnezeu vine prin credință. Datorită iubirii Lui 
care întrece înțelegerea omului, El L-a trimis pe Isus să moară în locul nostru și să 
plătească pentru păcatele noastre pentru a putea fi aduși la o relație de părtășie 
veșnică cu Sine. Ioan 3:16 este evanghelia într-o coajă de nucă. Dar, pentru a 
benefica de acest dar neprețuit, trebuie să credem că ceea ce spune în Cuvântul 
Lui este adevărat. Asta înseamnă încredere și totul se rezumă la ea.

î n c r e d e r e a
A te încrede înseamnă “a pune încrederea în; a pune temei pe integritatea, 
autenticitatea, dreptatea, prietenia și principiile cuiva”. Când ne încredem în 
Dumnezeu, îl credem pe Cuvânt. Printre sinonimele pentru încredere se numără 
a crede în, a te baza pe, a spera, a te aștepta să, a te bizui pe și a fi sigur de.

Biblia definește încrederea în Coloseni 1:4: “Și am auzit despre credinţa voastră în 
Hristos Isus (încrederea voastră în El, cu toată ființa) şi despre dragostea pe care 
o aveţi faţă de toţi sfinţii)….” . 

Dumnezeu este vrednic de încrederea noastră! L-ați acuzat vreodată pe Dumne-
zeu pentru lucruri de care acum vă dați seama că erau atacuri din partea celui rău? 
Numiți câteva lucruri pentru care v-ați pus în tre-
cut încrederea în Domnul și El a lucrat. Meditați la 
credincioșia Lui. ______________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Experiențele personale care nu sunt conforme cu 
Scriptura pot deveni o barieră uriașă în calea încre-
derii în Dumnezeu. Există vreo astfel de experiență, 
în viața dumneavoastră sau a cuiva apropiat, care 
încearcă să eclipseze Cuvântul lui Dumnezeu? Care 
este aceasta și ce pasaje biblice cunoașteți, care vă 
pot întări credința, dincolo de orice argumente?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

în Scripturi, mâna lui 
Dumnezeu  este totdeauna 
o imagine a capacității, 
puterii și tăriei Lui; ea este 
armura Lui. Practic, noi 
trebuie să ne smerim sub 
mâna tare a lui Dumnezeu, 
refuzând să lăsăm opiniile 
și experiențele umane, ale 
noastre sau ale altora, să se 
ridice deasupra Cuvântului 
lui Dumnezeu și să credem 
Cuvântul sfânt, indiferent 
de logica noastră umană, și 
să-l lăsăm să ne guverneze 
acțiunile.

Adevărul esențial



NEABĂTUT Ghid de Studiu & Devoțional108 

Ziua 2 - Smerenia înseamnă teama de Domnul

Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. 
—Proverbe 22:4  

Când avem teamă de Domnul, nu avem alți “dumnezei” decât El; El are cinstea 
cea mai mare în viața noastră. Când ne temem de Domnul, căutăm mai întâi 
împărăția Lui și îi dăm Lui primele roade din venitul nostru; suntem gata să 
arătăm milă și iertare față de alții și dorim să-I fim plăcuți în toate căile noastre. 
Dacă păcătuim, nu fugim de El, ci alergăm către El, pentru a pune lucrurile în 
rânduială între noi. într-adevăr teama de Domnul este începutul înțelepciunii!

Explicați cu propriile cuvinte legătura dintre teama de Domnul și smerenie. în ce 
fel descoperă mândria o lipsă a fricii de Domnul?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

Meditați asupra textelor din Psalmul 34:11-14;  
Deuteronom 10:12-13 și Proverbe 8:13. în ce mod vă 
ajută aceste pasaje să înțelegeți mai bine teama de Dom-
nul?________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

Citiți pe îndelete Psalmii 104, 147:4-5 și Isaia 40:12; 
66:1-2. Cum vă ajută meditarea la măreția lui Dumnezeu să vă smeriți și să aveți 
teamă de Domnul? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pentru studiu aprofundat…
Binecuvântările fricii de Domnul 
Psalmii 25:12-14; 31:19; 33:18-19; 34:7-10; 103:11-13; 112:1-3; 115:11-13; 128:1-4; 145:19; Proverbe 
10:27; 14:26-27.

“Teama de Domnul nu este doar o fază 

trecătoare, pe care o depășim, ci reprezintă 

o componentă permanentă a umblării 

noastre cu Domnul, țâșnind dintr-o inimă 

care tânjește să fie lângă Domnul și să fie 

asemenea Lui.”

 - Neil T. Anderson și Rich Miller

Citate celebre 
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Ziua 3 - Smerenia înseamnă umblarea în dragoste 

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi “ca 
un prinos şi ca o jertfă de bun miros - lui Dumnezeu.  

—Efeseni  5:2

Nimic nu este mai dulce pentru Tatăl ceresc decât să-Și vadă copiii umblând în 
dragoste. Dintre toate roadele Duhului, iubirea are cel mai însemnat loc. Dra-
gostea lui Dumnezeu, arătată prin jertfa lui Cristos, este cea mai mare dovadă de 
smerenie. înainte de a merge la cruce, Isus a spus “iubiți-vă unii pe alții” de patru 
ori într-un interval mai scurt de 24 de ore. E limpede că era un lucru important. 
Fiecare atribut al evlaviei derivă din dragoste. Avem nevoie de dragoste pentru 
a fi buni și răbdători, pentru a ne ierta unii pe alții și pentru a urmări pacea. Fără 
dragoste, nu este nici salvare, nici neprihănire în Cristos. Lucrul acesta are logică 
atunci când înțelegem că Dumnezeu este dragoste (vezi 1 Ioan 4:8). Dragostea 
nu este doar o caracteristică a Lui, ci este însăși esența Lui.

Cum arată dragostea? 1 Corinteni 13:4-8 ne oferă o imagine plină de forță. Citiți 
pe îndelete acest pasaj:

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; 
dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută fo-
losul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de 
adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri 
niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
în ce fel sunt legate dragostea și smerenia? De ce dragostea este opusul mândriei?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dumnezeu ne iubește și ne-a dat dragostea Lui, pentru a-i putea iubi pe alții (vezi 
Romani 5:5; 1 Ioan 4:19). Citiți 1 Tesaloniceni 3:12 și 1 Ioan 4:12; 16-17 și descrieți 
felul în care dragostea lui crește în noi.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Dragostea este un fruct 
care se coace oricând și 
este la dispoziția oricui. 
Oricine îl poate culege, fără 
nicio limită.” 

- Maica Tereza 

Citate celebre
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Ziua 4 - Smerenia înseamnă urmărirea păcii   

Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 
—Romani 12:18  

Dumnezeu ne-a dat încălțările păcii ca parte a armurii noastre și, oriunde mer-
gem, trebuie să  umblăm în pace. Dumnezeu spune “să caute pacea [armonia; 
lipsa fricii, a patimii și a conflictelor] şi s-o urmărească [nu doar să dorească o 
relație de pace cu Dumnezeu, cu ceilalți oameni și sine însuși, ci să și urmărească 
din toate puterile lucrul acesta].” (1 Petru 3:11) Pacea produce unitate și creează 
contextul în care să se manifeste puterea lui Dumnezeu. în timp ce mândria 
caută numai căile ei și este interesată doar de binele propriu, pacea se gândește 
mai întâi la Dumnezeu, apoi la ceilalți și doar la urmă, la sine. 
Carefully consider this peace-promoting wisdom.

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o 
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit 
cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. 

—Romani 12:3

Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci 
rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. 

 —Romani 12:16 

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vred-
nic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă 
răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, 
prin legătura păcii. 

—Efeseni  4:1-3

Ce principii importante ale smereniei se repetă în aceste versete?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți cuvintele lui Isus din Matei 6:14-15 și Marcu 11:25-26. Ce principiu fundamental 
al păcii este descoperit aici? Ce legătură este între acesta și smerenie?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Este vreo persoană cu care vă este greu să trăiți în 
pace? Duceți situația aceasta înaintea lui Dumnezeu în 
rugăciune, cereți-I iertare pentru orice neiertare din ini-
ma dumneavoastră și cereți binecuvântările Lui pentru 
persoana respectivă. Faceți asta ori de câte ori revin gân-
durile și sentimentele negative. în timp, ele vor înceta.

Pentru studiu aprofun-
dat…
încurajarea de a trăi în 
unitate: 1 Corinteni 1:10; 
2 Corinteni 13:11; Filipeni 
1:27; 1 Petru 3:8-12
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Ziua 5 - Smerenia înseamnă lepădare de sine 

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se le-
pede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.  

—Matei 16:24-25  

Smerenia înseamnă lepădare de sine, iar Isus Cristos a fost întruparea desăvârșită 
a ambelor atitudini. De când S-a pogorât din ceruri și până S-a înălțat la loc, 
viața lui a fost focalizată asupra unui singur lucru: să facă voia Tatălui. Scriptura 
amintește mereu și mereu aceste cuvinte ale Lui: “M-am coborât din cer ca să fac 
nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38).
 Isus avea o singură misiune, care L-a determinat să facă voia Tatălui, chiar și 
până la moarte. Fie ca și noi să învățăm să trăim în smerenie și să-I aducem glorie 
Tatălui în tot ce facem.

Meditația la mesajul următoarei declarații extraordinare: 
Eu nu pot face nimic de la Mine însumi [independent; de unul singur - ci doar ceea 
ce sunt învățat de Dumnezeu și ordinele pe care le primesc de la El]: judec după 
cum aud [decid după cum mi se spune. După cum îmi spune vocea Lui, așa decid]; 
şi judecata Mea este dreaptă [corectă; neprihănită], pentru că nu caut să fac voia 
Mea [nu doresc să fac ceea ce îmi place mie; scopul Meu; ținta Mea], ci voia Tatălui, 
care M-a trimis.

—Ioan 5:30 

Puneți-vă următoarele întrebări și răspundeți în mod onest:

Ce conduce viața mea? Ce mă face să mă ridic din pat în fiecare dimineață și să fac ceea ce 
fac?________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Trăiesc în mod egoist sau cu lepădare de sine? Ce dovezi pot duce în sprijinul răspunsului meu
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Am impact spiritual etern în viața altora? Dacă da, cum? Dacă nu, ce pot schimba 
pentru a schimba lucrul acesta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Faceți liniște înaintea Domnului și cereți-I înțelepciune spirituală. El vă iubește atât de mult și vrea să vă dea o viață 
împlinită, care să depășească cele mai mari visuri pe care le aveți.
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Ziua 6 - Smerenia înseamnă dependență totală de Dumnezeu  

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce 
mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.   

—Ioan 15:5  

Un nou-născut este complet neajutorat în brațele mamei lui - plânge după mâncare, 
căci nu se poate hrăni singur, plânge când se simte murdar, plânge când îi e frig și 
plânge când are nevoie de afecțiune. Ce imagine a dependenței totale. La fel, și noi 
suntem dependenți de Dumnezeu. Deși ne maturizăm și învățăm să contribuim la înain-
tarea împărăției lui Dumnezeu, rămânem dependenți de El? De ce? Pentru a ne menține 
smeriți.

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: 
“Suntem din neamul Lui…” 

—Fapte 17:28

Meditați la mesajul următoarelor versete:
Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dum-
nezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile 
pământeşti. 

—Filipeni  3:3

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, 
pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

—Romani 7:18

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-
am spus Eu sunt duh şi viaţă. 

—Ioan 6:63 

Ce imagine copleșitoare vă descoperă Domnul cu privire la propria fire? Ce 
echilibru și încurajare primiți din Filipeni 4:13?
____________________________________________________________________

__________________________________________
Sunteți într-o situație în care vă amintiți că sunteți cu 
totul dependent de Domnul? Dacă da, descrieți pe 
scurt provocările cu care vă confruntați. Apoi, în tăcere 
înaintea Domnului, cereți-I să vă întărească în harul 
Său și să vă descopere o licărire a gloriei care se zidește 
în dumneavoastră.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

“Știm că viețile noastre sunt, în cel mai 

bun caz, vremelnice; precum trandafirii, 

se usucă și cad; de aceea, să facem 

binele cât prezentul ne mai aparține și 

să fim folositori atât cât mai suntem.”

 - Fanny Crosby

Citate celebre
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Sumarul sesiunii
în calitate de copil al lui Dumnezeu, sunteți într-un război, dar El v-a înarmat cu 
armele harului. Smerenia este una dintre aceste arme, care vă ajută să luptați 
neabătut. Dacă vă îmbrăcați cu ea, dacă-L lăsați pe Isus să trăiască viața Lui prin 
dumneavoastră, sunteți în situația în care veți putea primi puterea harului lui 
Dumnezeu.

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm 
la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. - Evrei 12:1 

Note
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Şi noi, dar, fiindcă suntem 
înconjuraţi cu un nor aşa de 
mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică şi păcatul 
care ne înfăşoară aşa de lesne 
şi să alergăm cu stăruinţă în 
alergarea care ne stă înainte. 

—Evrei  12:1   



1.  Credința creștină este precum o cursă de mara-
ton - pentru a putea păstra un ritm constant  și a 
termina cursa, trebuie să lepădăm orice greutate 
inutilă. Gândiți-vă câte activități, atitudini, relații 
sau moduri de gândire inutile vă împiedică sau 
vă amenință înaintarea în credință! Ce lucruri vă 
arată Duhul Sfânt și ce acțiuni vă îndeamnă să 
întreprindeți?

 Poverile inutile pe care Duhul Sfânt mi le arată 
sunt…
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 Gândiți-vă: ce vă distrage, vă fură timpul și vă distrage atenția de 

la Dumnezeu și de la chemarea Lui?

 Acțiunile pe care Dumnezeu vrea să le întreprind pentru a mă lepăda de 
lucrurile acestea sunt… 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Gândiți-vă: cum puteți scăpa de aceste lucruri, cum vă puteți ușura povara și cum vă puteți întări 

duhovnicește, pentru a putea trece linia de sosire?

2. De asemenea, Dumnezeu vrea să ne lepădăm de orice păcat care ne leagă 
cu ușurință și ne împiedică. Opriți-vă și meditați. Care este păcatul sau păcatele 
în care cădeți cu ușurință? Gânduri murdare, îngrijorare, teamă, bârfă sau 
nesiguranță? Cereți Domnului să vă arate care sunt acestea, de ce cădeți în ele și 
cum vă puteți elibera.

Citiți Sesiunea 8 a seriei de studiu, împreună cu capitolul 11 al cărții Neabătut.

Lepădați  greutatea

Capitolul 8

Este un lucru dovedit 
repetat în Cuvântul lui 
Dumnezeu faptul că, dacă 
vrei să închei alergarea pe 
care Dumnezeu a pus-o 
înaintea ta, trebuie să pui 
la picioarele Lui povara 
grijilor și preocupărilor tale. 
Cărarea Lui trece adesea 
prin locuri în care lipsesc 
siguranța și confortul, dar 
este o călătorie a aventu-
rii, credinței și a unei mari 
răsplătiri.

Adevărul esențial

115 
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 Păcatul (păcatele) care mă înfășoară este…
 _________________________________________
 _________________________________________ 

 Motivul pentru care cad cu ușurință în păcatul aces-
ta este… _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, 
pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi 
asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi 

îngrijeşte de voi. 
—1 Petru 5:6-7

     
3. Uneori, greutățile inutile, care ne împovărează, 
sunt îngrijorările vieții. Acestea sunt lucrurile care 
dau naștere la anxietate, îngrijorare, îndoială sau 
teamă. Care sunt lucrurile care sufocă viața lui Cris-
tos în dumneavoastră și care vă fură pacea, bucuria, 
răbdarea și auto-controlul?

 îngrijorările care sufocă viața lui Cristos în mine și mă împovărează 
sunt… _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Acum rugați-vă cu voce tare, aruncați îngrijorările asupra lui Isus și primiți pacea Lui. Cereți harul de a vă 
putea încrede în El pentru toate lucrurile și de a vă focaliza asupra lucrului la care El v-a chemat. Faceți lucrul 
acesta până veți simți că povara s-a dus, cu adevărat.

“A r u n c a ț i  î n g r i j o r ă r i l e  v o a s t r e ”
Cuvântul a arunca provine din grecescul epiripto, un cuvânt compus din epi 
și ripto. Epi înseamnă “pe ceva sau deasupra” iar ripto înseamnă “a arunca, a 
azvârli, ……” și, adesea, are înțelesul de a face lucrul acesta “cu violență sau 
cu mare putere”. în literatura seculară, cuvântul descrie adesea un călător 
care își aruncă de pe umeri o manta, o geantă sau orice altă povară inutilă, 
punând-o pe un animal, cum ar fi o cămilă, un măgar sau un cal. 

“Lepădați orice iubire sau 
preocupare nesănătoasă 

pentru trup, pentru viața de 
acum sau pentru lume. Grija 

nepotrivită [excesivă] pen-
tru viața de acum, sau iubi-

rea ei, reprezintă o greutate 
inutilă pusă pe sufletul 

nostru, care ne trage în jos 
când ar trebui să mergem în 
sus, ne trage înapoi, când ar 

trebui să meargem înainte și 
face ca greutățile să fie mai 

mari decât ar trebui să fie.” 
- Matthew Henry 

Citate celebre
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Cuvântul îngrijorări este grecescul merimna, care înseamnă “anxietate”. El 
descrie orice necaz, afecțiune, dificultate, sau circumstanțe complicate care 
apar în viața noastră. în esență, a arunca îngrijorările înseamnă “să arunci din 
toate puterile orice lucru care îți produce anxietate sau îngrijorare, pe umerii 
lui Isus și să-L lași pe El să le poarte.” De ce? Pentru că Lui îi pasă de tine!

4. Isus nu vrea ca noi să ne îngrijorăm, nici măcar pentru nevoile noas-
tre legitime sau pentru ale familiei, ci vrea să aruncăm îngrijorările noas-
tre asupra Lui. Acest gest este unul de smerenie, pe când acela de a încerca 
să ne descurcăm singuri și să ne purtăm singuri de grijă este unul de mând-
rie. Citiți cu atenție Matei 6:25-34. Ce vă spune Domnul despre lepădarea 
îngrijorării? _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

5. Dumnezeu are un “traseu” specific, gân-
dit numai pentru dumneavoastră, care este le-
gat de dorința fierbinte pe care tot El v-a pus-
o în inimă. Ce simțiți că vă cheamă Domnul 
să faceți? Cum v-a confirmat El lucrul acesta? 
în ce fel colaborați cu El la împlinirea acestei 
chemări? ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________

Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: “Tu eşti 
Dumnezeul meu!” Soarta mea este în mâna Ta; 

scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei! Fă să 
lumineze faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin 

îndurarea Ta! 
—Psalmul 31:14-16

6. Când Dumnezeu spune ceva inimii noastre, dar 
împlinirea nu se produce imediat, avem tendința 
de a-L ajuta s-o împlinească. Și această îngrijorare 
trebuie aruncată asupra Lui, fiindcă timpul nostru 
este în mâna Lui. încercați să-L ajutați pe Dumne-

G

“Dumnezeu nu vrea ca tu să stai treaz 

noaptea, să te foiești și să nu-ți găsești 

locul din pricina frământărilor. Cum 

îmi voi plăti facturile dacă îmi pierd 

locul de muncă? Ce voi face la pensie, 

dacă starea economiei continuă să 

se degradeze? Cum voi purta de grija 

familiei dacă firma mea dă faliment?… 

sau orice altă îngrijorare ai mai avea. 

