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I. CE ESTE PIONIERATUL EVANGHELISTIC?

METODELE PIONIERATULUI  EVANGHELISTIC CONSTAU ÎN 
PREGĂTIREA EVANGHELISTULUI LAIC PENTRU A MERGE ÎNTR-O 
ZONĂ UNDE NU EXISTĂ BISERICI (ZONE DE PIONIERAT), CA SĂ 
CÂŞTIGE SUFLETE PENTRU HRISTOS ŞI SĂ ÎNCEAPĂ LUCRĂRI NOI.

A. Alcătuiţi o listă cu barierele  care împiedică, în contextul 
dumneavoastră, deschiderea unei noi biserici:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________

B. Patru modele pentru plantarea de biserici noi: 

1.  Modelul tradiţional “cu” un grup de credincioşi.

a)Biserica stabileşte zona de lucru

b)Biserica invită un lucrător,  nu neaparat un pastor, care să 
înceapă lucrarea;

c)Lucrătorul găseşte un loc în care noul grup să se poată 
întâlni şi să înceapă să invite oameni la studiu biblic şi 
părtăşie;

d)Biserica primeşte ajutor de la cinci - zece creştini care 
locuiesc în zonă;

e)Cei câţiva credincioşi, împreună cu lucrătorul, încep o 
adunare cu ajutorul financiar al bisericii;

f)Firesc, biserica ia toate deciziile importante şi îşi asumă 
toate cheltuielile noii biserici, precum cheltuielile legate 
de teren, clădire si salarii.
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2.Modelul tradiţional “fără” un nucleu de credincioşi.

 Ca şi în modelul prezentat mai sus, biserica controlează 
totul până când noua lucrare este organizată, în mod oficial, ca 
o biserică nouă. Singura diferenţă este absenţa, la început, a 
grupului de suport format din credincioşii locali.

3.Modelul  Proiectului Special 

  Biserica studiază zona pentru a găsi oameni cu nevoi 
speciale,  care nu au fost evanghelizaţi. Având ca ţintă nevoile 
oamenilor, biserica poate dezvolta un proiect care să aibă ca 
scop acordarea de ajutor oamenilor pentru a putea să ducă o 
viaţă demnă. Aceste proiecte sunt selectate ţinându-se cont atât 
de resursele umane ale bisericii, cât şi de cele financiare. În 
timp ce biserica slujeşte nevoilor fizice ale oamenilor şi se 
construiesc relaţii  de prietenie, membrii bisericii vor fi instruiţi 
să ofere studii biblice tuturor acestor oameni. Odată  ce aceşti 
oameni ajung să-L cunoască pe Domnul, ei pot începe în zonă o 
biserică cu aceaşi bază socio-economică.

  Spre exemplu, în 1992 statul Minas Gerais din Brazilia a 
fost lovit de o cumplită inundaţie. Sute de oameni şi-au pierdut 
casele. Barbara Akins a putut să asigure fonduri, de la 
organizaţia misionară cu care lucra, pentru ajutorarea 
imediată a oamenilor cu alimente, iar pe termen lung cu 
consrucţia a 70 de case. Primarul oraşului a donat terenul şi s-
a inceput construirea unui întreg cartier pe care l-au numit 
BETHEL – ORAŞUL LUI DUMNEZEU. Biserica locală făcea 
studii biblice cu victimele inundaţiilor, oamenii erau mântuiţi  şi 
s-a început o biserică nouă. Aceasta a fost o combinaţie de 
folosire a Proiectului Special, care a creat o posibilitate de 
vestire a Evangheliei.  De obicei, folosind metoda Proiectului 
Special, membrii bisericii vor duce la îndeplinire proiectul şi 
vor asigura şi o locaţie pentru frontul misionar. Biserica poate 
alege ca ea să ia toate hotărârile.