Din scoarță în scoarță, Biblia transmite 

clar mesajul că Dumnezeu este Cel 

care poartă de grijă nevoilor tale. Nicio 

nevoie nu e prea mare, prea dificilă 

sau prea severă, ca Isus să n-o poată 

împlini.” 

- Charles Stanley

Citate celebre

G
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zeu să vă împlinească destinul, prin propriile puteri? (vezi Geneza 16, 21:8-13 și 
Galateni 4:22-31).
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

7. E important să fii gata să faci ceea ce crezi că te-a chemat Domnul să faci, dar 
nu faci nimic altceva până când toate circumstanțele 
sunt favorabile nu e înțelept. Ce oportunități 
a pus Dumnezeu înaintea dumneavoastră? Vă 
folosiți de ele pentru a-L sluji? Dacă nu, de ce? Ce 
așteptați? _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________

Cine se uită după vânt nu va semăna, şi cine se uită 
după nori nu va secera. 

—Eclesiastul 11:4

8. Când acționăm prin credință pe baza Cuvân-
tului lui Dumnezeu, experimentăm purtarea Lui 
miraculoasă de grijă. Descrieți trei ocazii în care 
Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră. în ce 
fel vă ajută aceste amintiri să păstrați o credință vie 
și o inimă sensibilă față de El?
Dumnezeu mi-a purtat de grijă prin…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

Dumnezeu mi-a purtat de grijă prin…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

Dumnezeu mi-a purtat de grijă prin…
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

„Firea poate, de asemenea, 
să devină religioasă și să în-
cerce să îl ajute pe Dumne-

zeu. Avram și Sara au ilustrat 
acest adevăr în anii în care 

au așteptat împlinirea prom-
isiunii că Dumnezeu le va da 
un copil. Intențiile lui Avram 

și Sara erau bune. Dar vă 
rog să rețineți faptul că deși 
folosești firea pentru a face 
ceva pentru Dumnezeu, El 

va respinge acel lucru.”
—Tony Evans4

Citate celebre 

în viața noastră, din când în 
când, fiecare trebuie să ale-
gem între siguranță și des-
tin. Suntem gata să alegem 
calea care duce la atingerea 
unui obiectiv semnifica-
tiv, sau pe care ne asigură 
bunăstarea? Dacă alegi 
calea auto-conservării, ea 
nu te va duce către destinul 
divin ce ți-a fost pregătit. 
Poate vei reuși să-ți păstrezi 
confortul și siguranța, dar, 
când vei ajunge la scaunul 
de judecată al lui Cristos, 
vei descoperi bogăția vieții 
la care ai renunțat. 

Adevărul esențial 
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Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia 
cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 

—1 Corinteni  1:9 

9. Ați ajuns în situația de a fi atacat, pentru că 
ați făcut ceea ce v-a cerut Dumnezeu? Luați scu-
tul credinței și apucați sabia Duhului. Rugați-vă și 
cereți Duhului Sfânt să vă aducă aminte pasaje din 
Biblie (cuvinte rhema) potrivite cu situația în care vă 
aflați. Scrieți-le și apoi rostiți-le cu voce tare pentru 
viața dumneavoastră și împotriva vrăjmașului.

 Cuvintele rhema pe care Duhul Sfânt mi le-a trans-
mis sunt… 
 ________________________________________
 ________________________________________ 

 ________________________________________
 ________________________________________ 

 ________________________________________
 ________________________________________ 

 ________________________________________
 ________________________________________ 

10. Când vin necazurile, Dumnezeu nu vrea să vă 
îngrijorați, să intrați în panică sau să vă plângeți ci, 
în loc de aceste reacții negative, El vrea să acționați 
pozitiv, cu credința că El va da biruință în situația 
respectivă. 
 
Meditați asupra mesajului următoarelor versete. 
întipăriți-le adânc în mintea dumneavoastră.

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumne-
zeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pa-
cea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă 
va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. încolo, 
fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic 
de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce 
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, 

“[Dumnezeu] este credincios 
în dragostea Lui. ...El este 
credincios scopului Lui și 
nu începe o lucrare fără a o 
duce la bun sfârșit. El este 
credincios relațiilor Lui. Ca 
Tată, niciodată nu-Și va uita 
copiii; ca prieten, niciodată 
nu-Și va lepăda poporul și 
este Creatorul care nu-și va 
părăsi lucrarea mâinilor Lui. 
El este credincios promisi-
unilor Lui și nu va îngădui ca 
vreuna dintre ele să nu se 
împlinească, chiar și pentru 
cel din urmă credincios.” 

- Charles H. Spurgeon 

Citate celebre

“Romani 10:17 ne arată că 
materialul folosit pentru zi-
direa credinței este mai mult 
decât citirea Cuvântului lui 
Dumnezeu; «Credința vine în 
urma auzirii, iar auzirea prin 
Cuvântul lui Dumnezeu.» 
în acest verset, termenul 
pentru cuvânt nu este logos, 
ci rhema. Credința vine în 
mod specific prin auzirea 
cuvintelor rhema… Studiați 
Cuvântul lui Dumnezeu, de 
la Geneza la Apocalipsa - 
pentru a da Duhului Sfânt 
materialul de care are nevoie 
pentru a lucra. Apoi, când 
veți aștepta un răspuns de 
la Domnul, Duhul Sfânt va 
pune în dumneavaostră 
credința Lui.” 

- Dr. Paul Yonggi Cho

Citate celebre 
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orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. 
—Filipeni  4:6-8

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lu-
cruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua 
de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. 

—Matei 6:33-34 

 Ce răspuns puteți dezvolta din aceste versete, pentru a veni în întâmpinarea 
îngrijorării și fricii. 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Duhul Sfânt știe mai bine decât dumneavoastră 
cum să vă dezvolte credința și numai El vă poate 
pregăti să alegeți destinul în locul siguranței, pen-
tru ca autoritatea împărăției să se poată manifesta 
în viața dumneavoastră. Petreceți timp în rugăciune 
săptămâna aceasta și cereți Duhului Sfânt să vă arate 
căile prin care vă echipează pentru a vă putea arun-
ca toate îngrijorările asupra Lui. Poate vă va spune 
că trebuie să mergeți mai frecvent la biserică, să vă 
implicați într-o lucrare, să susțineți financiar un copil 
dintr-o altă țară sau să faceți cuiva un dar spontan. 
Când aceste acțiuni sunt urmarea călăuzirii divine, 
veți avea o temelie solidă pentru a putea acționa în 
credință, indiferent de circumstanțe.

Tatăl ceresc știe cel mai 
bine de ce are nevoie 
fiecare dintre noi în parte, 
pentru a fi pregătit și, deși 
nu este El cel ce dă naștere 
necazurilor, El le îngăduie, 
pentru a ne pregăti pen-
tru destinul spiritual 
așezat înaintea noastră. 
Nu ocoloți acest proces 
de formare. încercările pe 
care le înfruntați astăzi vă 
pregătesc pentru lucrările 
mari pe care le veți face 
mâine!

Adevărul esențial

Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 - Păzește-ți inima

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. 
—Proverbe 4:23  

Când împlinim Cuvântul lui Dumnezeu, în ascultare de El, suntem adesea atacați 
de vrăjmaș. Unul dintre modurile în care suntem atacați îl reprezintă ispita de a fi 
nemulțumiți de Dumnezeu, fiindcă avem deja în minte cum și când ar trebui să 
lucreze El. Când așteptările noastre nu sunt satisfăcute, suntem dezamăgiți. “O 
nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de 
viaţă.” (Proverbe13:12)
Dacă nu ne lepădăm de dezamăgire la picioarele Domnului, ea se poate adânci 
și poate face o rană în sufletul nostru. Un astfel de lucru i s-a întâmplat unuia 
dintre cei mai mari oameni din istorie, Ioan Botezătorul, care-L iubea pe Dumne-
zeu și-i era dedicat trup și suflet, dar care, când s-a văzut întemnițat, s-a clătinat 
puternic în credința lui.

Citiți cu atenție Matei 11:2-6. Comparați întrebarea din versetul 3 cu Ioan 1:29-36. 
Ce ar fi putut să producă acea schimbare în modul lui de gândire? Ați experimen-
tat și dumneavoastră ceva asemănător?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

în replică, Isus îi transmite lui Ioan despre minunile care aveau loc și despre faptul 
că evanghelia era vestită. Apoi, spune, “Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un 
prilej de poticnire.” (Matei 11:6). Ce vă spun, personal, aceste cuvinte ale lui Isus?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani; de aceea trimitea şi mai 
des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. - Fapte 24:26

Vă frământați cu dorința de a înțelege de ce îngăduie Dumnezeu anumite lu-
cruri? Sunteți supărat pe El? Dacă da, rugați-vă și spuneți-I cum vă simțiți. Cereți-I 
harul de a vă putea încrede în El în situația prin care treceți și continuați călătoria 
neabătut. Stați o vreme în prezența Lui, primiți iubirea și acceptarea Lui și scrieți 
lucrurile pe care le spune inimii dumneavoastră.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 2 - Credința care duce la credință

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecu-
lui; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin 
credinţă.” 

—Romani 1:16-17  

Creșterea în Domnul este un proces, asemănător trecerii unui copil prin anii de școală - 
nu este în clasa a zecea la vârsta de cinci ani, ci începe la un nivel accesibil vârstei lui și, 
pe măsură ce ajunge să stăpânească materiile predate, primește diverse teste. După ce 
trece cu bine toate testele, este promovat la nivelul următor. Asta vrea să spună Pavel 
când vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu, care vine prin credință și care duce 
la credință. 
Observați că propria noastră creștere din credință în credință este strâns legată de 
evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu este manualul suprem, iar învățătorul nostru cel 
mai important este Duhul Sfânt, care știe totdeauna cu exactitate care sunt testele de 
care avem nevoie și când trebuie ele administrate, pentru a ne echipa pentru ceea ce ne 
așteaptă în viitor.
   Zidirea credinței este foarte asemănătoare cu exercițiile de dezvoltare a mușchilor: 
multe repetiții cu greutăți mici duc la mușchi supli și la putere fizică, pe când repetițiile 
mai scurte, dar cu greutăți mai mari, duc la dezvoltarea masei musculare. Ce vă spune 
această analogie, din punct de vedere spiritual?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pe cine folosește Domnul în viața dumneavoastră pentru a vă antrena, a vă pregăti și 
a vă sprijini spiritual? Ce lucruri face această persoană pentru a vă ajuta să perseverați 
neabătut?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
în ce feluri v-a împins antrenorul dumneavoastră personal, Duhul Sfânt, la limita put-
erilor? Ce creștere spirituală a rezultat din aceasta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Duhul Sfânt vede în dumneavoastră puteri pe care nici dumneavoastră personal 
nu le puteți vedea. Mulțumiți-I pentru răbdarea, bunătatea și infinita înțelepciune 
cu care vă ajută să vă dezvoltați din punct de vedere spiritual.

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile 

voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi 
răbda. 

—1 Corinteni 10:13
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Ziua 3 - Ațintește-ți privirea la Isus 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, 
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, 
şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 

—Evrei 12:2  

Imediat după ce ni se spune să “lepădăm” orice povară inutilă și păcatul, ni se spune 
să ne ațintim privirea la Isus. Aceasta este o minunată introducere. Gândiți-vă. Ce se 
întâmplă atunci când îți ațintești privirea asupra unei probleme? Corect! Ea crește. 
Puterea curge din locul unde ne ațintim ochii.
Același lucru se întâmplă când ne ațintim ochii asupra lui Isus; când ne focalizăm atenția 
asupra ființei Lui, dragostea, bunătatea, smerenia, înțelepciunea, puterea și autoritatea 
Lui, toate acestea cresc în noi. Lucrul acesta îl încurajează David în Psalmul 34:3: “înălţaţi 
pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!”

Care este legătura dintre a arunca poverile și a îți aținti privirea asupra lui Isus?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Texte conexe: Psalmii 34:5; 105:4; 2 Corinteni 3:16-18.

Citiți Numeri 14:21-38 și analizați ce s-a întâmplat cu cei ce au iscodit țara. 
Ce s-a întâmplat cu cei zece care și-au ațintit privirea asupra propriilor puteri și 
nu s-au încrezut în Dumnezeu? (versetele 36-37). Ce au moștenit familiile lor? 
(versetele 28-34)
____________________________________________________________________

Ce s-a întâmplat cu Caleb și cu Iosua, care și-au ațintit privirile asu-
pra Domnului? Dar cu familiile lor? (vezi Numeri 14:38 și Iosua 14:6-15;  
19:49-50).
____________________________________________________________________

în ce fel vă provoacă și vă vorbește personal exemplul acesta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Faceți liniște în fața Domnului. Rugați-L să vă arate cum să vă ațintiți ochii asupra lui Isus. 
___________________________________________________________________

Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Noi toţi privim cu 
faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip 

al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 
—2 Corinteni 3:16, 18 
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Ziua 4 - Mulțumiți în toate lucrurile

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumne-
zeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 

—1 Tesaloniceni 5:18  

Mulțumirile aduse lui Dumnezeu reprezintă un lucru puternic, care nu are loc 
doar o dată pe an, ci în fiecare zi. Recunoștința este una dintre cele mai bune 
modalități prin care să ne aruncăm toate îngrijorările asupra lui Dumnezeu. Ea 
ne ține atenția concentrată asupra lui Isus și asupra soluției, nu a problemei. 
Termenul grecesc pentru mulțumiri, folosit aproape pretutindeni în Noul Testa-
ment, este eucharistia, termen derivat din charis, termenul pentru har. Acesta ne 
spune că abilitatea de a aduce mulțumiri în orice circumstanțe vine prin harul lui 
Dumnezeu, care ne dă putere. Nu este un act de putere a voinței, ci de putere a 
harului.
Citiți primele două versete din Psalmii 105, 106, 107, 118 și 1236. Ce vă comunică 
strigătul recurent al psalmistului?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cum vă simțiți, când alții exprimă mulțumiri sincere și apreciere față de 
dumneavoastră? Ce dorinți să faceți pentru ei în continuare? Dar atunci când 
oamenii sunt nerecunoscători?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cum credeți că se simte Dumnezeu atunci când arătăm față de El mulțumiri și apre-
cieri sincere?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi 
binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi 

credincioşia Lui, din neam în neam..
—Psalmul 100:4-5 

Aduceți o listă cu 25 de lucruri pentru care sunteți mulțumitor. Recițiți-o pe înde-
lete și mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare binecu-
vântare, în parte.
Acest exercițiu este foarte bun de făcut în fiecare zi, sau ori de câte ori 
descoperiți să vă comparați sau sunteți în competiție cu altcineva. Avem 
atât de multe lucruri pentru care să fim mulțumitori!

Pentru studiu 
aprofundat…
Efeseni 5:2; Filipeni 4:6; 
Coloseni 3:15, 17; Evrei 
13:15; 1 Timotei 4:4
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Ziua 5 - Bucuria Domnului este tăria ta

Nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. 
—Neemia 8:10  

Bucuria Domnului nu este la fel cu bucuria lumii, bazată pe circumstanțe. Bucu-
ria Domnului este exact aceasta - bucuria Domnului. Termenul grecesc pentru 
bucurie este chara, care derivă, ca și termenul pentru mulțumire, de la charis, 
har. Bucuria este un aspect supranatural al harului lui Dumnezeu, nezdruncinată 
și nelimitată.
 Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace 

şi bucurie în Duhul Sfânt.
—Romani 14:17 

în Ioan 15:11, Isus spune “V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să 
rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.”. Citiți Ioan 15:1-10 și identificați 
“lucrurile” care, spune Isus ucenicilor, aduc bucuria Lui. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Texte conexe: Ioan 16:23-24

După spusele Scripturii, de unde vine bucuria, cum se primește și cum rămâne 
ea din plin în noi? Citiți Psalmii 4:6-7; 16:8-11; 43.4; Romani 15:13 și Galateni 5:22.

Bucuria Domnului vine din…
____________________________________________________________________

Primesc bucuria Domnului prin…
____________________________________________________________________

Rămân plin de bucruia Domnului prin…
____________________________________________________________________

Ni se spune să ne bucurăm totdeauna în Domnul (vezi Filipeni 4:4). Ce vă oferă mo-
tive de bucurie?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Texte conexe: Psalmii 5:11; 37:4; Isaia 61:10: Luca 10:20; 1 Petru 4:12-13
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Ziua 6 - E voie să râzi!

O inimă veselă este un bun leac.
—Proverbe 17:22  

Râsul este unul dintre cele mai bune medicamente pe care le poate lua cineva. 
Este gratuit, nu are efecte adverse și îmbunătățește sănătatea fizică, emoțională, 
mentală și spirituală. Doctorul Don Colbert, ne propune următoarea abordare 
asupra puterii râsului

“După afirmațiile unui cercetătorul, râsul este «un jogging interior». La fel ca 
exercițiile aerobice, râsul accelerează temporar ritmul inimii, ridică tensiunea și 
accelerează respirația, facilitează circulația sângelui și oxigenarea corpului. Un râs 
sănătos face să lucreze pieptul, plămânii, inima, umerii, brațele, abdomenul, di-
afragma și picioarele… Zece reprize sănătoase de râs sunt aproape echivalentul a 
treizeci de minune de gimnastică aerobică.
”...Râsul capacitează sistemul imunitar și reduce hormonii dăunători de stres din 
organism. în cadrul unui studiu, șaisprezece bărbați au urmărit o comedie care 
le-a provocat repetate reprize de râs puternic. După o asemenea perioadă de râs 
sănătos, nivelul cortizolului, hormonul de stres, a scăzut cu 39 de procente, iar 
adrenalina cu 70. în același timp, hormonul “fericirii”, endorfina, a crescut cu 27 de 
procente, iar cel de creștere (cunoscut și ca “hormonul tinereții”) cu 87. 

Dumnezeu declară în Eclesiastul 3:4 că este o vreme pentru râs. în Proverbe, el 
spune că “O inimă veselă înseninează faţa” și “cel cu inima mulţumită are un 
ospăţ necurmat.” (15:13 și 15:15). Cu adevărat, o inimă veselă este un leac bun!

Cine vă face să râdeți? Al cui umor sau personalitate vă înveselește?
____________________________________________________________________

Ce filme, cărți, desene animate, etc. vă fac să râdeți? Ce puteți face pentru a avea 
în fiecare zi o doză de veselie?
____________________________________________________________________

învățați să râdeți în fiecare zi. Căutați oportunități în care să vă relaxați. Râsul vă 
va ușura poverile și vă va îmbunătăți sănătatea. E recomandarea medicului!

Știați că? Râsul…
Reduce stresul, reducere tensiunea arterială, îmbunătățește sistemul imuni-
tar, îmbunătățește funcționarea creierului, protejează inima, aduce relaxare, 
îmbunătățește relațiile.
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Sumarul sesiunii
Pentru a trăi neabătut, trebuie să lepădăm orice păcat și orice povară inutilă, precum 
diverse atitudini, activități, moduri de gândire sau îngrijorări ale vieții. Dumnezeu vrea 
să vă aruncați îngrijorările asupra lui Isus și să vă umpleți de pacea și bucuria Lui, nu de 
anxietate, îngrijorare și teamă. Aruncarea poverilor nu este un eveniment singular în 
viață, ci un proces continuu, realizat prin harul lui Dumnezeu. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note



Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că 
potrivnicul vostru, diavolul, 
dă târcoale ca un leu care 

răcneşte şi caută pe cine să 
înghită. împotriviţi-vă lui tari 
în credinţă, ştiind că şi fraţii 

voştri în lume trec prin aceleaşi 
suferinţe ca voi. 

—1 Petru 5:8-9       



î m p o t r i v i r e
Termenul a se împotrivi vine de la grecescul anthistemi, care înseamnă “a 
sta împotrivă, a se opune, a rezista”. Presupune o persoană care se opune 
aprig unei situații, hotărât să facă orice pentru a se împotrivi și a dejuca 
planurile cuiva. Alte definiții includ a refuza să credeți, a refuza să te con-
formezi, a refuza să accepți.

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată 
puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. 

—Luca10:19

1. Este vital să înțelegeți că Dumnezeu v-a chemat și v-a echipat să luptați direct 
cu dușmanul și v-a dat toată puterea și autoritatea de a sta categoric împotriva 
lui Stan și a forțelor lui.

Citiți cu atenție pasajele următoare.
încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. îmbrăcaţi-vă cu toată 
armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, îm-
potriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată ar-
mura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în 
picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

—Efeseni  6:10-13 
Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi 
pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 

 —1 Timotei 6:12

Citiți Sesiunea 9 a seriei de studiu, împreună cu capitolele 12 și 13 ale cărții Neabătut.

 împotriviți -vă diavolului
Capitolul 9

129 

G
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 Cum contracarează aceste versete, împreună cu Luca 10:19, ideea că tre-
buie să vă rugați și să cereți Domnului să îndepărteze vrăjmașul din viața 
dumneavoastră?  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

2. Când Satan L-a atacat pe Isus în pustiu, El nu s-a rugat Tatălui să-l oprească pe 
cel rău, ci i s-a împotrivit direct. Citiți Matei 4:1-11 și identificați trei principii pe 

care le ilustrează Isus în felul în care se împotrivește 
dușmanului, și pe care și dumneavoastră le puteți 
aplica.
 Cele trei principii ilustrate de Isus și pe care trebuie 
să le aplic și eu, pentru a mă împotrivi vrăjmașului 
sunt… _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________

3. între versetele 6 și 7 din Iacov 4 există o importantă 
legătură. Citiți cu atenție acest pasaj și identificați 
legătura vitală dintre smerenia înaintea Domnului 
și capacitatea (harul) de a ne împotrivi vrăjmașului.

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea 
zice Scriptura: “Dumnezeu stă împotriva celor 
mândri, dar dă har celor smeriţi.” Supuneţi-vă, dar, 
lui Dumnezeu. împotriviţi-vă diavolului, şi el va 
fugi de la voi. 

—Iacov  4:6-7 TLB

 De ce este necesară smerenia pentru a ne putea 
împotrivi vrăjmașului? Sunteți îmbrăcat cu smere-
nie? 
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________

Trebuie să nu vă îndoiți de 
faptul că dușmanului îi e 
frică de dumneavoastră și, 
când vă privește, nu vede 
ceea ce văd toți ceilalți, ci 
îl vede pe Cristos. Sunteți 
trupul lui Cristos și unsul lui 
Dumnezeu. Sunteți creat 
după chipul și asemănarea 
celui care l-a învins și l-a 
dezbrăcat de puterea și de 
armele lui. Dumneavoastră 
sunteți o amenințare pen-
tru vrăjmaș!

Adevărul esențial
G

“Bătălia spirituală reprezintă abilitatea 

de a-ți da seama când vorbește diavolul, 

fiindcă limba pe care o vorbește el 

este minciuna. ...Trebuie să ajungi în 

acel punct al luptei spirituale în care 

adevărul este arma împotriva diavolului. 

...Cea mai rapidă cale de mustrare și 

îndepărtare a vrăjmașului este rostirea 

adevărului.”

 -Larry Stockstill  

Citate celebre

G
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 Text suplimentar pentru liderul de grup: analizați cuvintele lui Isus din Ioan 15:5 și ale lui Pavel din Ro-
mani 7:18.

F u g i ț i
Termenul original pentru acest cuvânt este phuego, din care derivă și ter-
menul fugar, și care înseamnă “a evada, a dispărea, a scăpa”. Utilizarea lui în 
literatura greacă se face cu referire la un evadat, care fuge disperat pentru a 
nu fi judecat pentru faptele lui.

4. V-ați luptat cu dușmanul într-un anumit domeniu un timp îndelungat? Dacă 
da, nu sunteți singurul. Descrieți lupta în care vă aflați și încercați să identificați 
strategia adversarului. Cum ați reușit să vă împotriviți lui și să-l puneți pe fugă? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Cum a încercat Satan să vă facă să nu vă mai împotriviți lui? Ce gânduri sau 
sentimente de descurajare, îndoială sau teamă a încercat să vă facă să acceptați. 
în ce fel v-a ajutat această sesiune să vedeți minciunile lui și să creșteți în credință, 
pentru a vă împotrivi lui neabătut?

Printre gândurile și sentimentele pe care Satan le-a adus în mintea mea…
____________________________________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 Modul în care această sesiune mă încurajează și 
mă întărește este…
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
6. Numiți trei domenii în care Satan vă atacă în 
mod constant. Folosind o concordanță biblică sau 
o pagină de internet precum biblegateway.com, 
găsiți pasaje din Biblie care să vă ajute să vă întăriți 
în credința de a rezista acestor atacuri. Acestea 
sunt cuvinte rhema, de la Duhul Sfânt. Păstrați-le în 

“Doar pentru că uriașul cu care te lupți 

acum arata la fel ca cel pe care l-ai 

învins în trecut, nu crede minciuna 

că, de fapt, n-ai câștigat prima luptă. 

Prin puterea harului lui Dumnezeu, 

te-ai încrezut în Cel Atotputernic și 

ți-ai învins propriul Goliat. Primul 

uriaș e mort. Satan se deghizează în 

fostul tău dușman, pentru a trece de 

bariera credinței și a se infiltra din 

nou în viața ta. împotrivește-te.” 

- Francis Fragipane

Citate celebre
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inimă, meditați asupra lor și rostiți-le cu voce tare.
 
Domeniul atacat: ________   Cuvântul lui Dumnezeu pentru a birui acest atac::
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Domeniul atacat: ________   Cuvântul lui Dumnezeu pentru a birui acest atac::
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Domeniul atacat: ________   Cuvântul lui Dumnezeu pentru a birui acest atac::
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ta r e
Cuvântul tari, din 1 Petru 5:9, este termenul grecesc stereos, care înseamnă 
“stabil, solid, puternic, sigur”. Este sinonim cu neabătut. O persoană care se 
împotrivește tare dușmanului este o persoană neabătută, dedicată, loială, de 
încredere, constantă și neclintită în credința ei.

7. O împotrivire consecventă, adică unul care stă 
tare, se ține tare și trăiește neabătut, va aduce re-
zultate. Exemplul misionarului care s-a rugat și a 
mustrat duhul morții în cazul unui sugar este un 
exemplu grăitor în sensul acesta.

Meditați la următoarele pasaje despre perseverență.
De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi 
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala 
voastră în Domnul nu este zadarnică. 

—1 Corinteni  15:58 

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul ro-
biei. 

—Galateni 5:1 

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea 
potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 

—Galateni 6:9

“Nu-l vei putea învinge pe diavol 

decât după ce vei pune temelia vieții 

tale pe Cuvântul lui Dumnezeu și 

vei acționa conform lui. Biblia spune 

(spune-i lui Satan), “Mă împotrivesc ție 

prin credință...” (1 Petru 5:9). Nivelul 

credinței tale este direct proporțional 

cu gradul în care Cuvântul Lui locuiește 

în inima ta, adică acel cuvânt care este 

real pentru tine și în care umbli zilnic.” - 

Kenneth E. Hagin8

Citate celebre

G
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De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată 
nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 

—1 Petru 1:13

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care 
are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.
11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 

—Apocalipsa  3:10-11

Ce imagine a perseverenței vă vine în minte, citind aceste versete? De unde vine 
capacitatea de a persevera?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

8. Când vine vorba de a lupta cu vrăjmașul, între credincioși sunt larg răspândite 
două moduri total opuse de abordare: unul îl vede pe diavol în spatele oricărei 
probleme, iar celălalt alege să-l ignore, în speranța că el, pur și simplu, va pleca. 
Ce pericol presupune fiecare dintre aceste două abordări? Cum vă puteți proteja 
de ele?

Pericolul asocierii oricărei probleme cu prezența diavolului este… 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Pericolul ignorării vrăjmașului, cu credința că el va 
pleca singur este…
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Biblia nu spune că, dacă 
ne împotrivim diavolului o 
dată, atunci el nu mai are 
voie să se întoarcă la noi. 
Dimpotrivă. El este perse-
verent și va încerca din nou 
și din nou. Mulți creștini 
sunt descurajați și înfrânți 
fiindcă se gândesc în felul 
următor: cred că abordarea 
mea nu dă rezultate sau nu 
sunt eu suficient de bun. 
Acestea sunt niște minciuni 
sfruntate, pe care nu avem 
voie să le îngăduim în viața 
noastră - niciodată.

Adevărul esențial

G
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Tr e a z  ș i  V e g h e t o r
Cuvântul treaz vine din grecescul nepho, care înseamnă “a nu fi sub influența 
alcoolului”. Thayer spune că treaz înseamnă “a fi calm și în reculegere în duh; 
autocontrol; precaut”. în esență, a fi treaz înseamnă a avea o minte limpede, 
a nu ne obține satisfacția dintr-un atașament nesănătos față de orice lucru 
din lumea aceasta, în loc de a-l găsi în Dumnezeu. Isus este cea mai mare 
pasiune și dragoste a noastră.
Veghetor provine de la grecescul gregoreo, care înseamnă “a fi vigilent, a fi 
atent sau a fi atent permanent” și descrie un om care stă de pază pentru a fi 
sigur că dușmanul nu poate intra în casa sau în viața lui.

9. Deși a fost înfrânt, Satan rămâne un adversar de temut și, de aceea, Dum-
nezeu ne cheamă să fim treji totdeauna și nu numai cu referire la consumul de 
alcool, ci la orice fel de beție, cauzată de tolerarea excesivă a plăcerilor lumii 
acesteia. Faceți o pauză și aruncați o privire sinceră în viața dumneavoastră. 
Sunteți îmbătat de ceva din această lume? Dacă da, care este lucrul acesta și ce 
vă îndeamnă Dumnezeu să faceți pentru a schimba lucrurile?

 Luați ca exemplu munca sau afacerile, sportul, un hobby, mâncarea, inter-
netul, televizorul, filmele, muzica, sexul opus, cumpărăturile etc.

 Lucrul care mă îmbată este:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Ceea ce îmi spune Domnul să fac este:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă 
îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 

—Efeseni  5:17-18 

10. A fi veghetor nu este o activitate sporadică, ci o stare de alertă spirituală pe 
care o cultivăm continuu. Starea de veghere ne protejează, mai ales atunci când 
suntem încercați și ispitiți. Isus le-a spus ucenicilor Lui să vegheze și să se roage 
împreună cu El în noaptea în care a fost arestat. Citiți cu atenție și meditați la 
ceea ce le spune atunci când îi găsește adormiți:

G
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Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de 
râvnă, dar carnea este neputincioasă

—Matei 26:41

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar 
trupul este neputincios. 

—Marcu 14:38

 Ce legătură vă arată Duhul Sfânt între a fi treaz și veghetor și a dobândi 
biruința?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
Texte suplimentare pentru liderul de grup: relatarea rugăciunii lui Isus din Ghețimani 
se găsește în Matei 26:36-56, Marcu 14:32-53, Luca 22:39:53 și Ioan 18:1-12.

Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întuneri-
cului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci, cei 

ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care 
suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei 

şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 
—1 Tesaloniceni  5:5-8

Ați obosit de hărțuielile dușmanului? Sunteți 
gata să stați neabătut împotriva lui, până când 
va fugi? Căutați un loc izolat, fie acasă, fie un-
deva în natură, și începeți lupta cu vrăjmașul. 
Folosiți sabia Duhului și rostiți Cuvântul cu 
putere împotriva lui Satan. Căutați în acest ghid 
versetele prin care Dumnezeu v-a vorbit în tim-
pul studiului. Luați-le în mod personal și rostiți-
le cu voce tare împotriva vrăjmașului.

Lucrul pe care-l nu-l 
confrunți nu se va schimba. 
Hotărârea ta de a te elibera 
din robie trebuie să fie 
mai mare decât hotărârea 
vrăjmașului de a te înrobi și 
a te distruge. Fii neabătut 
în lupta împotriva diavolu-
lui, mustră-l direct și cu 
asprime, folosind autori-
tatea pe care ai primit-o de 
la Domnul Isus Cristos.

Adevărul esențial
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Rugăciune pentru a mă împotrivi neabătut vrăjmașului 
Tată, îți mulțumesc pentru această lecție despre împotrivirea neabătută în 
lupta cu vrăjmașul. Doamne, ajută-mă. Aprinde în mine focul Tău - un foc 
alimentat de Cuvântul Tău și de Duhul Sfânt. Dă-mi credința Ta - credința 
de a vedea dincolo de circumstanțe. Când diavolul mă atacă pe mine sau pe 
cei din jurul meu, pune în mine o mânie sfântă și puterea de a rosti cu tărie 
Cuvântul Tău împotriva lui. Nu mai vreau doar să mă gândesc la Scripturi, 
ci vreau să le rostesc cu îndrăzneală. Iartă-mă pentru situațiile în care am 
fost mânios pe Tine sau pe alții și ajută-mă să-mi îndrept mânia în direcția 
potrivită.Cuvintele mele să fie cuvintele Tale. Nimicește lucrările diavolului 
prin mine. Prin harul Tău sunt neabătut. îți mulțumesc, Tată. în numele lui 
Isus, Amin.

Citiți din nou lista atacurilor diavolului, de la întrebarea 6. Aceste atacuri pot 
fi lucruri cu care vă confruntați zilnic sau agresiuni pe care le-ați ignorat, din 
necunoștință sau din credința că diavolul va obosi, se va retrage singur și 
va dispărea. Luați hotărârea de a vă împotrivi diavolului în aceste lucruri pe 
parcursul următoarei săptămâni. Nu uitați că trebuie să aveți privirea ațintită 
la Isus și că nu sunteți în căutarea activității demonice cu orice preț, ci că 
abordați acele provocări care stau, în mod clar, între dumneavoastră și planul 
cel bun al lui Dumnezeu. Meditați asupra pasajelor biblice care vă descoperă 
autoritatea pe care o aveți și promisiunile lui Dumnezeu într-o atare situație. 
împotriviți-vă diavolului cu convingere, rostind cu voce tare promisiunile 
adevărului lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră.

săptămânii
Provocarea
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Ziua 1 - Trezește-te!

De aceea zice: “Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va 
lumina.” Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, 
ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi 
nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta 
este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 

—Efeseni 5:14-18   

îl auziți? E vocea care vă spune în fiecare dimineață să vă treziți și să porniți la lu-
cru. Chiar acum, Domnul sună alarma duhovnicească, spunându-ne să ne trezim, 
să ne îmbrăcăm și să pornim la lucru. Dumnezeu nu vrea ca trupul Lui să doarmă, 
ci vrea să fim treji și veghetori, domnind în viață și lărgind împărăția Lui.
Când sună deșteptătorul în fiecare dimineață, vă treziți, vă îmbrăcați și mergeți la 
muncă. în ce fel se aseamănă aceasta cu viața spirituală? Studiați Romani 13:11-
14, Efeseni 6:10-18 și Ioan 9:4. ________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Care sunt pericolele adormirii din perspectiva revenirii Domnului? Care este 
răsplata celui ce stă treaz? Citiți Matei 24:36-61, Apocalipsa 3:2-3; 16:15 și 1 Tesa-
loniceni 4:13-18; 5:1-11.
Pericolele adormirii sunt…
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Răsplata celui ce stă treaz este…
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Texte conexe: Luca 12:35-40

Copii ai Celui Preaînalt, Duhul Domnului sună deșteptătorul pentru trezirea Tru-
pului Său. Nu pierdeți nicio clipă! Au fost lansate avertismentele. Sfârșitul este 
aproape. Nu amânați! Treziți-vă, îmbrăcați-vă și la lucru!
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Ziua 2 - Cum lucrează diavolul

Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă 
despre planurile lui. 

—2 Corinteni 2:11 
Termenul diavol cuprinde în el unele înțelesuri foarte interesante. Dacă vom 
înțelege acest termen vom pricepe și modul în care lucrează diavolul. Autorul, 
pastorul și cercetătorul de limbă greacă Rick Renner ne oferă următorul comen-
tariu provocator:

“Cuvântul «diavol» este compus din termenii dia și balos. Dia înseamnă prin, a 
străpunge ceva dintr-o parte în alta. Balos înseamnă a arunca, precum un om care 
aruncă o minge, o piatră sau un alt obiect. Când aceste cuvinte se unesc, au înțelesul 
de a lovi în mod repetat, până când obiectul lovit este străpuns în întregime.
...[Dușmanul] atacă mintea - nu o dată, ci de multe ori. ...Imediat ce victima nu i se 
mai împotrivește, el îi dă lovitura de grație, pătrunzând în mintea ei.”

Imediat ce vrăjmașul a intrat în mintea unei persoane, el o umple cu minciuni, 
îndoială, teamă, mânie, vrajbă și interpretări false ale Scripturii. De ce?! Vrea să ne 
controleze mintea pentru că gândurile minții umplu inima noastră și ne dictează 

comportamentul.

Ce înțelegere nouă v-a dat Duhul Sfânt prin analizarea 
numelui diavolului?
____________________________________________
____________________________________________
Vă amintiți o ocazie în care ați stat împotriva diavolului 
și el a fugit? Descrieți ce s-a întâmplat.
___________________________________________
__________________________________________
____________________________________________

Știind că principala modalitate de acțiune a dia-
volului este să vă lovească în mod repetat folosind 
îndoiala, înșelăciunea și teama, de ce credeți că e 
importantă primenirea minții noastre, prin Cuvân-
tul lui Dumnezeu?
____________________________________________
____________________________________________

“Fiecare creștin se confruntă cu o 

problemă dublă în mintea lui. Mai 

întâi, trebuie să smulgă din rădăcină și 

să distrugă anumite moduri vechi de 

gândire, despre care se poate să nu-și fi 

dat seama că îl înrobeau. Pentru aceasta 

are nevoie de ajutor. în al doilea rând, 

trebuie să caute o înrădăcinare nouă, în 

Duhul, în gândul lui Cristos… Gândirea 

lui Cristos este în noi o fântână nesecată 

de înțelepciune și de libertate a minții. 