4. Modelul Pionieratului Evanghelistic 
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a)Biserica stabileşte zona la care va duce Evanghelia.

b)Pastorul sau  liderul alege “laici maturi” care să 
îndeplinească această slujbă

c)Pastorul sau liderul pregăteşte şi  echipează laicii. Scopul 
acestui manual este să înveţe cum să fie pregătiţi 
aceşti oameni.

d)Laicii îşi vor începe această slujbă prin iniţierea de studii 
biblice în casele necreştinilor

e)Noii credincioşi, întorşi la Domnul în urma studiilor biblice, 
vor fi adunaţi  la un loc, într-o locaţie stabilită de 
comun acord, şi vor începe o biserică nouă. Această 
biserică  se va conduce singură, se va susţine 
financiar şi se va dezvolta prin resursele proprii, sub 
conducerea lui Dumnezeu.

f)Pionierul evanghelist îndrumă grupul să ia propriile decizii 
şi  să-şi asume cheltuielile chiar de la început, în loc ca 
biserica finanţatoare să facă aceste lucruri. Dacă noul 
grup doreşte să închirieze sau să construiască o 
clădire, sau dacă oamenii doresc să plătească un 
lucrător, ei  sunt cei care vor plăti.

II. BIBLIA ŞI CULTURA

Faptele Apostolilor 2:1-12 înregistrează o incredibilă minune 
Dumnezeiască. În Ierusalim erau veniţi, la sărbătoarea Rusaliilor, evrei 
din foarte multe ţări care vorbeau limbi diferite. Când Duhul Sfânt s-a 
pogorât şi I-a umplut pe ucenicii lui Isus, I-a făcut şi pe aceşti evrei să 
poată vorbi în diferite limbi: vs. 6 : “… şi fiecare îi auzea vorbind în 
limba lui.”; vs. 8 : “cum se face că fiecare dintre noi îi auzim vorbind în 
limba noastră ?; vs. 11 “…îi auzim declarând minunile lui Dumnezeu în 
limba noastră”

De ce I-a făcut Dumnezeu pe ucenici să vorbească în diferite limbi? Ei 
bine, răspunsul este destul de evident: pentru ca oamenii să înţeleagă cu 
adevărat mesajul lui Dumnezeu. În multe ţări din lume sunt  multe 
grupuri lingvistice care coexistă  în aceaşi  ţară. Oamenii din aceste ţări 
cresc vorbind o limbă acasă, “limba lor de suflet”, dar când merg la 
şcoală sau la slujbă sunt nevoiţi să înveţe o altă limbă. Pentru a putea 
răspunde Evangheliei lui  Dumnezeu o persoană trebuie să aibă o 
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înţelegere clară a ceea ce înseamnă acest lucru. Fiecare persoană are 
dreptul să audă adevărul lui Dumnezeu în “limba sa de suflet” şi fiecare 
credincios ar trebui să aibă dreptul să se închine lui Dumnezeu în limba 
lui.

De aceea, când ne uităm la societatea în care trăim, trebuie să căutăm 
diferitele grupuri  lingvistice şi/sau socio-economice.  În strategia noastră 
de plantare de biserici trebuie să includem şi următoarele două obiective: 
să ajungem cu Evanghelia la toţi oamenii şi  să avem biserici  pentru toate 
grupurile lingvistice.

De asemenea, fiecare ţară are nu numai grupurile sale lingvistice dar are 
şi  cultura ei. Este important ca lucrarea pionierului evanghelist să fie  în 
contextul culturii locale şi  să nu fie influenţată de cultura vreunei alte 
ţări. Pionierul evanghelist trebuie să se concentreze asupra predicării 
Evangheliei, deoarece Evanghelia prin ea însăşi poate schimba şi acele 
aspecte ale culturii care nu sunt biblice.

 

III.          BIBLIA ŞI AUTORITATEA SA

Fiecare persoană din lume are o sursă de autoritate. Dr. Ralph Neighbor 
jr. în cartea sa Survival Kit (Broadman Press) descrie patru surse de 
autoritate pentru a determina ce este bine şi ce este rău.