Ceea ce trebuie să facem este să ne 

lepădăm de modul vechi de gândire, 

să învățăm să ne punem rădăcinile în 

Isus și să lăsăm ca gândul Lui să umple 

întreaga noastră minte.”

 - John L și R. Loren Sandford

Citate celebre
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Ziua 3 - îndreaptă-ți mânia în direcția corectă

“Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi 
prilej diavolului. 

—Efeseni 4:26-27   

Mânia nu reprezintă, neapărat, un păcat. Felul în ca utilizăm mânia este cel care 
ne bagă în necazuri. După cum am învățat, suntem într-un război spiritual și nu 
luptăm împotriva oamenilor, ci împotriva diavolului și a forțelor lui demonice. 
Adoptarea unei atitudini corecte în acest lucru ne va proteja de ispita de a ne 
lupta împotriva oamenilor, ajungând să fim luați prin surprindere de vrăjmaș. 
Mânia sfântă este bună și ne poate motiva în lucrarea de lărgire a împărăției lui 
Dumnezeu. însuși Dumnezeu a arătat tipul acesta de mânie de multe ori. Isus 
s-a mâniat dar nu a păcătuit. Atât la începutul cât și la finalul lucrării Lui, Isus a 
dat dovadă de mânie în procesul curățirii Templului (vezi Matei 21:12-13; Marcu 
11:15-19; Luca 19:41-46; Ioan 2:13-17). Dacă suntem mânioși pe lucrurile care-L 
mânie pe Dumnezeu și ne comportăm așa cum o face El, mânia poate fi un lucru 
pozitiv. 

Conform Scripturii, ce-L mânie pe Dumnezeu? Citiți Numeri 11:1-10; 12:1-0; 25:1-3; 
Iosua 7:1; Judecători 2:11-14; Proverbe 6:16-19; Evrei 10:26-27.
.____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Este limpede că Dumnezeu nu vrea să ne purtăm față de oameni cu mânie. Citiți 
Efeseni 4:26-27. Cum și când putem arăta mânie față de alții? De ce este atât de 
important lucrul acesta și ce se va întâmpla dacă nu tratăm mânia în mod corect? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ce vă face să vă mâniați ușor și frecvent? Cum reacționați când vin încercările?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Aveți tendința de a vă mânia pe Dumnezeu în necazuri? Rugați-L să vă 
arate izvorul mâniei din inima dumneavoastră. Scrieți ce vă arată El pe o 
bucată de hârtie și puneți aceste lucruri sub puterea Lui._______________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cum puteți direcționa mai bine mânia către vrăjmaș, care este sursa tuturor ne-
cazurilor?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 4 - Folosește-te de puterea de care dispui

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. 
—Proverbe 18:21

De câte ori ați căutat cu înfrigurare un lucru, pentru ca să descoperiți că era chiar 
sub nasul dumneavoastră?! Ceva asemănător se întâmplă și în lupta pe care o 
ducem cu vrăjmașul. Răspunsurile la problemele noastre se găsesc în părtășia cu 
Tatăl, în puterea Cuvântului Lui și în prezența Duhului Sfânt. Folosirea practică a 
acestei puteri se face prin vorbire. Pastorul și autorul Charles Capps spune:

“Trupul lui Cristos trebuie să înceapă să practice autoritatea Cuvântului, căci Cuvân-
tul lui Dumnezeu este o putere creatoare. Puterea creatoare este produsă de inimă, 
formulată prin limbaj și exprimată prin cuvinte.” 

Satan vrea să fim de acord și chiar să rostim cuvintele lui de îndoială, teamă și 
moarte, pe când Dumnezeu vrea să acceptăm și să rostim cuvintele de credință, 
putere și viață, găsite în Scriptură și pe care ni le transmite Duhul Sfânt. Când 
sunt rostite cu voce tare, cuvintele rhema din inima noastră cad, pline de putere, 
precum o bombă atomică asupra vrăjmașului.
Care este răspunsul dumneavoastră la atacurile vrăjmașului? Ce vă iese de pe buze?_
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute să vă păziți limba: Psalmul 141:3; Proverbe 13; 21:23; Filipeni 2:14; 1 Petru 3:10-12.

Pentru a vă putea împotrivi eficient vrăjmașului, trebuie să rostiți Cuvântul îm-
potriva lui. O faceți? Dacă nu, de ce? Rugați pe Domnul să vă arate ce vă împiedică 
să faceți asta și ce trebuie schimbat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 
—Luca 1:37

Citiți pe îndelete Romani 4:17; Efeseni 5:1 și Ieremia 23:28-29. Observați caracterul și 
cuvintele lui Dumnezeu, precum și răspunsul nostru. Ce vă descoperă aceste versete 
despre rostirea Cuvântului?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Când sunteți atacat, nu doar citiți Cuvântul lui Dumnezeu - rostiți-l. Nu doar să vă 
gândiți la versete din Scripturi - rostiți-le. Faceți din Cuvântul veșnic al lui Dumne-
zeu o armă indestructibilă, așa cum trebuie să fie. Folosți-l pentru a vă împotrivi 
dușmanului, iar el va fugi!
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Ziua 5 - Isus este Leul cel puternic

“Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă 
cartea şi cele şapte peceţi ale ei. .” 

—Apocalipsa  5:5   

Diavolul nu este leu. Isus, da! El este Leul lui Iuda, iar între El și Satan nu există 
termen de comparație. Isus este cel puternic!
Nu uitață că Satan și îngerii lui căzuți au fost dezarmați. Coloseni 2:15 declară că 
Dumnezeu “A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea 
lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.”. Dumnezeu l-a înfrânt pe 
vrăjmaș!
Deși a fost dezarmat, Satan și armatele lui încă reprezintă adversari de temut. 
Cum putem experimenta și noi victoria lui Cristos de la Golgota?! Pentru a 
răspunde la această întrebare, să analizăm trei principii prin care vă puteți pro-
teja de lei, în sălbăticie:

1. Țineți focul de tabără aprins. Leilor le e frică de foc. 17

2. Stați împreună cu grupul. Nu vă separați unii de alții. Leii sunt cunoscuți 
pentru atacurile asupra celor ce se rătăcesc de turmă și acționează singuri. 18

3. Dacă întâlniți un leu, stai pe loc. Nu fugiți! Priviți leul în ochi, ridicați-
vă brațele și faceți cât mai mult zgomot. Dacă fugiți, leul va sări asupra 
dumneavoastră și vă va mânca de viu. 19 

Aplicați aceste principii la viața dumneavoastră creștină și la lupta cu vrăjmașul. 
Ce credeți că înseamnă să ții focul de tabără aprins și cum vă poate proteja lucrul 
acesta? Citiți Matei 3:11; Luca 12:49; 24:27-32; Fapte 2:1-4; 4:8-13 și Ieremia 20:9.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ce înseamnă să stai împreună cu grupul, ca mădular al lui Cristos? Citiți Evrei 10:25; 
Eclesiastul 4:9-12; Fapte 4:31-35 și 1 Corinteni 12:12-27.
.____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ce protecție aduce statul pe loc în lupta cu vrăjmașul? Citiți Efeseni 6:13; 1 Corinteni 
15:58; Galateni 5:1 și 1 Petru 5:8-9.
.____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 6 - Fă din Cristos marea ta dragoste

Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele 
tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te 
pocăieşti. 

—Apocalipsa 2:5 
Vă mai amintiți de vremea când L-ați primit pe Cristos ca Domn și Mântuitor? Ce dulci 
erau acele zile! Descoperirea nouă a ceea ce a făcut El pentru dumneavoastră vă umple 
ochii de lacrimi. Dar, de atunci încoace, greutățile vieții și trecerea timpului se poate să 
mai fi luat din strălucirea iubirii pentru El. Nu mai e la fel cum era.
Dacă vrăjmașul vă copleșește, iar nivelul credinței și puterii v-a scăzut, e posibil să vă fi 
pierdut dragostea dintâi, în favoarea unei alte persoane sau a unui alt lucru, cum ar fi 
distracțiile, plăcerile sau un prieten. Nu uitați că lucrurile cu care vă hrăniți vă vor face 
să fiți mereu flămând după ele. Dușmanului nu-i pasă cât durează sau ce trebuie să facă 
pentru a vă întrerupe părtășia cu Domnul. 
 
Analizați-vă în mod onest relația cu Cristos. Cum ați putea-o descrie: aprinsă, 
mediocră sau abia pâlpâind? Rugați-L pe Domnul să vă arate de ce stau lucrurile 
așa.

____________________________________________
____________________________________________

Reaprinderea pasiunii dumneavoastră pentru Cristos 
și pentru Cuvântul Lui începe cu pocăința. După ce 
Isus a spus bisericii din Efes că și-a pierdut dragostea 
dintâi, le spune să se pocăiască și să revină la faptele 
dintâi (Apocalipsa 2:5). Care sunt faptele care au ținut 
aprins focul pasiunii dumneavoastră pentru Dumne-
zeu în trecut? Ce schimbări trebuie să faceți pentru a 
reveni la ele?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Puterea de a sta tare împotriva vrăjmașului este 
indisolubil legată de rămânerea în Cristos. Citiți 
cu atenție cuvintele lui Isus din Ioan 15:1-7. Ce 
perspectivă nouă vă descoperă Duhul Sfânt cu 
privire la necesitatea unei relații vibrante cu Dom-
nul? __________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Nu este necesar să stăm în biserică pentru a fi în 

prezența lui Dumnezeu. Putem face din inima 

noastră o capelă personală, unde putem veni 

oricând pentru o întâlnire privată cu Dumne-

zeu. Aceste conversații pot fi atât de pline de 

iubire și suave și oricine se poate bucura de 

ele. Ai vreun motiv să nu o faci? El te așteaptă 

să faci primul pas… învață să-ți arăți dragostea 

pentru El cerând harul Lui. Dă-i Lui inima ta în 

fiecare clipă. Nu-ți îngrădi iubirea pentru El cu 

reguli și n-o limita doar la momentele speciale 

de părtășie. Vino în fața Lui prin credință, cu 

iubire și smerenie.”

 - Fratele Lawrence

Citate celebre
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Sumarul sesiunii
Ne aflăm într-un război spiritual, iar Dumnezeu ne vrea treji și veghetori cu pri-
vire la lucrurile care se petrec în jur. Când dușmanul lovește, El vrea ca noi să 
luăm armele pe care ni le-a pus la dispoziție și să ne împotrivim diavolului, până 
va fugi de la noi. Trebuie să ne deschidem gura și să proclamăm Cuvântul Dom-
nului direct și aprig împotriva lui Satan și a îngerilor lui căzuți, până când atacul 
este respins.

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note



Supuneţi-vă, dar, lui Dumne-
zeu. împotriviţi-vă diavolului, şi 

el va fugi de la voi. 

—Iacov  4:7       



1. A te supune lui Dumnezeu înseamnă 
a-L asculta, adică a face ceea ce spune El, in-
diferent dacă înțelegem sau dacă ne place 
ceea ce ne cere. în ce fel a fost binecuvântată 
viața dumneavoastră în trecut datorită 
ascultării? ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

S u p u n e r e
Supunere înseamnă “a te conforma la comenzile sau instrucțiunile unui su-
perior sau la cerințele legii morale sau politice; a te supune guvernării, con-
ducerii sau controlului altcuiva”. A te supune înseamnă și “a nu face ceva 
interzis”. Când suntem supuși lui Dumnezeu sau autorităților rânduite de 
El, “ne supunem Lui, făcând ceea ce se cere și abținându-ne de la ceea ce 
este interzis.” E foarte important să înțelegem că puterea de a ne supune 
neabătut lui Dumnezeu vine din harul Lui.

Citiți Sesiunea 10 a seriei de studiu, împreună cu capitolul 14 al cărții Neabătut.

Cea mai înaltă formă de împotrivire

Capitolul 10

145 

G Cea mai eficientă metodă 
de a te împotrivi diavolului 
este supunerea față de 
Dumnezeu, adică trăirea 
într-o continuă încredere 
și ascultare de El. Astfel, 
putem introduce căile Lui, 
gândirea Lui și principiile 
Lui în domeniile strâmbe 
și corupte ale lumii din 
jurul nostru. Supunerea 
desăvârșită reprezintă 
principala metodă de luptă 
împotriva întăriturilor și ata-
curilor vrăjmașului și calea 
prin care ne putem ridica la 
un nou nivel de autoritate și 
domnie.

Adevărul esențial 
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2. Supunerea față de Dumnezeu presupune și supunerea față de oamenii pe 
care El i-a pus deasupra noastră acasă, la serviciu și în slujire. în ce situație putem 
să nu ne supunem celor care au autoritate asupra noastră? Iată învățăturile Dom-
nului Isus pentru apostoli în următoarele versete: 

Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură.

—Marcu 16:15

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată 
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. 

—Matei 28:19-20 

Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici 
să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au 
zis: “Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai 
mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am 

văzut şi am auzit. 
—Fapte 4:18-20

 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________

3. Este ceva ce ți-a cerut Dumnezeu să faci iar tu nu 
ai făcut? Este ceva ce El ți-a cerut să nu faci, dar tu 
faci? Smerește-te înaintea Lui și cere-I să îți arate ce 
învățături ai ignorat. Scrie ceea ce ți-a descoperit și 
cere-I să-ți dea har pentru a trece la acțiune.
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

4. Când ne naștem în împărăția lui Dumnezeu, nu 
devenim imediat adulți, ci ne naștem ca bebeluși. 
Apoi, creștem spiritual în harul lui Dumnezeu, în 
Cristos. în timp ce creșterea fizică este rezultatul nat-
ural al trecerii timpului, iar dezvoltarea intelectuală 
este rezultatul învățării, creșterea spirituală este re-
zultatul suferinței și supunerii. 

G

“Dumnezeu e Dumnezeu și, de aceea, El 

este vrednic de încrederea și supunerea 

mea. Nu-mi voi găsi odihna nicăieri 

altundeva decât în voia Lui cea sfântă, 

o voie infinit mai mare decât tot ce-mi 

pot imagina eu că ar putea face El.” 

- Elisabeth Eliot 

Citate celebre 

Creșterea spirituală nu 
vine atunci când soarele 
strălucește în viața noastră, 
când toți ne vorbesc de 
bine și ne tratează frumos 
și când toate merg ca unse. 
Nu! Creștem spiritual atunci 
când se dezlănțuie tot iadul 
și când alegem să rămânem 
supuși lui Dumnezeu în 
mijlocul greutăților.

Adevărul esențial

G
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1 PETRU 4:1-2
Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de 
gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea 
care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, 
ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia nea-
murilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri 
idoleşti neîngăduite. 

Aşadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gân-
dire, căci cel ce a suferit în trup a sfârşit-o cu păcatul,  pentru ca, în vremea 
care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, 
ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge cât timp a trecut în care aţi lucrat după 
voia neamurilor, trăind în depravare, în pofte, în beţii, în petreceri, în orgii şi în 
idolatrii dezgustătoare. 

—NTR

EVREI  5:8 
Chiar dacă era Fiu, a învăţat să asculte prin ceea ce a suferit  

—NTR

Măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
 

 Cum explică și clarifică aceste versete principiul creșterii spirituale?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un 
copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 

—1 Corinteni  13:11

5. Citiți cu atenție 1 Corinteni 2:15-16; 3:1-3; Efeseni 4:13-15; Evrei 5:12-14; 2 Tesa-
loniceni 1:3-4 și Iacov 3:2. Care sunt caracteristicile creștinului imatur, carnal și 
care sunt cele ale creștinului matur spiritual? Cu care din cele două categorii vă 
identificați mai mult, și ce dovezi din viața dumneavoastră susțin lucrul acesta?

 Creștinul carnal și imatur este: 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Creștinul matur spiritual este:
 _________________________________________________________________

G
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Text suplimentar pentru liderul de grup: citiți cuvintele pe care Isus i le spune lui Pentru în Ioan 21:18.

Mă identific mai mult cu ________________Dovezile care atestă aceasta sunt 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Profil de personaj
IOSIF 

Viață: 110 ani - 1915 în. Hr. - 1805 în. Hr.
Ocupație: păstor, sclav, administrator de închisoare, al doilea peste întregul 
Egipt.
Rude: Părinți - Iacov și Rahela; Bunic: Isaac; unsprezece frați, o soră (Dina); 
Soție: Asnat; Fii: Efraim și Manase.
Caracteristici: loial, integru, iertător, milostiv, pătrunzător, înțelept, neabătut.

Numele lui Iosif înseamnă “Domnul să adauge”. Ulterior, a fost schimbat de 
către Faraon în Țafnat-Paeneah, care înseamnă “descoperitorul tainelor”. Era al 
unsprezecelea fiu al lui Iacov, din doisprezece frați, fiecare devenind capul unei 
seminții a poporului Israel. Iată-i pe frații lui, în ordinea nașterii: Ruben, Simeon, 
Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Așer, Isahar, Zabulon și Beniamin. Iosif era favorizat 
de tatăl său, mai ales pentru că era întâiul născut al soției lui preferate, Rahela, 
iar aceasta s-a concretizat în faptul că i-a adoptat pe cei doi fii ai lui, Efraim și 
Manase, făcând astfel ca Iosif să aibă o moștenire dublă în Israel (vezi Geneza 
48:1-6).
Credința neabătută a lui Iosif și ascultarea lui în mijlocul greutăților, l-au adus în 
situația de a deveni unul dintre cei mai mari conducători de pe fața pământului, 
într-o perioadă de mare foamete. El a făcut posibil ca tatăl său, Iacov, și toate 
semințiile lui Israel nu doar să poată trăi în siguranță, ci să se și înmulțească ne-
spus de mult. Purtarea de grijă și protecția din Egipt, deși a devenit ulterior robia 
care le fusese profețită (vezi Geneza 15:13), pregătește scena pentru următoarea 
etapă majoră din istoria poporului: exodul. 
Iosif a fost conducător în Egipt timp de aproximativ 80 de ani (vezi Geneza 41:46; 
50:26). Citiți întreaga lui istorie în Geneza 30-50. Ce puteți învăța din viața lui și 
puteți aplica în cea proprie?

6. Iosif a fost preferatul tatălui său și a primit din partea lui Dumnezeu un vis, 
conform căruia avea să domnească în viață. Ca urmare, frații lui l-au disprețuit 
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și l-au vândut ca rob. A petrecut ani mulți în slujba lui Potifar, iar apoi a fost 
aruncat în închisoare pentru un lucru de care nu era vinovat. în ce lucruri 
vă puteți identifica personal cu tratamentul incorect de care a avut parte 
Iosif? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

7. în timpul cât l-a slujit pe Potifar, Iosif a decis să 
se supună lui Dumnezeu și a refuzat avansurile 
stăpânei lui. Ca urmare, a fost aruncat în temniță. 
Ați experiment vreo situație în care ați ascultat de 
Dumnezeu, iar ca urmare ați avut de suferit? Ați 
fost agresat de cel rău cu gânduri acuzatoare la ad-
resa lui Dumnezeu și a caracterului Lui? Regretați 
decizia de a-L sluji pe Dumnezeu? Meditați asupra 
adevărurilor din următoarele pasaje biblice.