1. Raţiunea: Aceasta este situaţia în care o persoană determină care 
este adevărul prin abilitatea sa de a raţiona între adevarat şi fals, 
bine şi rău, posibil şi imposibil, ş.a.m.d.. Spre exemplu, o persoană 
care se bazează pe raţiune poate nega minunile lui Isus pentru că, 
din punct de vedere ştiinţific, nu le poate dovedi. Isaia  55:8, “căci 
gândurile Mele nu sunt  gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt 
căile Mele, zice Domnul.”

2. Experienţa:  Aceasta este situaţia în care o persoană determină ce 
este adevărat şi fals prin sentimente, percepţii şi emoţii. Spre 
exemplu, într-o zi Thomas Wade a luat un taxi în Rio de Janeiro, 
în Brazilia şi  a început să vorbească cu şoferul despre Evanghelie. 
Acesta i-a mărturisit lui Thomas că într-o întâlnire a şoferilor 
credincioşi un orb fusese vindecat putând astfel să vadă din nou. 
Când Thomas l-a întrebat ce fel de biserică era aceea la care 
mergea, şoferul i-a răspuns că el nu era creştin şi, mai mult, că 
religia lui nu avea nimic de-a face cu creştinismul.
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 Satan are puterea de a face minuni, dar nu poate mântui pe 
nimeni, nici nu  poate da pace adevărată şi iertare totală nimănui. 
Câteodată el  foloseşte minunile pentru a-i înşela pe oameni. Biblia 
spune în II Tesaloniceni 2: 9-11 “ arătarea lui se va face prin 
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi  puteri 
mincinoase şi  cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe 
calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să 
fie mântuiţi.”

Unii spun : “Cred în droguri  şi băuturi alcoolice pentru că mă 
simt bine când le consum”. Sursa de autoritate pentru acest gen de 
oameni sunt sentimentele. Acesta este un mod foarte periculos de 
a-ţi formula sistemul de credinţe. Alţii spun : “ Cred în acest 
vindecător, tămăduitor sau cred în acest vraci pentru că a putut să 
vindece această boală. Însă un om care face minuni, care face 
multe lucruri spectaculoase câştigând bani şi faimă, poate să nu 
aibă nimic de-a face cu Dumnezeu. Nu ne putem baza credinţa pe 
minuni, pe sentimente nici măcar pe experienţe. În schimb, la 
temelia credinţei noastre trebuie să stea persoana Domnului Isus 
Hristos care este Cuvântul lui Dumnezeu şi ale cărui promisiuni le 
găsim în Cuvăntul lui Dumnezeu.

3. Tradiţia : Aceasta a fost una din problemele majore cu care s-a 
confruntat Hristos. El a luptat împotriva tradiţiilor evreilor 
pentru că ei puneau întotdeauna tradiţiile deasupra nevoilor 
oamenilor. În Evanghelia după Marcu 3:1-6 îi vedem pe farisei 
încercându-l pe Isus:

Vs.1: - Aici  vedem ce se întâmplă când Isus intră în sinagogă. 
Sinagoga era plină de oameni şi chiar în mijlocul mulţimii se afla 
un om cu mâna uscată.

Vs. 2 – Oamenii încep să şuşotească între ei, ceva de genul: “Ai 
văzut cine tocmai  a intrat?” “Isus.” “Vezi cine stă acolo?” “Un om 
cu mâna uscată” “Crezi că Isus îl va vindeca?” “Nu ştiu, azi e 
sâmbătă.”

Vs. 3 – Isus îi  spune omului să se ridice, se îndreptă către el şi pune 
mulţimii următoarea întrebare: “Este păcat să vindec omul 
acesta?”

Vs. 4 – Peste mulţime se lasă tăcerea, iar Isus se uită la ei cu mânie 
din cauza împietririi inimii lor.
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Vs. 5 – Isus i-a spus omului: “Întinde-ţi mâna”. Omul şi-a întins 
mâna şi aceasta i-a fost  vinecată.

“Slavă Domnului că mâna i-a fost vindecată!”. Dar acesta nu este 
singurul fel în care a răspuns mulţimea. Citiţi versetul 6.