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la 
voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de neno-
rocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 

—Ieremia 29:11

Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dum-
nezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le 
număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. 
Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. 

—Psalmul 139:17-18

Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui. Domnul este 
lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlineşte 
dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. Domnul păzeşte pe 
toţi cei ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi. 

—Psalmul 145:17-20

“Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile 
Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus 
căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 

—Isaia 55:8-9

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse 
sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! 

—Romani 11:33

 

“în orice încercare, în orice situație 

amară, nu ești singur, nu ești neaju-

torat și nu ești victimă.  Ai o cruce pe 

care ți-a arătat-o Dumnezeul suveran 

la Calvar. Oricare ar fi încercarea sau 

ispita, nu este mai presus de puterea 

ta de a răbda. O poți suporta. Poți 

ști sigur, la fel ca Iosif: «Voi, negreşit, 

v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar 

Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca 

să împlinească ceea ce se vede azi, şi 

anume, să scape viaţa unui popor în 

mare număr.» (Geneza 50:20 )

-  Kay Arthur

Citate celebre 
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Cum vă ajută aceste pasaje să vedeți situația într-o lumină diferită, mai plină de 
speranță?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Subiect de reflecție...
Dr. Victor Frankl, supraviețuitor al chinurilor de la Auschwitz și al altor lagăre 
naziste, face următoarele observații cu privire la taberele de concentrare ale 
lui Hitler:

“Noi, care am fost în taberele de concentrare ne amintim de oameni car 
au trecut prin suferințe încurajându-se unii pe alții și renunțând la ultima 
bucățică de pâine, pentru alții. N-au fost mulți, dar au reprezentat o dovadă 
suficient de puternică a faptului că unui om îi poți lua orice cu excepția ul-
timei libertăți a omului - aceea de a-și decide singur faptele, indiferent de 
circumstanțe.”

8. Când Iosif a primit de la Dumnezeu visul că va domni în viață, era imatur și 
carnal, caracteristici care trebuiau să moară, pentru ca planul lui Dumnezeu să 
se poată împlini. Vă aflați în mijlocul unei încercări care vă face să simțiți că vă 
usucă pe dinăuntru? Dacă da, ce aspecte ale caracterului dumneavoastră vrea 
să le elimine Dumnezeu, pentru ca planul Lui să se poată împlini? Ce puteți face 
pentru a coopera cu El mai bine? 

Aspectele de imaturitate din caracterul meu, care trebuie să moară, sunt…
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Cred că pot coopera cu Dumnezeu mai bine prin…
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Subiect de reflecție…
Dacă Iosif s-ar fi răzbunat, omorându-și frații, iată cine nu s-ar fi născut:

din Levi: Aaron, Moise, Ezra și Ioan Botezătorul
din Beniamin: Saul, Estera și apostolul Pavel

din Iuda: Caleb, David, Solomon și Domnul Isus Cristos

Cum ar fi fost viața fără acești oameni?
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C a r a c t e r u l
Cei mai mulți dintre noi înțeleg caracterul ca fiind “calitățile unice ale unei 
persoane, care o deosebesc de cei din jur - cel mai adesea, ne gândim la lu-
crurile pozitive, care sunt apreciate și respectate”. Lucrul interesant este fap-
tul că termenul caracter provine de la un cuvânt grecesc care are înțelesul 
de “a inscripționa, a ciopli sau a grava”. Pentru a ajunge să avem caracterul 
lui Cristos, trebuie ca El să-l inscripționeze adânc în viața noastră. Prin timpul 
petrecut în prezența Lui și prin dificultățile vieții, chipul Lui este inscripționat, 
cioplit și gravat în personalitatea noastră.

9. Analizați încercările prin care Dumnezeu v-a trecut până acum. Ce aspecte ale 
imaturității sau lipsei evlaviei a înlăturat El din viața dumneavoastră în timpul acestor 
perioade dificile? Ce mentalități sau obiceiuri, dintre cele care odată erau adevărate 
fortărețe, nu se mai regăsesc în viața dumneavoastră? în ce fel vă încurajează să mergeți 
mai departe amintirea acestor lucruri care s-au întâmplat în trecut cu dumneavoastră? 

Amintirea a ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea mă întărește prin faptul că…
____________________________________________
__________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________
____________________________________________

10. Sunteți gata să creșteți? Atunci, în loc să-L 
întrebați pe Dumnezeu “De ce?” când lucrurile nu 
merg bine, întrebați-L “Doamne, ce vrei să fac?”. în 
loc să priviți fiecare necaz ca pe un  pas înapoi, ce 
puteți face pentru a-l vedea ca pe un pas înainte? 
Rugați-vă și cereți Domnului înțelepciune. Scrieți 
lucrurile pe care El vi le comunică.
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________

încercări din 
trecut

Mentalități și comportamente 
imature și lipsite de evlavie, pe 
care Dumnezeu le-a înlăturat

Cum m-a format Dumnezeu și 
m-a făcut mai asemănător cu 

Cristos

Trebuie să privim necazurile 
din perspectiva corectă. Ele 
nu sunt cauzate de Dum-
nezeu, ci sunt îngăduite 
de El și sunt benefice, dacă 
sunt abordate corect. Ele 
reprezintă mijlocul prin 
care ajungem în poziția de 
a domni în viață mai bine. 
Ascultarea de Cuvântul 
lui Dumnezeu în mijlocul 
greutăților va perfecționa, 
va întemeia, va întări și va 
așeza viața dumneavoastră 
pe drumul către împlinirea 
destinului spiritual.

Adevărul esențial
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___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__ _________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Identificați o relație importantă care s-a rupt; poate 
o relație cu un membru al familiei. Poate că ați lăsat 
ca jignirile sau certurile să saboteze această relație. 
Faceți, neabătut, orice efort pentru reconciliere. 
Cereți-I lui Dumnezeu în rugăciune harul de a da 
deoparte orice frustrare și amărăciune. înțelegeți 
cât de mult dorește Dumnezeu această împăcare și 
faceți dumneavoastră primul pas în acest sens.

Toate cărările Domnului sunt îndurare 

şi credincioşie pentru cei ce păzesc 

legământul şi poruncile Lui. (Psalmul 

25:10) Am meditat recent la acest verset, 

iar el mi-a hrănit sufletul. Toate nu 

înseamnă «toate, cu excepția celei pe 

care merg acum» sau «aproape toate, 

cu excepția acestei cărări extrem de 

dificile și dureroase». Toate înseamnă 

toate. Deci, cărarea ta, cu ale ei inexpli-

cabile necazuri și dureri, ca și a mea, cu 

spini și mărăcini, ambele cu taina lor, 

sunt cărarea Lui, pe care El se va arăta 

iubitor și credincios. Nimic altceva; 

nimic altceva.” 

- Amy Carmichael

Citate celebre săptămânii
Provocarea
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Ziua 1 - Ce sunt întăriturile?

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea 
pământească.
 Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puter-
nice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. —2 Corinteni 10:3-4   
Ne aflăm într-un război spiritual în care doar armele spirituale făurite și puse la 
dispoziția noastră de Dumnezeu vor putea nimici lucrările dușmanului, inclusiv 
întăriturile din viața noastră. Ce sunt întăriturile?

î n t ă r i t u r i
Cuvântul întăritură derivă de la verbul grecesc ochuroma, care înseamnă “a fortifica 
ceva în vederea păzirii” și este același termen folosit pentru castel sau fortăreață. în 
2 Corinteni 10:4, întăritură înseamnă “castel sau fortăreață a gândurilor; argumente 
și raționamente pe care le întocmește diavolul și le consolidează în mintea noastră”. 
Interesant este faptul că ochuroma era folosit în perioada nou-testamentară și pentru a 
descrie o închisoare. Ca urmare, întăritura funcționează și ca fortăreață, și ca închisoare 
a gândurilor, împiedicând adevărul să pătrundă și lăsând minciunile să iasă. întăriturile 
sunt tipare de gândire imprimate atât de adânc în mintea noastră, încât influențează și 
controlează anumite domenii ale vieții. 

Citiți cu atenție definiția unei întărituri. Ce lucruri din viața dumneavoastră se 
potrivesc acestei descrieri? în ce aveți o înclinație naturală de a crede, a vorbi, și 
a acționa în acord cu vrăjmașul? 
____________________________________________________________________

în ce fel au funcționat aceste întărituri ca fortărețe? V-au ținut ele departe de 
anumiți oameni sau de anumite oportunități? 
____________________________________________________________________

în ce feluri au funcționat aceste întărituri ca o închisoare? Cum v-au împiedicat 
ele de la a vă împlini destinul și a domni în viață? 
____________________________________________________________________

Necazurile (thlipsis) pe care Domnul le îngăduie pe calea noastră aplică suficientă 
presiune, în locurile potrivite, pentru a scoate la iveală întăriturile păgâne din 
gândirea noastră. Când presiunea este mare ceea ce se află înăuntru, iese în 
afară. Când se dezlănțuie iadul în viața noastră, gândurile, acțiunile și cuvintele 
noastre arată în ce nu se potrivește caracterul nostru cu natura lui Dumnezeu. 
Prin necazuri, Dumnezeu ne șlefuiește pentru a ne face mai asemănători cu 
Cristos. El scoate la iveală ce trebuie schimbat în caracterul nostru ca să putem 
domni împreună cu El. Acesta este rezultatul pozitiv al necazurilor.
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Ziua 2 - Cum se zidesc întăriturile?

Să nu daţi prilej diavolului. 
—Efeseni 4:27   

Cum se zidesc întăriturile? Prin a-i oferi diavolului terenul necesar. Cuvântul grecesc 
pentru teren înseamnă “spațiu, poziție sau domiciliu”. Figurativ, el indică “oportunitate, 
putere sau ocazie de acțiune”. Deci, când Dumnezeu spune nu dați loc diavolului, El ne 
spune “nu dați lui Satan nicio oportunitate de a-și multiplica în viața voastră caracterul 
lui”. Nu dați niciun spațiu cu chirie. 
De fiecare dată când aduce gânduri negative sau păcătoase în mintea noastră, diavolul 
încearcă să mai câștige puțin teren în gândirea noastră. O îndoială ici, o îngrijorare colo, 
acuzație despre cineva, o mică invidie… Mai întâi pune un deget, apoi un picior și, fără 
să-ți dai seama, și-a făcut o fortăreață. Dacă acceptăm minciunile lui, îi oferim un teren 

pe care el își va ridica un castel în minte noastră și va 
începe să controleze diverse domenii ale vieții noastre.
Cu ce gânduri atacă Satan mintea și sentimentele 
dumneavoastră?
Fortăreața este____________________. 
Gândurile pe care le aduce Satan sunt ________
_________________________________________
_________________________________________
Fortăreața este_____________________
Gândurile pe care le aduce Satan sunt ________
_________________________________________
_________________________________________

Fortăreața este_____________________. 
Gândurile pe care le aduce Satan sunt ___________________________________
____________________________________________________________________

Analizați ce se petrece atunci când vin aceste gânduri. Prin ce situații treceți? 
Ce citiți, la ce vă uitați și ce ascultați? Cu cine vă petreceți timpul? Cereți lui Dum-
nezeu discernământ și un plan care să vă ajute să vă protejați pe viitor. _____
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Trebuie să înțelegem că, dacă nu respingem gândurile diavolului, asta înseamnă 
că le acceptăm în mod automat. Nu există teren neutru. Satan vine să ucidă, să 
fure și să prăpădească. Dar nu trebuie să-l ascultați. Prin harul lui Dumnezeu ați 
primit armura cu ajutorul căreia îl puteți învinge pe vrăjmaș. Prin înțelegerea felu-
lui lui de luptă și prin împotrivire, veți câștiga bătălia!

Adevărata amenințare nu 
sunt circumstanțele grele, 
ci gândurile și convingerile 
greșite care încearcă să se 
strecoare în timpul necazur-
ilor noastre. Trebuie să fim 
neabătuți în convingerea 
noastră și să ne împotrivim 
cu tărie oricărei rațiuni sau 
mentalități contrare Cuvân-
tului lui Dumnezeu.

Adevărul esențial



155 Ghid Devoțional Zilnic -  CEA MAI îNALTĂ FORMĂ DE  îMPOTRIVIRE

Ziua 3 - Cum sunt distruse întăriturile?  

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt put-
ernice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile 
minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice 
gând îl facem rob ascultării de Hristos. 

—2 Corinteni  10:4-5   

Odată ce ați identificat o întăritură, distrugeți-o cu arma harului. Să presupunem 
că ați găsit în viața dumneavoastră, ca întăritură, frica. Mai întâi, pocăiți-vă pentru 
faptul că ați dat spațiu dușmanului prin frică. Pocăința înseamnă o schimbare totală 
a minții și o acceptare a voii lui Dumnezeu mai presus de propriile experiențe și 
convingeri. Când ne pocăim, experimentăm înnoirea minții prin Cuvântul lui Dum-
nezeu (Romani 12:2).
Apoi, trebuie să declarați distrugerea acestei fortărețe a fricii. Astfel puneți în 
practică puterea care vă stă la dispoziție, puterea de viață și de moarte din cuvintele 
dumneavoastră (Proverbe 18:21). Puteți spune: “în Numele lui Isus, nu am primit un 
duh de frică (2 Timotei 1:7). Duh de frică, dispari din viața mea! Nu ai nicio putere 
asupra mea. Dumnezeu mi-a dat toată puterea asupra ta (Luca 10:19) și acum o fo-
losesc.” Acest tip de împotrivire poate fi folosit împotriva oricărei întărituri din viața 
dumneavoastră, fie că e vorba de frică, îngrijorare, mânie sau conflict.

2 Corinteni spune “Noi răsturnăm argumentele şi orice înălţime semeaţă care 
se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu” (NTR). Care sunt acele lucruri din 
viața dumneavoastră, care se ridică și vor să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nu uitați că întăriturile sunt fortărețe sau închisori ale gândirii, care sunt întărite prin 
minciunile diavolului. Rugați-vă Domnului să vă arate orice influență, activitate sau 
relație care duc la apariția întăriturilor în viața dumneavoastră. Trebuie să lepădați 
aceste poveri. Scrieți lucrurile pe care El vi le descoperă.
____________________________________________________________________
.____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ce versete din Biblie se adresează direct întăriturilor din viața dumneavoastră? 
Scrieți lucrurile acestea, păstrați-le în inima dumneavoastră și rostiți-le împotriva 
dușmanului.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dacă nu cunoașteți versete care contracarează minciunile diavolului în aceste domenii, căutați în Cuvântul lui Dum-
nezeu și veți găsi. Folosiți o concordață biblică sau căutați pe internet. 
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Ziua 4 - Ridicați întărituri ale neprihănirii

îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după cuvântul Tău!Depărtează-mă de 
calea necredincioşiei, către Tine, şi dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta! 

—Psalmul 119:28-29 
Odată ce ați identificat o întăritură și v-ați pronunțat pentru distrugerea ei, mai 
aveți de făcut un pas crucial - trebuie să ocupați locul pe care-l deținea cândva 
vrăjmașul. Isus explică lucrul acesta în Matei 12:43-45: “Duhul necurat, când a ieşit 
dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci 
zice: “Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte 
goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele 
decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge 
mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.” 
Pentru a preîntâmpina o asemenea situație, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să 
zidească în noi o fortăreață a neprihănirii în locul celei ocupate cândva de vrăjmaș. 
Trebuie să ne hrănim continuu cu prezența lui Dumnezeu și cu Cuvântul Lui, mai 
ales cu acele pasaje care vorbesc despre lucrurile care ne-au ținut cândva ostatici. 
Fiecare verset pe care ni-l însușim devine o cărămidă în mâna Duhului Sfânt.

Citiți cu atenție Filipeni 1:9-11; Matei 4:4; Ioan 6:35; 48:51; Coloseni 3:16; 1 Petru 
2:2 și Ieremia 15:16. Ce vă spun aceste versete despre ridicarea unei fortărețe a 
neprihănirii?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Conform cuvintelor lui Isus din Matei 7:24-27, ce alt lucru este vital pentru o zidire 
reușită?
____________________________________________________________________
Texte conexe: Iacov 1:22-25

Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. 
Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să 

vă plouă mântuire. 
—Osea 10:12

Vă hrăniți cu ceva care vă strică apetitul pentru Dumnezeu?
____________________________________________________________________

Ce modalități practice ați identificat pentru creșterea apetitului pentru prezența 
și pentru Cuvântul lui Dumnezeu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 5 - întăritura ascultării este eficientă

De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării .
—Isaia 1:19   

Ascultarea de Dumnezeu reprezintă cea mai înaltă formă de împotrivire în lupta 
cu vrăjmașul. 
Citiți 1 Ioan 3:24; Matei 12:50; Exod 19:5; Deuteronom 11:8-9 și 1 împărați 3:14. Numiți 
binecuvântările care decurg din ascultarea de Domnul prezentate de aceste versete.
.____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Texte conexe: Deuteronom 28:1-14

Conform Ioan 14:23; 1 Ioan 5:3 și 2 Ioan 1:6, ce demonstrează ascultarea 
dumneavoastră?
____________________________________________________________________

Dacă ascultăm de Dumnezeu în mijlocul suferințelor, vom fi binecuvântați. 
Meditați la mesajul următoarelor promisiuni. Cum vă motivează ele să ascultați 
de Domnul?

Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveţi de 
suferit pentru neprihănire, ferice de voi! “N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! 

—1 Petru 3:13-14

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste 
voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, 
întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la 
arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! 
Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 

—1 Petru 4:12-14 
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce 
veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face 
neclintiţi. 

—1 Petru 5:10
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

în ce lucruri din viața dumneavoastră vă este cel mai greu să ascultați de Dumne-
zeu? Rugați-vă și cereți Domnului să vă arate de ce stau așa lucrurile. Rugați-L să 
vă arate perspectiva Lui și ce ar vrea El să faceți. Scrieți ceea ce vă descoperă El.
____________________________________________________________________
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Ziua 5 - Nu renunța la visul tău!

O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de 
viaţă.  

—Proverbe 13:12   

Purtați un vis de la Domnul? Așa cum o femeie este însărcinată printr-o relație 
intimă cu soțul ei, și noi ajungem să purtăm înăuntrul nostru visuri divine prin 
intimitatea cu Cristos. El vă iubește și vrea să dea naștere la lucruri noi în și prin 
viața dumneavoastră. Credința neabătută în promisiunile lui Dumnezeu este ca-
lea către destin. Credința în ceea ce spune El în Cuvânt și prin Duhul Sfânt, chiar 

și în mijlocul necazurilor, va face ca aceste visuri să 
se împlinească.

V-a dat Dumnezeu vreun vis pe care familia sau pri-
etenii nu l-au înțeles? Descrieți-l pe scurt, incluzând 
și modul în care Domnul vi l-a confirmat.

Visul pe care Domnul mi l-a dat este….
____________________________________________
____________________________________________

Citiți cu atenție Evrei 10:35-39 și Iacov 1:3-4. Ce v-a 
întârziat împlinirea visului? Ce lucrează Domnul în 
dumneavoastră în prezent?
____________________________________________
____________________________________________

Un singur om îți poate ruina destinul: tu însuți. Cea mai mare amenințare 
la adresa visului tău este necredința. Necredința a făcut ca poporul Isra-
el să nu intre în Țara promisă. Ați făcut loc necredinței în viață? Cum?_____
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dacă Dumnezeu v-a promis ceva, se va întâmpla. întrebarea este dacă sunteți gata. Iosif 
nu a avut vreme să se roage în momentul ispitei, pentru a birui. El, pur și simplu, a trebuit 
să fie gata. Cum vă pregătiți pentru a fi gata în momentul în care Dumnezeu va acționa? 
Ce puteți face pentru a vă alimenta și proteja visul până când se va concretiza?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Țineți un jurnal al evoluției visului dumneavoastră. Aceasta vă va încuraja și vă va reaminti credincioșia Lui pe viitor.

Când se dezlănțuie iadul și 
nimic nu pare să meargă 
bine, fii tare! Nu cotează 
câte săptămâni sau luni au 
trecut, fii tare! După ce ai 
făcut tot ce știi să faci, fii 
tare! Fii tare în adevăr, pen-
tru că adevărul trece testul 
timpului. Niciun om, nici 
măcar diavolul nu te poate 
rupe de voia lui Dumnezeu. 
Nimeni nu ține destinul tău 
în mâna lui, decât Dumne-
zeu.

Adevărul esențial
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Sumarul sesiunii
Cea mai înaltă formă de împotrivire în lupta împotriva vrăjmașului este ascul-
tarea continuă de Domnul. Când te supui Domnului în mijlocul încercărilor, car-
acterul lui Cristos se întipărește în tine. Ascultarea deplină reprezintă mijlocul 
distrugerii întăriturilor păgâne din gândirea dumneavoastră și vă dă putere să vă 
ridicați la noi nivele de autoritate în împărăția lui Dumnezeu. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note



Mărturisiţi-vă unii altora 
păcatele şi rugaţi-vă unii pentru 

alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare 
putere are rugăciunea fierbinte 

a celui neprihănit. 

—Iacov  5:16        



1. Rugăciunea reprezintă o parte indispensabilă 
pentru o trăire neabătută. Ea nu este un eve-
niment sporadic, ci un mod de viață. De 
aceea, în 1 Tesaloniceni 5:17, ni se spune să ne 
rugăm necurmat. Descrieți cu propriile cuvinte 
valoarea și importanța rugăciunii în viața 
dumneavoastră. ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 

R u g ă c i u n e a
O  î n ț e l e g e r e  a p r o f u n d a t ă

în Noul Testament există aproximativ opt termeni folosiți pentru rugăciune. 
Cel mai adesea este folosit proseuche, de mai mult de 125 de ori și compus 
din pros și euche. Pros înseamnă “către” și indică “un sentiment de apropiere, 
de intimitate și de relație față în față”.

Citiți Sesiunea 11 a seriei de studiu, împreună cu capitolul 15 al cărții Neabătut.

Capitolul 11

161 

Neabătuți  în rugăciune 

“Rugăciunea este izvorul vieții creștine. 

...Principala strategie a lui Stan 

împotriva copiilor lui Dumnezeu a fost 

mereu aceea de a le șopti «Nu chema, 

nu cere, nu te baza pe Dumnezeu 

să facă lucruri mari. Te vei descurca 

foarte bine și dacă te bazezi doar pe 

inteligența și energia ta.» Adevărul 

este că diavolul nu este tare speriat 

de eforturile și de reușitele noastre 

umane, dar știe că va suferi multe 

pagube atunci când venim cu inima 

înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.” 

- Jim Cymbala

Citate celebre
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Euche este un termen care descrie o dorință profundă, sau o dorință întărită 
printr-un jurământ. în sensul lui original, portretiza un om cu o mare nevoie, 
care se ruga lui Dumnezeu pentru un răspuns, iar în schimb îi făgăduia ceva 
de mare valoare. Rugăciune Anei, însoțită de făgăduința că va închina Dom-
nului fiul pe care-l va primi este exemplul perfect de euche (vezi 1 Samuel 
1-2:11).
A doua parte integrată a rugăciunii (euche), include aducerea de mulțumiri, 
laude și închinare. Având această perspectivă asupra rugăciunii, înțelegem 
că ea este un canal de comunicare și părtășie intimă, care ne aduce față în 
față cu Tatăl ceresc. Prin ea se exprimă dragostea și mulțumirile noastre sin-
cere, lauda și închinarea noastră pentru cine este El și pentru ce a făcut pen-
tru noi.

2. Putem și trebuie să-L abordăm pe Dumnezeu oriunde, oricând și pentru 
orice. Rugăciunea trebuie să fie un dialog continuu și dătător de viață cu Tatăl 
ceresc. Citiți cu atenție următoarele versete, care descriu invitația de a veni în 
prezența lui Dumnezeu.

în El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încre-
dere. 

—Efeseni  3:12

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. 

—Evrei 4:16 

Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul 
Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua 
dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui 
Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile 
stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. 

—Evrei 10:19-22

 Cum vrea Dumnezeu să-L abordați? Pe ce bază aveți acces la El? Ce se găsește 
în prezența Lui:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la 
aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.

—Efeseni 6:18

G
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3. Isus știa cât de vitală și de importantă este rugăciunea. în Predica de pe 
Munte, ne-a dat indicii cu privire la elementele pe care trebuie să le cuprindă 
rugăciunea noastră. Meditați pe îndelete la aceste cuvinte și căutați să auziți 
șoapta Duhului cu privire la rugăciunea dumneavoastră.

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li 
se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă 

asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca 
să-I cereţi voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: “Tatăl nostru care eşti în 

ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum 
în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă 

astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor 
noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este 

împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” 
—Matei 6:7-13

 Ce principii ale rugăciunii v-a de-
scoperit Duhul Sfânt din cuvintele lui 
Isus? ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________

4. Deoarece rugăciunea reprezintă o comuniune 
cu Dumnezeu, ea presupune atât vorbire, cât și 
ascultare. Dumnezeu vă vorbește și îl puteți auzi. 
Meditați la următoarele versete.   

Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul 
îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile 
pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a 
scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg 
după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc 
după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc 
glasul străinilor. 

 —Ioan 10:2-5

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile Mele, 
şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte 
pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu îmi 
dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care 
nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să 
le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o 
turmă şi un Păstor. Oile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

—Ioan 10:14-16, 27 

G

“Rugăciunea nu este doar o activitate, 

un ritual sau o obligație și nici mijlocul 

prin care îi cerșim lui Dumnezeu să 

facă ce vrem noi. Ea este comuniune 

și comunicare cu Dumnezeu, care 

ajunge până la inima Lui. Când 

înțelegi principiile artei rugăciunii, 

vei începe să comunici cu Dumnezeu 

cu putere, cu har și cu încredere. 

Rugăciunea trebuie să fie unul dintre 

cele mai entuziasmante aspecte ale 

vieții de credință. Ea are puterea de 

a transforma viața, de a schimba 

circumstanțele, de a aduce pace și 

perseverență în mijlocul încercărilor, 

de a schimba destinul popoarelor 

și de a câștiga lumea pentru Cristos. 

Puterea rugăciunii este moștenirea 

celui credincios.”

 - Dr. Myles Munroe

Citate celebre 
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Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri 
nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. 

—Psalmul 40:6

Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: “Iată drumul, mergeţi pe el!”, 
când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. 

 —Isaia 30:21

 Ce v-a arătat Duhul Sfânt cu privire la posibilitatea pe care o aveți, de a as-
culta vocea Lui?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Dumnezeu promite că ne va călăuzi în Psalmii 25:9, 12-14; 
32:8; 48:14 și Matei 28:20.

5. Pentru a putea cere fierbinte și cu perseverență răspunsul lui Dumnezeu 
într-o anumită situație, trebuie să știm care este voia Lui pentru lucrul respectiv. 
Cunoașterea voii lui Dumnezeu vine prin citirea Cuvântului Lui și prin înțelegerea 
vocii Duhului Sfânt dinăuntrul nostru, mesaj confirmat prin Cuvânt. Citiți pe în-
delete următoarele versete.

 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvin-
tele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. 

—Ioan 15:7

îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne 
ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lu-
crurile pe care I le-am cerut. 

—1 Ioan 5:14-15
Orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Nu-
mele Meu, voi face. 

—Ioan 14:13-14  

 De ce e important să cunoaștem voia lui Dum-
nezeu? De îndată ce ați aflat care este voia lui Dum-
nezeu, în ce domenii produce aceasta siguranță? 

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Obiectivul nostru nu este 
acela de a vorbi cât mai 
mult în rugăciune, ci de a 
primi un răspuns de la El. 
Atitudinea cu care venim 
înaintea Lui cu cererile 
noastre este una neabătută, 
fierbinte și sigură deoarece 
știm că cererile noastre sunt 
după voia Lui și, ca urmare, 
nu vor fi refuzate.

Adevărul esențial

G
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Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. 
învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă 

călăuzească pe calea cea dreaptă! 
—Psalmul 40:8; 143:10

E F I C A C E  Ș I  F E R V E N TĂ
Cuvântul eficace provine din grecescul energeo și înseamnă „a fi activ, oper-
ativ și eficient în lucrul făcut”. Dicționarul Webster definește eficace ca fiind 
„acțiunea care produce rezultatul sau efectul dorit; a avea puterea sau forța 
de a produce efectul scontat; veridic (sincer, onest).
Cuvântul fervent este traducerea termenului zeo, care are înțeles de 
„fierbinte, în clocot”. De aici avem termenul zel. Expresia rugăciune fierbinte 
este, de fapt, traducerea termenului deisis, care înseamnă „rugăciune plină 
de pasiune, serioasă și sinceră” adresată lui Dumnezeu cu toată puterea, 
pentru a împlini o nevoie specifică. 

6. Este o mare diferență între a dori să primești ceva de la Dumnezeu și a fi 
hotărât să obții. Când suntem hotărâți, ne rugăm fierbinte. Citiți cu atenție pilda 
văduvei și a judecătorului nedrept din Luca 18:1-8. Observați că Isus spune că 
trebuie să învățăm de la judecător, nu de la văduvă. Ce vă spune lucrul acesta 
despre abordarea pe care o aveți cu privire la rugăciune?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va 
deschide.

Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.

—Luca 11:9-10

7. Când Ilie s-a rugat fierbinte să plouă, Dumnezeu a trimis un semn că 
răspunsul e pe drum sub forma unui mic nor. Astăzi nu ne uităm după un nor 
fizic pentru confirmarea ascultării rugăciunor noastre, ci așteptăm confirmarea 
Duhului Sfânt. Descrieți câteva dintre modalitățile în care Duhul lui Dumnezeu 
v-a confirmat că rugăciunile au primit răspuns. Ați fost ispitit vreodată să neglijați 
confirmarea Domnului? Dacă da, explicați felul în care ați răspuns

G

G
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 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

8. V-ați rugat vreodată insistent lui Dumnezeu să 
intervină într-o anumită situație, fără a părea să 
vedeți vreo schimbare? Dacă da, descrieți situația 
pe scurt. Cum vă încurajează și vă motivează exem-
plul lui Ilie, care s-a rugat de șapte ori pentru ploaie, 
să fiți neabătut în rugăciune.
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 _________________________________________ 
 _________________________________________
 Texte suplimentare pentru liderul de grup: citiți povestea lui Ilie în 1 

împărați 18:41-45 și Iacov 5:17-18.

Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu 
M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut faţa ca o 

cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine. 
—Isaia 50:7

 
9. Rugăciunea fierbinte este eficientă și pornește 
dintr-o mare pasiune. Opriți-vă și puneți-vă în-
trebarea: Ce lucruri ard în inima mea? Ce lucrare 
nedreaptă sau întinată din viața mea sau din viața 
celor din jurul meu aș vrea s-o văd schimbată? Pen-
tru cine sau pentru ce vrea Dumnezeu să mijlocesc 
neobosit în rugăciune? Veniți în tăcere înaintea 
Domnului și cereți-I discernământ. Scrieți ceea ce 
vă spune El.

 Dumnezeu vrea să mă rog fierbinte pentru:
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________

Trebuie să nu uităm 
niciodată că Dumnezeu 
„poate să facă nespus mai 
mult decât cerem sau gân-
dim noi,” (Efeseni 3:20). Nu 
trebuie să îngăduim minții 
noastre umane limitate 
sau credinței noastre mici 
să pună limite la ceea ce 
poate face El. Dacă credem 
cu adevărat, vom cere cu 
perseverență și vom bate 
până când vom vedea slava 
Lui.

Adevărul esențial

„Când situația se înrăutățește, uităm 

cu ușurință de locul tainic. Isus a făcut 

exact invers. Când suferea căuta locul 

unde se putea ruga. Rugăciunea din 

Ghețimani este un exemplu grăitor 

în sensul acesta... (Luca 22:44) Când 

suferea, Isus se ruga; când suferea 

extrem de tare, se ruga și mai intens. 

Acesta a fost secretul prin care Isus 

a putut răbda grozăvia suferințelor 

Lui. S-a pregătit în rugăciune să rabde 

durerea. Dacă răspundem așa cum tre-

buie, necazul poate fi un adevărat dar. 

Durerea poate oferi un extraordinar 

impuls pentru rugăciune, dacă o lăsăm 

să ne ducă în prezența lui Dumnezeu, 

în loc să ne tragă departe de El.”

 - Bob Sorge

Citate celebre



167 NEABĂTUȚI îN RUGĂCIUNE

10. Ați primit vreodată de la Domnul o sarcină 
care pare imposibil de realizat, dar care știți că îi 
va aduce slavă. Are legătură cu visul despre care 
ați scris în capitolul 10? Descrieți pe scurt ideea 
aceasta. Rugați-vă și cereți Domnului confirma-
rea în direcția aceasta și, dacă El v-o dă, cereți 
harul de a putea face lucrurile specifice de care 
e nevoie pentru a o putea îndeplini.

 Ideea pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea 
este…
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________

Acțiunile pe care trebuie să le întreprind, pen-
tru ca ideea mea să prindă viață sunt…
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

“Când ne rugăm pentru cineva, mijlo-

cim. Asta înseamnă că ne implicăm 

mental în lumea lor și venim în 

mod deliberat înaintea Domnului în 

numele lor. Acesta este numai unul 

dintre aspectele rugăciunii, dar este 

unul extrem de important! ...Nu există 

modalitate mai semnificativă de impli-

care în viața altcuiva decât rugăciunea 

fierbinte și perseverentă. Ea este 

un dar mai bun decât banii, mai 

încurajatoare decât o predică bună, 

mai eficientă decât un compliment și 

mai încurajatoare decât o îmbrățișare.” 

- Charles R. Swindoll

Citate celebre

Nu fiți rușinoși înaintea 
Domnului și nu fiți timizi în 
lucrurile pe care le cereți. Fiți 
curajoși, hotărâți și concreți. 
Perseverența în rugăciune 
nu vine din disperare, ci 
din încrederea că El este 
Tatăl nostru iubitor, care ne 
va da ceea ce vom vere cu 
hotărâre în Numele Lui. Ce 
mai așteptați? Nevoile din 
jurul dumneavoastră sunt 
mari. Sunt atât de mulți 
oameni în lumea din jurul 
dumneavoastră, care au 
nevoie de mijlocirea cuiva în 
rugăciune înaintea lui Dum-
nezeu. Fiți o lumină pentru 
ei! Rugați-vă lui Dumne-
zeu cu o perseverență 
neabătută acum!

Adevărul esențial
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începeți să scrieți într-un jurnal rugăciunile pe care le adresați lui Dumnezeu și 
răspunsurile pe care le-ați primit. într-una din coloane, scrieți cererile pe care 
le faceți și data la care ați început să mijlociți pentru lucrurile acestea. Invocați 
fierbinte promisiunile lui Dumnezeu în dreptul fiecărei situații, până când 
răspunsul începe să se vadă. în a doua coloană, scrieți ziua și modul în care s-a 
rezolvat problema. Dedicarea în analizarea acestui proces vă va da posibilitatea 
de a persevera în rugăciune și de a celebra felul în care Dumnezeu rezolvă lucru-
rile acestea. Țineți acest jurnal cel puțin 30 de zile.
Exemplu

Cererea mea Răspunsul lui Dumenzeu
12 februarie - o slujbă. Am nevoie de 
ea în 2 săptămâni. Filipeni 4:19; Matei 
6:25-34

20 februarie - am primit o ofertă de la 
o firmă de publicitate.

Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 -  Condițiile unei rugăciuni eficiente 

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea! 
—Psalmul 61:1   

Toți vrem ca, atunci când ne rugăm, rugăciunile noastre să fie ascultate de Dum-
nezeu și împlinite. Scriptura identifică în mod clar cheile pentru rugăciunile care 
primesc răspuns și pentru cele care nu primesc. Deși lista următoare nu este 
exhaustivă, ea vă va aminti de lucruri pe care se poate să le fi uitat și vă va des-
chide ochii către noi adevăruri. 

Din pasajele următoarele, identificați condițiile unei rugăciuni care primește 
răspuns.
2 Cronici 7:14 _____________________________________________________
Psalmul 34:11-18 _______________________________________________________
Psalmul 91:14-15 _______________________________________________________
Ieremia 29:12-13 ____________________________________________________
Matei 21:21-22; Marcu 11:24 __________________________________________
Ioan 15:7; 1 Ioan 3:21-24 ______________________________________________

Care dintre aceste atribute funcționează în viața dumneavoastră? Cum le puteți dez-
volta și pe celelalte?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Uneori, răspunsul la rugăciunile noastre pare a fi întârziat. Citiți Daniel 10:10-14 și 
Ioan 11:1-6 și identificați două motive pentru rugăciunile al căror răspuns întârzie.
____________________________________________________________________
 
Din pasajele următoare, identificați motivele unei rugăciuni care nu primește răspuns.
Psalmul 66:18; Isaia 59:1-2 _____________________________________________
Proverbe 21:13 _______________________________________________________
Proverbe 1:28-31; 28:9 ________________________________________________
Marcu 11:25: Matei 5:23-24 ___________________________________________
Marcu 6:5-6; Iacov  1:6-7 _______________________________________________
Iacov  4:3 ___________________________________________________________

Veniți în tăcere înaintea Domnului. Rugați-l să vă arate dacă vreunul dintre prin-
cipiile acestea funcționează în viața dumneavoastră și cereți harul de a face lu-
crurile pe care Dumnezeu vi le cere. Scrieți ce vă spune El.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 2 - Puterea închinării

“Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” 
—Matei 4:10 

Rugăciunea și închinarea sunt inseparabile. Cei mai des doi termeni întâlniți care 
se traduc cu rugăciune, includ închinarea. închinarea înseamnă mult mai mult 
decât muzica. Isus a spus:

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr.”

(Ioan 4:23-24).