Vs.6 – Irodianii si fariseii au ieşit afară să se sfătuiască cum să-l 
omoare pe Isus. Ei plănuiseră să-L omoare pe Isus chiar de la 
începutul lucrării Sale. De ce?

1. Care era problema?                   Era ziua Sabatului.
2. Care era problema dacă 
vindecai un om în ziua 
Sabatului?                 

Era împotriva tradiţiilor 
religioase.

3.Credeţi că Isus este parte a 
Sfintei Treimi şi este Fiul lui 
Dumnezeu?
4.Credeţi ca Isus este Domn 
al Sabatului?
5.Credeţi că Isus nu L-a 
ascultat pe Dumnezeu atunci 
când l-a vindecat pe acest 
om în ziua Sabatului?
6.Atunci care era problema?

LIDERII RELIGIOŞI AU CREAT REGULI ŞI 
TRADIŢII, ÎN PLUS, PE CARE DUMNEZEU NU LE-
A CREAT.

Ce au aceste lucruri de-a face cu pionieratul evanghelistic si  cu 
plantarea de biserici? TOTUL!!!

Când pastorul Thomas Wade Akins a fost în Brazilia a format 
echipe de plantatori de biserici. Mulţi  dintre ei erau laici. El  i-a 
învăţat “cum să mărturisească despre Hristos şi cum să înceapă 
biserici noi”. Au mers prin oraşe, au câştigat oameni pentru 
Hristos şi au început congregaţii noi. În doi ani au început 63 de 
lucrări noi.

Cu toate acestea, Thomas Akins a avut de înfruntat trei tradiţii 
foarte puternice create de oameni care împiedicau expansiunea 
rapidă a plantării de biserici.



10

Tradiţia #1 – După ce au câştigat oameni pentru Hristos Pr. 
Thomas Wade a spus, “trebuie să-i lăsăm pe aceşti  evanghelişti 
laici să-i boteze pe noii convertiţi şi să dea Cina Domnului”. Totuşi, 
unii pastori (nu toţi) au spus, “Nu pot face aceste lucruri pentru că 
nu sunt ordinaţi.”

Thomas a răspuns cu o întrebare ” Unde scrie asta în Biblie?”. 
Răspunsul a fost, “Nu scrie în Biblie, dar asta este “tradiţia” 
noastră sau astea sunt regulile pe aici. “

Sistemul modern de ordinare a pastorilor nu se găseşte în Biblie. 
În Biblie ordinarea NU este o slujbă sau un serviciu divin oficial. 
Pe vremea aceea NU existau slujbe oficiale de ordinare. “A 
ordina” înseamnă “a numi”,“a stabili”, “a rândui”. În Ioan 15:16, 
Isus i-a “rânduit” (ordinat) pe discipolii  Săi. “ Nu voi m-aţi ales pe 
mine, ci Ei v-am ales pe voi şi  v-am rânduit să mergeţi  şi să purtaţi 
roadă şi roada voastră să rămână.”

 Faptele Apostolilor 14:23 spune că apostolul Pavel ”a 
rânduit” (ordinat) presbiteri. Pavel şi  Barnaba “au rânduit 
presbiteri în fiecare Biserică, şi  după ce s-au rugat şi au postit, i-au 
încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.” Aceşti 
presbiteri  erau conducători laici ai bisericilor începute de Pavel.

În Biblie, ordinarea este o lucrare a lui Dumnezeu, nu a omului. 
Dumnezeu rânduieşte, selectează şi alege lideri. În sistemul nostru 
modern ordinarea a devenit, în unele ţări, extra biblică, iar pentru 
a fi ordinată, o persoană trebuie să facă o şcoală biblică sau un 
seminar. Ce seminar a absolvit Isus? Ce seminar a absolvit Pavel, 
Petru sau Ioan?

Daţi-mi vooie să vă întreb, cine l-a botezat pe apostolul Pavel? Un 
pastor sau un laic? Câţi oameni a botezat Isus?