î n c h i n a r e
Termenul închinare din Noul Testament este, aproape totdeauna, prosku-
neo, compus din termenii pros și kuneo. Pros, care este utilizat și pentru a 
construi cuvântul rugăciune, înseamnă “către” și indică “o relație intimă, față 
în față”. Kuneo înseamnă “a săruta”. Alăturarea celor doi termeni aduce sen-
sul de “a te prosterna în admirație, reverență și adorare”. închinare înseamnă 
a onora, a adora, a iubi pe cineva și a te supune lui într-un mod ieșit din 
comun”. 

Dicționarul Webster spune că închinare (autorul face un joc de cuvinte intraduct-
ibil, aratând că termenul worship este derivat de la worth - valoare- și ship. - n. 
trad) înseamnă a-L privi pe Dumnezeu ca având o mare valoare și a exprima 
această perspectivă prin cuvinte, de mulțumire și laudă, prin fapte și prin viață. 

Cum vă arătați aprecierea față de Dumnezeu? El cum își arată dragostea față de 
dumneavoastră? Dacă nu petreceți timp în închinare, de ce n-o faceți?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Când cineva vă laudă în mod sincer acțiunile și caracterul, punând un mare preț 
pe dumneavoastră, cum vă simțiți? Ce simțiți față de respectiva persoană? Cum 
credeți că se simte Dumnezeu atunci când vă închinați Lui?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți Fapte 16:23-40. Faceți o listă a manifestărilor puterii lui Dumnezeu ca rezul-
tat al închinării lui Pavel și Sila în mijlocul suferințelor. Ce vă spune lucrul acesta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 3 - Puterea rugăciunii în Numele lui Isus

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai 
presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi 

—Filipeni 2:9-10   

Numele lui Isus este o armă foarte puternică. Tot - absolut tot! - ce ni se promite 
în Scripturi este datorită numelui lui Isus, care este Numele mai presus de orice 
nume:  ‘‘căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim 
mântuiţi.”

 (Fapte 4:12).

Meditați la mesajul extraordinar al următoarelor promisiuni făcute de Isus:
Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să 
aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Nu-
mele Meu, să vă dea. 

—Ioan 15:16

în ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice 
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Nu-
mele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

—Ioan 16:23-24

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le 
fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; 
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. 

 —Ioan 14:12, 14

Ce vă spune Duhul Sfânt despre rugăciunea în Numele lui Isus?
____________________________________________________________________

Citiți Fapte 2:38; 4:11-12; 10:43 și 1 Ioan 2:12. Ce declară în mod repetat aceste 
versete că avem noi și întreaga omenire, în Numele lui Isus?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți Ioan 1:12 și 20:31. Ce binecuvântări vă arată aceste versete că aveți în Nu-
mele lui Isus? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Citiți ce a făcut Dumnezeu prin Petru și Ioan în Fapte 3:1-10 și răspunsul Sinedri-
ului, din Fapte 4:17-18. Ce vă spune lucrul acesta despre puterea Numelui lui Isus?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 4 - Puterea invocării Cuvântului lui Dumnezeu în rugăciune

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 
două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi 
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de El, 
ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 

—Evrei 4:12-13 
Cuvântul lui Dumnezeu este viu! Cuvântul lui este viață! (Ioan 6:63; Deuteronom 
32:45-47). Ce a folosit El pentru a crea lumea? Cuvântul (Ioan 1:1-3). Ce a trimis El 
pentru a răscumpăra omenirea? Cuvântul (Ioan 1:14). Prin ce ne mântuiește și ne 
sfințește Isus? Prin Cuvânt  (Psalmul 138:2).

Meditați la mesajul următoarelor paragrafe:

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 
—Luca 1:37

Şi Domnul mi-a zis: “Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l 
împlinesc.” 

—Ieremia 1:12

Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi po-
runcile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui. 

—Psalmul 103:20

Ce promite Dumnezeu însuși în Ieremia 1:12 cu privire la Cuvântul Lui? Ce vă 
spune lucrul acesta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cum răspund la Cuvântul lui Dumnezeu forțele îngerești invizibile și puternice? 
Vezi Evrei 1:14.
____________________________________________________________________

întrebarea este credeți lucrul acesta? Dacă da, vă entuziasmează aceste 
adevăruri? în ce fel? Dacă nu credeți, de ce? Cereți-I lui Dumnezeu să vă arate 
lucrul care vă împiedică să credeți. Puneți lucrul respectiv în mâna Lui și meditați 
la Numeri 23:19.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, 
ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. 

—Isaia 55:11
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Ziua 5 - Puterea sângelui lui Isus

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit 
viaţa chiar până la moarte. 

—Apocalipsa 12:11 
Sângele lui Isus are mare putere! Prin credința în El și în jertfa Lui pentru păcatul nostru, 
suntem îndreptățiți și salvați de mânia lui Dumnezeu (vezi Romani 5:9). Sângele lui nu 
doar acoperă păcatele, așa cum o făcea sângele taurilor și al țapilor, ci el îndepărtează 
păcatele noastre o dată, pentru totdeauna (vezi Evrei 10:4, 11-12.) Sângele Lui ne 
curățește conștiința încontinuu, prin faptul că rămânem în El (vezi Evrei 9:14; 1 Ioan 1:7). 
Prin sângele Lui, avem încrederea să intrăm în prezența lui Dumnezeu în rugăciune (vezi 
Evrei 10:19). Slavă Domnului pentru prețiosul sânge al lui Isus!

Lucruri fascinante despre sânge
• Trupul uman conține aproximativ 5 litri de sânge.
• Fiecare celulă este în mod constant hrănită și curățată prin sânge. Dacă 

sângele nu mai curge, viața se oprește.
• Cele două componente principale ale sângelui sunt celulele roșii și celulele 

albe
• Celulele albe protejează organismul, luptând cu bolile
• Celule roșii duc celulelor oxigen și hrană
• Celulele sangvine preiau reziduurile tuturor celulelor și curăță organismul de 

ele
• Cinci litri de sânge circulă prin organismul nostru la fiecare 23 de secunde.

Citiți cu atenție informațiile despre sânge. Ce paralele puteți observa cu sângele 
lui Isus, care face în noi, trupul lui Cristos, o lucrare spirituală?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți Exod 12:1-3. Ceea ce au făcut fizic israeliții, noi trebuie să facem din punct de ve-
dere spiritual. Scrieți o rugăciune, chemând sângele lui Isus asupra dumneavoastră, a 
copiilor dumneavoastră, a casei dumneavoastră, a finanțelor dumneavoastră și asupra 
tuturor lucrurilor pe care vi le-a încredințat Dumnezeu. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Gândiți-vă la următorul lucru: ar exista vreo putere în Numele lui Isus, fără sângele pe 
care l-a vărsat? Ar avea vreo putere invocarea Cuvântului lui Dumnezeu, fără sângele 
Lui? Ar avea armura lui Dumnezeu vreo putere fără sângele Lui? Citiți pe îndelete para-
graful de la început și scrieți o rugăciune de mulțumire și laudă pentru Isus Cristos, care 
și-a vărsat sângele pentru dumnevoastră. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



NEABĂTUT Ghid de Studiu & Devoțional174 

Ziua 6 - Puterea rugăciunii în Duhul Sfânt

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt.  

—Iuda  1:20 

Când primim de la Dumnezeu darul fără plată al mântuirii prin Isus Cristos, Fiul 
Lui, ne naștem din nou și sunt așezați în împărăția Lui. Duhul lui Dumnezeu Tatăl 
și Fiul vine să locuiască în noi (vezi Ioan 14:23). Prima dată când s-a întâmplat 
lucrul acesta a fost imediat după învierea lui Isus, când s-a arătat ucenicilor în 
camera de sus. Ioan 20:21-22 spune “Isus le-a zis din nou: «Pace vouă! Cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.» După aceste vorbe, a suflat peste 
ei şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt!»”.

înainte de a se înălța la cer, Isus le-a poruncit acelorași ucenici să aștepte în Ieru-
salim darul botezului cu Duhul Sfânt (vezi Fapte 1:4-5, 8). Isus spune că botezul 
Duhului înseamnă să fii îmbrăcat cu putere (vezi Luca 24:49). Da, Duhul locuia în 
ei, dar botezul Duhului este ceva cu totul diferit (vezi Fapte 8:12-17) - o manife-
stare mai înaltă a autorității supreme a lui Dumnezeu. Pentru a fi martorii lui Isus 
într-o lume ostilă, ucenicii Lui aveau nevoie de cufundarea totală în Duhul Lui. 
Același lucru este valabil și pentru noi astăzi.

Cine este Duhul Sfânt pentru dumneavoastră?

El este Mângâietorul, Consilierul și Adevărul . . . . . . . . . . . . . . . . Ioan 14:16-17, 15:26, 16:7-15
El este învățătorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matei 10:19-20; Luca 12:11-12; Ioan 14:26; 1 Ioan 2:27
El este Izvorul harului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evrei 10:29
El este Călăuza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fapte 10:19-20, 13:2; Romani 8:14; Galateni 5:16-26
El este Dătătorul vieții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ioan 6:63; Romani 8:2, 6, 11; 2 Corinteni 3:6
El este Puterea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luca 24:49; Fapte 1:8

Ce dovezi a spus Isus că va însoți această putere? Pentru cine sunt aceste prom-
isiuni? Citiți Marcu 16:17; Fapte 2:4, 38-39; 10:44-46 și 19:3-6.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

înainte să fie botezați cu Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, ucenicii se ascundeau în 
spatele ușilor încuiate. Ce efect a avut asupra lor îmbrăcarea cu această putere? 
Ce efect va avea asupra dumneavoastră? Citiți  Fapte 4:8-13, 31-35 și 5:27-42. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

Când aveți nevoie de rugăciune în timpul unor încercări, cum vă ajută Duhul 
Sfânt? Citiți Romani 8:26-27.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ați primi darul botezului Duhului Sfânt? Dacă nu, v-ați dori să-l primiți? Tot ce tre-
buie să faceți este să cereți. Isus spune, “...” (Luca 11:13). Dacă cereți Duhul Sfânt 
veți primi Duhul Sfânt. Fapte 2:4 spune că “Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi 
au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.”. 
Termenul să vorbească face referire la “silabe, sunete sau cuvinte”. După ce vă 
rugați, probabil că veți simți înăuntrul dumneavoastră o silabă, un sunet sau un 
cuvânt. Deși trăirea aceasta poate fi destul de estompată, iar sentimentul poate 
fi unul ciudat, rostiți cu voce tare ceea ce este înăuntrul dumneavoastră! Duhul 
Sfânt vă dă să vorbiți, dar dumneavoastră trebuie să-i predați buzele, limba și 
corzile vocale pentru a rosti ceea ce El vă pune pe inimă.
Sunteți gata să primiți darul acesta? Credeți că veți primi ceea ce cereți? Sunteți 
gata să vă supuneți Duhului Sfânt? Atunci rugați-vă…

Tată, vin la Tine în Numele lui Isus. înainte de toate, mă pocăiesc de orice păcat care 
mă poate împiedica să Te primesc pe Tine, inclusiv de păcatul neiertării. Prin harul 
Tău și din propria mea voință, eliberez pe oricine m-a ofensat în vreun fel vreodată 
și cer binecuvântările Tale asupra lui; îți mulțumesc că sunt curățit prin sângele lui 
Isus.
Acum, ca copil al Tău, îți cer darul făgăduit al Duhului Sfânt. Ai spus că dacă cer 
Duhul Sfânt, Tu mi-L vei da. Așa că, prin credință, te rog să mă botezi cu Duhul 
Tău cel Sfânt. Primesc tot ce-mi dai, inclusiv abilitatea de a vorbi într-o nouă limbă, 
cerească. Acum, prin credință, voi vorbi în limbile cele noi în Numele lui Isus!

Rugăciune pentru primirea darului făgăduit al Duhului Sfânt
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Sumarul sesiunii
Rugăciunea este linia vie de comunicare și comuniune cu Dumnezeu. Ea nu de-
pinde de poziție sau de locul unde se face. Puteți ridica glasul oriunde, oricând și 
pentru orice. Nu e nevoie decât de o inimă smerită. Rugăciunea neabătută este 
fierbinte și eficientă, aducând puterea lui Dumnezeu în situația prin care treceți. 
Când treceți prin circumstanțe contrare voii lui Dumnezeu, căutați prezența Lui; 
cereți, căutați și bateți încontinuu, până când răspunsul de la Dumnezeu este 
confirmat prin Duhul Sfânt.
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Note



în sârguinţă, fiţi fără preget. 
Fiţi plini de râvnă cu duhul. 
Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în 
nădejde. Fiţi răbdători în necaz. 
Stăruiţi în rugăciune. 

—Romani 12:11-12         



1. Isus a spus că în zilele din urmă mulți se vor în-
toarce și vor părăsi credința în El. Persecuția și ne-
cazurile se vor înmulți, iar cei ce au o perspectivă 
greșită asupra credinței nu vor fi suficient înarmați 
pentru a suferi și vor cădea (vezi Matei 24:9-10; 1 
Petru 4:1). Ce perspectivă aveți asupra suferinței și 
necazurilor? Cum s-a schimbat această perspectivă 
de la începutul acestui studiu?
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

2. Renunțarea se manifestă în forme diferite, 
dar cel mai adesea sub forma compromisului: co-
borârea sub standardul a ceea ce este drept. Vă 
descrie și pe dumneavoastră lucrul acesta? Faceți 
compromisuri în vreun domeniu al vieții, cum ar 
fi gândirea, vorbirea sau acțiunile? Veniți în tăcere 
înaintea Domnului. Cereți-I să vă descopere ce este 
în inima dumneavoastră. Scrieți ce vă descoperă 
El, inclusiv lucrurile pe care vă îndeamnă să le 
faceți. ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

Citiți Sesiunea 12 a seriei de studiu, împreună cu capitolele 16, 17 și 18 ale cărții 
Neabătut..

Capitolul 12

179 

Nu vă  dați  niciodată  bătuți !

“Adoptă perspectiva lui 
Dumnezeu. Fă ce-ți spune 
Cuvântul lui Dumnezeu să 
faci. Urmează călăuzirea 
Duhului Sfânt și vei ști cum 
să umbli cu înțelepciune. Ia 
hotărârea în inima ta că vei 
avea încredere în Domnul 
în fiecare zi și perseverează 
în a face ceea ce te 
îndeamnă El. Și vei umbla 
cu înțelepciune… pe cale 
până la poarta veșniciei.” 

- Charles Stanley1

Citate celebre

Nimeni nu vă poate obliga 
să renunțați. Dumnezeu 
nu vrea să renunțați, iar 
diavolul nu vă poate obliga. 
Sunteți singura persoană 
care poate lua această 
decizie. Așa că, nu renunțați! 
Răsplata biruinței este, în 
viața aceasta și în cea vi-
itoare, mult mai mare decât 
necazurile și greutățile pe 
care le suferiți acum.

Adevărul esențial
G
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 Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi 
mântuit.

—Matei 10:22

3. Mulți dintre cei ce afirmă astăzi că sunt creștini răstălmăcesc Scripturile, 
pentru a se potrivi trendului societății, în loc să lase ca adevărul Scripturii să le 
formeze comportamentul și valorile. Cu alte cuvinte, introduc în Cuvântul lui 
Dumnezeu ceea ce ar vrea ei să spună, în loc să scoată din el ceea ce spune el 
cu adevărat. De ce este periculos lucrul acesta? Cum vă puteți păzi de această 
ispită?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
_ 

N E L E G I U I R E  ș i  D E S T R Ă B Ă L A R E
Nelegiuirea (tradusă ca fărădelege în Cornilescu) este “starea cuiva care nu 
are nicio lege, fie din ignoranță, fie din cauză că alege să o încalce; dispreț 
(ură, lipsă de respect) pentru lege”. Dicționarul Webster o definește ca ”star-
ea sau atitudinea de a nu te supune restricțiilor legii; neorânduială.”
Destrăbălarea înseamnă “libertinaj; îngăduința fără limite a pornirilor ani-
malice; poftă și dezmăț, excesiv sau neînfrânat.” în Scriptură, destrăbălarea 
înseamnă “poftă nestăpânită, exces, nerușinare, comportament scan-
dalos, limbaj murdar și licențios (decadență, imoralitate). Nelegiuirea și 
destrăbălarea sunt folosite frecvent în Scripturi pentru a descrie nu numai 
starea lumii, ci și a bisericii  în zilele din urmă. 
 

4. Cea mai mare problemă a bisericii primare era legalismul, pe când cea mai 
mare problemă a bisericii contemporane este nelegiuirea și destrăbălarea. De 
aceea e atât de greu să fii creștin în zilele noastre. Care este rădăcina acestui stil 
de viață în rândul celor ce se numesc creștini? Către ce pericol arată acest trend?

 Motivul principal pentru nelegiuire și destrăbălare în rândul creștinilor este...  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Pericolul comunicat de aceste trend este…
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

G

G
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5. Isus compară zilele dinaintea revenirii Lui cu 
zilele lui Noe și cu zilele lui Lot. Ambii sunt priviți 
ca oameni care L-au urmat pe Domnul, dar cu 
diferențe clare între ei la nivel de caracter și mod 
de viață. Care sunt aceste diferențe? Cu care vă 
identificați mai mult? De ce?

 

 
 
 

 
 

 Texte suplimentare pentru liderul de grup: Isus face referire la zilele lui Noe și Lot în Matei 24:36-39 și 

Luca 17:26-33.

Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar 
nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. 

—2 Corinteni 4:8-9

6. Dumnezeu nu vrea să fiți descurajat de starea creștinismului din aceste zile 
din urmă, ci vrea să vă apropiați de El, să primiți harul Lui și să primiți o înțelegere 
mai profundă a marii Lui puteri de a face toate lucrurile.

Meditați la mesajul următoarelor promisiuni uimitoare.
Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă 
înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale

—Iuda 1:24

Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De 
aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice 
rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până 
în veac. 

—Psalmul 121:5-8
“Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am 
luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea 

“Creștinismul se va reproduce totdeau-

na după felul lui. O biserică lumească și 

lipsită de spiritualitate… va aduce pe 

lume, cu siguranță, un creștinism la fel 

ca al ei. Nu doar Cuvântul, ci și carac-

terul celui ce mărturisește determină 

calitatea noului convertit. Biserica nu 

poate face altceva decât să se trans-

planteze pe sine însăși. Cum este ea 

acum, la fel va fi și altcândva.” 

- A.W. Tozer

Citate celebreG

Caracterul și stilul de viață 
al lui Noe 

Geneza  6:1-7:5, 8:15-22

Caracterul și stilul de 
viață al lui Lot

Geneza  13:10-13, 19:1-38

Mă identific mai mult cu  __________________ fiindcă …

G
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voastră: până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră 
vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă 
mântuiesc. Cu cine Mă veţi pune alături ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi 
asemăna şi Mă veţi potrivi? 

—Isaia 46:3-5

După ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul 
spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie 
înmulţite! 

—1 Petru 1:2 
 
Ce perspectivă nouă v-a dat Domnul cu privire la puterea Lui de a vă ține tare în 
credință?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului 
nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

—1 Tesaloniceni 5:23-24 

7.  Deși Dumnezeu promite că El ne va ține pe cale, și noi trebuie să facem 
ceva. Citiți cu atenție versetele următoare și identificați ceea ce aveți de făcut 
și dumneavoastră pentru a vă asigura de protecția lui Dumnezeu. Cum se leagă 
lucrurile acestea de cele pe care le-ați învățat deja pe parcursul acestui studiu?