De unde am luat noi ideea că doar pastorii pot oficia botezul şi 
cina Domnului? În sfera vieţii  bisericeşti noi practicăm un sistem 
vechi testamental al bisericii în care Preotul făcea totul pentru 
oameni. Celelalte influenţe vin din partea Bisericii Romano-
Catolice.

Traditia #2 – Thomas a spus apoi, “Trebuie să organizăm aceste 
adunări în biserici.” Unii au răspuns: “ Nu putem face aceasta 
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până când aceşti oameni nu vor avea un teren şi o clădire a lor. Pr. 
Thomas a răspuns: ”Unde scrie asta în Biblie?”. Din nou 
răspunsul a fost, “Nu scrie în Biblie, dar asta este tradiţia 
noastră.”

Tradiţia #3 – În alte ţări pastorul spune “Statutul nostru de 
credinţă prevede că nu putem înfiinţa o  biserica aici dacă nu 
avem cel puţin 50 de membri”. Din nou Pr. Thomas îi întreabă 
“Unde scrie în Biblie?”. Răspunsul “Nu scrie, dar aşa e tradiţia 
noastră”.

În multe cazuri tradiţiile noastre au mai multă putere decât 
Cuvântul lui  Dumnezeu şi acesta situaţie este exact cea de care s-a 
lovit şi Hristos. Dacă vrem să avem creştere în Împărăţia lui 
Dumnezeu şi să începem biserici noi, trebuie să ne întoarcem la 
Biblie, să urmăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să punem Biblia 
deasupra regulilor şi tradiţiilor făcute de oameni. Dacă dorim să 
vedem o adevărată mişcare mondială de plantare de biserici, 
atunci trebuie să dăm autoritate evangheliştilor laici să facă 
lucrarea pe care Dumnezeu i-a chemat să o facă şi să urmeze 
principiile biblice  în ce priveşte existenţa bisericii.

Când punem tradiţia deasupra Cuvântului lui Dumnezeu, noi nu 
recunoaştem ca adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. In Matei 15:6-9 
Isus spune că aceşti oameni sunt ipocriţi “ Şi aţi desfiinţat astfel  
Cuvântul lui Dumnezeuîn folosul datinei  voastre. Făţarnicilor, 
bine a proorocit Isaia despre voi când a zis : norodul acesta se 
apropie de Mine cu gura şi  mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui e 
departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând cu învăţături 
nişte porunci omeneşti”.

4. Scriptura:  Cuvântul lui Dumnezeu este singura noastră sursă de  
autoritate. Dumnezeu ne descoperă adevăruri prin Cuvântul Său 
scris. Acestea sunt complete şi irevocabile. 

Isus spune în Ioan 8:32: “Veti cunoaşte adevărul, şi  adevărul vă va 
face slobozi”

Isaia 40:8 spune, “Iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul 
Dumnezeului nostru rămâne în veac.”

Psalmul 119:105 spune, “Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.”
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Psalmul 119:160 - “Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate 
legile Tale cele drepte sunt veşnice.”

Ioan 14:6 spune,”Isus I-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.””

Ce este adevărul?

A.Isus Hristos

B.Cuvântul lui Dumnezeu

IV. CINE POATE FI UN PIONIER EVANGHELIST?

      Biserica Noului Testament avea trei slujbe:

A. Episcopul – 1 Timotei 3

B. Diaconii (slujitorii) – 1 Timotei 3:8, 10, 12,13; Filipeni 1:1

C. Presbiterii – F.A. 14:23. apar de 56 de ori în N.T. Cine sunt  ei ? 

F.A. 15:2,4,6,22; 16:4; 21:8.

F.A. 14:21-23 descrie modul în care Pavel a acţionat în Derbe. În 
primul rând el a predicat Evanghelia, iar oamenii au răspuns 
mesajului. Apoi a ucenicizat  noii credincioşi din toate oraşele în 
care a fost şi a rânduit presbiteri (credincioşi din zona respectivă) 
să conducă bisericile pe care le începuse. Cheia aici este 
ucenicizarea noilor credincioşi. Pentru a deveni lider trebuie mai 
întâi să fii ucenicizat.