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care 
are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin 
curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.  

—Apocalipsa 3:10-11

Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mâinile 
oamenilor de care te temi. Te voi scăpa, şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi 
prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul. 

—Ieremia 39:17-18
Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am 
crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până 
în ziua aceea. Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, 
ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus. 

—2 Timotei 1:12-13
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Ceea ce trebuie să fac eu pentru a mă asigura de 
protecția lui Dumnezeu este…
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

8. Una dintre motivațiile cele mai puternice de a 
nu renunța este să știi că Dumnezeu nu va renunța 
niciodată la tine. El a promis că te va întări și împut-
ernici până când vei ajunge să-ți împlinești destin-
ul. Meditați pe îndelete la următoarele versete din 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nos-
tru Isus Hristos.
8. El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Dom-
nului nostru Isus Hristos.
9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hris-
tos, Domnul nostru. 

—1 Corinteni 1:7-9

Pot totul în Hristos care mă întăreşte. 
—Filipeni 4:13

Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. 
El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul 
îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu 
ostenesc

—Isaia 40:28-31 
Și-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 
Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre 
prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi 
pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi 
înălţimea; 

—Efeseni 3:16-18

“Scripturile ne spun că 
Domnul este susținătorul 
nostru. însă, a fi susținut 
de El, nu înseamnă că nu 
ne vom confrunta cu ispite, 
căci chiar și Isus a fost 
ispitit, însă chiar în mijlocul 
ispitelor și încercărilor, 
Dumnezeu ne susține. Felul 
în care ne susține este prin 
Cuvântul Lui. Ca urmare, 
pentru a fi sfinți, trebuie să 
cunoaștem îndeaproape 
Persoana pe care Biblia o 
numește Cuvântul.” 
 Francis Frangipane7

Citate celebre

G
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 Cum vă încurajează aceste învățături să vă încredeți în Dumnezeu pentru 
putere? Din nou, ce aveți dumneavoastră de făcut? 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

9. Imediat după ce Pavel ne îndeamnă să stăruim 
în adevărul Scripturii pentru a nu cădea din credință 
și pentru a nu respinge harul lui Dumnezeu, el face 
o cerere insistentă. Citiți cu atenție acele cuvinte, 
aplicați-le personal în inimă de parcă Dumnezeu 
însuși vi le-ar spune.  

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi 
pentru arătarea şi împărăţia Sa: propovăduieşte 
Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, 
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi 
învăţătura. 

—2 Timotei 4:1-2

Ce vă spune Dumnezeu, în mod personal, prin 
aceste îndemnuri? în ce fel vă motivează ele? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.  Apropiindu-ne de finalul acestui studiu, opriți-vă și puneți-vă câteva întrebări 
vitale. Trăiesc o viață neabătută, sau am renunțat? Perseverez în a căuta să împli-
nesc chemarea înaltă pe care mi-a făcut-o Dumnezeu, sau mă mulțumesc să fac 
o figură bună? Faceți liniște înaintea Domnului și rugați-L să vă cerceteze inima 
și să vă arate unde vă aflați. Dacă ați renunțat la alergare sau ați încetinit ritmul, 
rugați-L să vă arate de ce. Scrieți ce vă spune. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dumnezeu v-a dat credința 
de a depăși orice împotrivire 
și orice greutate pe care o veți 
întâmpina. Alergați neabătut 
în alergarea pusă înaintea 
dumneavoastră, luptând cu 
încredere cu orice împotri-
vire. Sunteți învingător. Aveți 
înăuntrul dumneavoastră 
sămânța Celui ce a răbdat cea 
mai mare împotrivire care a 
existat vreodată. Tăria Lui este 
în dumneavoastră. Natura Lui 
vă aparține. Nu ați fost creat 
pentru a renunța, a da înapoi, 
a vă clătina sau a face com-
promisuri. Ați fost binecuvân-
tat cu mărețul har al lui Dum-
nezeu. Indiferent cât de mare 
este împotrivirea, priviți-o ca 
pe o treaptă către un nivel 
superior de autoritate.

Adevărul esențial 
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Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi 
inima şi nădăjduieşte în Domnul! 

—Psalmul 27:14 

Tată, îți mulțumesc pentru ce m-ai învățat în acest 
studiu. Dorința inimii mele este să trăiesc neabătut 
pentru Tine, fără a renunța vreodată. Te rog, dă-mi 
în fiecare zi harul de a persevera și de a trăi pentru 
Tine. Ajută-mă să continuu viața în adevărul Cuvân-
tului Tău, fără a ceda în fața compromisului. Fă să fiu 
o flacără a iubirii, a păcii și a puterii Tale pe pământ. 
Duhule Sfânt, trăiește prin mine. Ajută-mă să aud 
glasul Tău și să Te urmez, în ascultare. Ajută-mă să 
fiu gata oricând să fiu martorul Tău și să fiu gata 
pentru venirea Ta. în Numele lui Isus, amin!

 

 
în biserica zilelor noastre trebuie să se nască o 
generație de eroi ai credinței creștine, care să se 
împotrivească totdeauna compromisului. Familia 
celor credincioși nu trebuie doar să se bucure de 
părtășie și de bucuria mântuirii, ci să stea împotriva 
înșelăciunii, încurajând perseverența în umblarea în 
credință în trupul lui Cristos. Alăturați-vă sau conduceți un grup de oameni care 
se ascult și se întăresc unul pe altul în puterea și autoritatea harului lui Dumne-
zeu. Folosiți acest studiu și altele asemenea, ca instrumente pentru a lucra alături 
de Duhul Sfânt la sfințirea și împuternicirea copiilor Lui.

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 
Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe 

alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. 
—Evrei 10:24-25

“Iată lucrurile care vă vor ajuta să 

pună în mod perfect viața creștină în 

practică. Primul este studierea Bibliei 

în fiecare zi și reflectarea la mesajul ei. 

Al doilea pas este să deveniți un om 

al rugăciunii neîncetate și disciplinate. 

Practicați lucrurile acestea în mod 

repetat, în orice situație. Vor exista zile 

în care nu veți avea starea potrivită 

pentru a face lucrurile acestea. ...Dar, 

decizia neclintită de a fi consecvent 

în lucrurile acestea vă va separa de 

mulțimea creștinilor căldicei. Ele vă vor 

ajuta să-L experimentați pe Cristos în 

feluri în care nici nu v-ați gândit. Citiți, 

rugați-vă, slujiți, pocăiți-vă. Faceți 

asta în fiecare zi și, în ziua minunată a 

revenirii lui Cristos, veți sta fără rușine 

în fața Lui.” 

- David Jeremiah

Citate celebre

Rugăciune

Provocarea
săptămânii
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Ziua 1 - Perseverează în adevăr

Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău. 
—Psalmul 26:3 

Mulți credincioși ar vrea să știe când va reveni Cristos. însă, înainte de a le vorbi despre 
revenirea Lui, Isus le dă ucenicilor un avertisment serios: “” (Matei 24:4; vezi și Marcu 13:5; 
Luca 21:8).
înșelăciunea este astăzi la tot pasul. Pentru a ne putea feri de această boală și a nu 
renunța niciodată, trebuie să perseverăm în adevăr. Importanța Cuvântului lui Dumne-
zeu a fost accentuată în multe locuri pe parcursul acestui studiu. Cuvântul lui Dumnezeu 
este întărit pentru totdeauna în ceruri, și nu se va schimba niciodată. în el este puterea 
salvării sufletului nostru a păzirii inimii noastre și a eliberării de gândirea carnală, întinată.

Meditați pe îndelete la următoarele pasaje biblice, pline de putere. 

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci 
ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea 
înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu 
totul destoinic pentru orice lucrare bună.

—2 Timotei 3:14-17
Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la 
o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări 

luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. 
—2 Peter 1:19 

Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Dom-
nul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în 
El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au 
fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumne-
zeu. 

—Coloseni 2:6-7
în ce fel vă va proteja perseverența în Cuvântul lui 
Dumnezeu de ispită și compromis? _______________
____________________________________________

Vă amintiți planul pe care l-ați făcut pentru a vă 
umple de Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu, reveniți 

la capitolul 4 și reamintiți-vă. Ce funcționează în viața dumneavoastră? Ce nu 
funcționează? Rescrieți planul, făcând orice modificare pe care vă îndeamnă 
Duhul să o faceți. 

Planul meu de a persevera în Cuvântul lui Dumnezeu...
____________________________________________________________________
 
 

Adevărul nu este la modă. 
El rămâne neschimbat de-a 
lungul vremii și nu este 
influențat de societate. 
Ispita noastră este să ne 
conformăm trendului, dar 
calea aceasta nu duce decât 
la înșelăciune. Antidotul 
pentru această tentație este 
perseverența în Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Adevărul esențial
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Ziua 2 - Fii gata oricând

De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. 
—Matei 24:44 

După ce Isus îi învață pe ucenici să se păzească de înșelăciune, le spune să fie 
gata oricând pentru venirea Lui. Acest lucru este valabil și pentru noi, ucenicii Lui 
de azi. în mod repetat se spune că venirea Lui va fi ca un hoț noaptea (vezi Matei 
24:43; 1 Tesaloniceni 5:2-4; 2 Petru 3:10 și Apocalipsa 3:3 și 16:15).

Citiți pilda celor zece fecioare, din Matei 25:1-13.
Ce au în comun atât fecioarele înțelepte cât și cele neînțelepte? Ce le-a deosebit 
pe cele înțelepte?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ce puteți învăța din această pildă pentru viața dumneavoastră?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; 
soţia Lui s-a pregătit 

—Apocalipsa 19:7

Pe lângă nevoia de a fi gata pentru venirea Lui, suntem învățați și că trebuie să 
fim martorii Lui. 1 Petru 3:15 spune “Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca 
Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea 
care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă”. 

Dacă nu ați avea decât câteva minute pentru “a vorbi” și a împărtăși cuiva din 
vecinătate, de la lucru sau din altă parte a cercului dumneavoastră de influență 
de ce trăiți așa cum o faceți, ce ați  spune? Scrieți pe scurt mărturia personală, 
pentru a fi pregătit s-o împărtășiți. Motivul pentru care îl urmez pe Cristos este…
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 3 - Ocupă-te de lucrarea lui Dumnezeu

Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când 
nimeni nu mai poate să lucreze. 

—Ioan 9:4 

Perseverând în adevăr, veți fi gata pentru revenirea lui Cristos și gata să fiți martorul 
Lui, lucru care presupune și să faceți ceea ce ați fost chemat și echipat să faceți pen-
tru lărgirea împărăției Lui și pentru slava Lui. Isus spune, “Ferice de robul acela pe care 
stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!Adevărat vă spun că îl va pune peste 
toate averile sale.” 

(Matei 24:46-47).  

Citiți cu băgare de seamă pilda talanților din Matei 25:14-30.
Ce reprezintă, în mod practic, acești talanți în viața dumneavoastră?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Stăpânul a dat sume diferite de talanți fiecăruia în parte. Ce vă spune lucrul acesta? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Care este contrastul dintre atitudinea inimii slujitorilor care au primit cinci și doi 
talanți cu cea a celui care a primit un talant. Cu care vă identificați mai mult?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cum vă motivează imaginea întoarcerii stăpânului, care cere socoteală?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Texte conexe: Romani 12:5-8; 14:12

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească 
altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui 

Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: 
pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi 

puterea în vecii vecilor! Amin. 
—1 Petru 4:10-11

Citiți ce spune Isus imediat după pilda aceasta. Care sunt modalitățile cotidiene 
practice prin care puteți fi ocupat cu lucrarea lui Dumnezeu. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ziua 4 - Rămâi în dragostea lui Dumnezeu

Țineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus 
Hristos pentru viaţa veşnică. 

—Iuda 1:21 

Isus spune că în zilele din urmă “din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai 
mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” (Matei 24:12-13). Una din-
tre cheile rămânerii în credință este să rămâi în dragostea lui Dumnezeu.
A umbla în dragoste nu este o sugestie, ci o poruncă. Este un aspect al adevăratei sme-
renii, după cum am învățat în sesiunea 7. Dragostea nu este ceva ce Dumnezeu face, 
ci este însăși esența Ființei Lui (1 Ioan 4:8), iar dragostea Lui crește în noi atunci când 
rămânem în părtășie cu El și îi iubim pe alții. “Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; 
dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită 
în noi.” 

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dra-
gostea acoperă o sumedenie de păcate. —1 Petru 4:8

Citiți 1 Ioan 3:17-18, Proverbe 3:27-28, Galateni 6:10 și Luca 6:38.
Ce vă spun aceste versete despre importanța demonstrării practice a iubirii 
față de alți credincioși? _____________________________________________
__________________________________________________________________

Față de cine puteți arăta o asemenea dragoste? în ce mod concret?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după 
cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi “ca un prinos şi ca o jertfă 

de bun miros - lui Dumnezeu. 
—Efeseni 5:1-2 

Citiți Matei 5:43-47, romani 12:20-21 și Luca 6:35
Ce vă spun aceste versete cu privire la importanța demonstrării iubirii față de vrăjmași? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Față de cine puteți arăta o asemenea dragoste? Cum?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Rugați-vă pentru persoana respectivă, cerând pentru ea binecuvântările pe care le-ați dori în propria viață. Cereți lui 
Dumnezeu să vă arate modalități practice în care să vă puteți demonstra dragostea pentru ei. Ascultați de El și vedeți 
ce se întâmplă!
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Ziua 5 - Umblă călăuzit de Duhul

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patim-
ile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. 

—Galateni 5:24-25 
Descrierea pe care o face Pavel cu privire la zilele din urmă în 2 Timotei 3:1-9 
arată că firea va conduce viața multor credincioși, care vor ajunge individualiști, 
mândri și iubitori de plăceri, în loc de iubitori de Dumnezeu. Modalitatea de a 
evita căderea în această cursă este umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Asta 
înseamnă să înveți să spui nu căilor lumii și umblării după firea pământească, 
adică a lucrurilor pe care le dorești tu, pe care le gândești tu și modurilor în care 
simi tu. Binecunoscutul evanghelist, pastor și scriitor Lester Sumrall spune: 

“Satan se va arăta în chipuri atât de înșelătoare, încât mulți nu-l vor recunoaște. Mi-
jloacele lui pot părea atât de nevinovate, și, cu toate acestea, vor înrobi duhul omu-
lui astfel încât a nu se mai putea închina lui Dumnezeu. De aceea este foarte impor-
tant să învățăm să trăim în omul duhovnicesc și să menținem o părtășie constantă 
și consistentă cu Dumnezeu. Vom birui în bătălia finală dacă, și numai dacă, trăim 
având pe Duhul ca rege și pe Isus ca Domn. Prin trăirea în Duhul, devenim biserica 
triumfătoare, pe care porțile Locuinței Morților n-o pot birui. (vezi Matei 16:18)”.

Dumnezeu spune “Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea 
pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa 
veşnică.” (Galateni 6:8).
Citiți fiecare dintre următoarele texte și identificați lucrurile pe care le puteți apli-
ca în viața dumneavoastră.
Pentru a vă feri de căile lumii, meditația asupra următoarelor pasaje…

1 Ioan 2:15-17, Tit 2:12-13 și Iacov 4:1-10
____________________________________________________________________

Coloseni 3:1-4, Galateni 6:14 și Romani 12:2
____________________________________________________________________

Pentru a putea umbla cârmuit de Duhul și a te putea păzi de influența firii, 
meditați asupra următoarelor pasaje…

Romani 8:1-14
____________________________________________________________________

Galateni 5:16-26
____________________________________________________________________
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Ziua 6 - Fii un erou al adevărului!

Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.   
—Psalmul 108:13 

în aceste zile din urmă, marea împotrivire va crea contextul propice apariției unei 
generații de eroi, cu totul ieșiți din comun. Acești credincioși nu se vor preta la 
compromisuri, ci prin credința și faptele lor dârze, vor contribui decisiv la înain-
tarea împărăției lui Dumnezeu. Ei se vor distinge cu adevărat, ca lumini puternice 
pentru slava Lui, trăind o viață la superlativ în toate lucrurile. Dumnezeu vrea ca 
dumneavoastră să fiți unul din acești eroi!

E r o u 
Conform dicționarului Webster, un erou este “cel ce luptă pentru propria lui 
cauză, dar care își asumă și cauzele altora și luptă pentru ele”. El sau ea este 
“un erou, un luptător viteaz”. 

Scriitorul și pastorul Mark Batterson confirmă sosirea acestui nou soi de luptători. 
El spune:

“Dumnezeu ridică o generație de oameni care alungă leii și nu fug din fața peri-
colului. Dumnezeu ridică o generație de viteji care alungă leii și sunt gata să intre în 
competiția pentru împărăție… Cei ce alungă leii nu se retrag. Ei atacă. Cei ce alungă 
leii nu reacționează. Ei creează. Cei ce alungă leii refuză să trăiască în defensivă. Ei 
caută totdeauna o modalitate în care să facă ceva extraordinar.”

Aveți ceea ce vă trebuie pentru a nu renunța niciodată - puterea incomparabilă 
și nelimitată a  harului lui Dumnezeu. “Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce 
a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L 
iubesc.” (Iacov 1:12). Răsplata are în vedere atât viața aceasta, cât și cea viitoare.

Citiți Matei 6:19-21 și 1 Timotei 6:18-19. Ce perspectivă sănătoasă vă dau aceste 
versete?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor 
spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-

vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii 
care au fost înainte de voi. (Matei 5:11-12)
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Citiți Apocalipsa 2:7; 26-28; 3-12, 21; Luca 22:28-29 și 2 Timotei 2:12 și identificați 
răsplătirile eterne care vă așteaptă dacă vă veți împotrivi neabătut vrăjmașului și 
dacă veți persevera până la capăt prin necazuri.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Citiți Matei 16:27; Romani 2:6-8 și Apocalipsa 22:12. Ce adevăr se repetă cu privire 
la răsplătire? în ce fel vă provoacă lucrul acesta, mai ales din perspectiva testului 
din 1 Corinteni 3:7-15?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nu vă înșelați! Dumnezeu va răsplăti pe toți eroii neabătuți ai credinței. El este 
cel care răsplătește pe cei ce îl caută cu sârguință și cred Cuvântul Lui (Evrei 11:6). 
Deci “Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oa-
meni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi 
Domnului Hristos.” (Coloseni 3:23-24). 

Sumarul sesiunii
în aceste zile din urmă, a fi creștin e un lucru dificil, dar nu imposibil. Dumnezeu 
v-a dat puterea harului pentru a putea trăi neabătut, în ciuda oricărei împotriviri și 
indiferent de stare altora din biserică. El vă poate purta de grijă. Deci, perseverați 
în adevăr și nu faceți niciun compromis! Ațintiți-vă privirea asupra premiului 
ceresc oferit de Dumnezeu și luați decizia de a nu renunța niciodată. Răsplata 
pentru cel ce biruiește, atât în viața aceasta, cât și în cea viitoare, depășește cu 
mult orice împotrivire sau greutate pe care o veți înfrunta vreodată. 
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