Iată procedura urmată de apostolul Pavel în activitatea de plantare de biserici:

1. A intrat în oraş: 
F.A. 13:5,6,14; 14:1,6,24,25; prima călătorie misionară
F.A. 16:2; 17:1,10,15;18:1,19; a doua călătorie misionară
F.A. 19:1; 20:2; a treia călătorie misionară

2. A predicat Evanghelia : F.A. 14:3,7,21,25
3. A câştigat suflete pierdute pentru Hristos: F.A. 14: 1,21; 19:8
4. I-a învăţat pe cei noi în credinţă: F.A. 14: 22, 18:23; 19:9,10
5. A pregătit şi a echipat liderii locali : F.A. 14:27, 15:36, 16:5, 20:20
6. A organizat bisericile şi a ales prezbiteri (lideri locali) care să-şi asume 

conducerea bisericii locale: F.A. 14:23, 20:17,28
7. A plecat din acel oraş şi s-a mutat în altul: F.A. 20:36-38

Cine a condus bisericile începute de Pavel? _______________________________
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Cine erau prezbiterii?_________________________________________________

Patru funcţii în biserica primară: Efeseni 4:11
A. Apostol – “cineva care este trimis”
B. Profeţi – Deuteronom 18:18; “Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un 

prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-
I voi porunci Eu.”

C. Evanghelist – Chemat să predice evanghelia în scopul căştigării sufletelor 
pentru Hristos. În Noul Testament, Filip era un laic, diacon şi  evanghelist. 
F.A. 21:8 spune “A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezarea. Am intrat în 
casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte.”  El era un laic care 
predica evanghelia celor pierduţi şi îi boteza. F.A. 8:12 spune :”Dar când au 
crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Impărăţiei lui Dumnezeu şi a 
Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.”
Cine l-a botezat pe apostolul Pavel – un Pastor sau un laic?

   D   Pastor- învăţător – “desăvârşeşte (echipează) sfinţii  pentru lucrarea de 
slujire”
 Efeseni 4:12

Planul lui Dumnezeu este să-i înzestreze pe toţi ucenicii  Săi pentru a putea fi 
folosiţi în lucrare.

1 Petru 4:10 spune: ”Ca nişte buni ispravnici ai harului  felurit al lui  Dumnezeu, 
fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit.”

Calităţile biblice pe care trebuie să  le aibă un pionier:

1. Să fie mântuit (F.A. 9)
2. Să fi primit chemarea (Galateni 1: 15-16)
3. Să fie plin de Duhul Sfânt (Galateni 5:16; Efeseni 5:18; 
şi F.A. 13:9 )

4. Să ştie cum să folosească Cuvântul lui Dumnezeu (2 
Timotei 2:15)

5. Să aibă dorinţa de a plăcea lui Dumnezeu şi de a-L 
asculta (1 Tesaloniceni 2:4 )

6. Să-i iubească pe noii convertiţi şi  să aibă grijă de ei (1 
Tesaloniceni 2:7-12; şi Tit 1:9)

7.  Să ştie cum să se roage (1 Tesaloniceni 1:2; Coloseni 
4:2-6)

8. Să ducă o viaţă sfântă (1 Timotei 5:22; Tit 1:7-8)
9. Să fie tare în credinţă (Tit 1:9)

V. ROLUL LIDERULUI PIONIER EVANGHELIST -LPR
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Care este rolul principal al unui pastor, evanghelist sau al liderului 
pionier laic? Ar trebui să facă totul? NU!!! El este un lider spiritual care 
îşi slujeşte oamenii.

Efeseni 4:12 explică foarte clar care este rolul principal al pastorului. 
Biblia spune că Dumnezeu a dat bisericii pastori-învăţători pentru 
“desăvârşirea (echiparea) sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Hristos”. A echipa înseamnă a-i pregăti să facă o 
lucrare “practică”, nu numai a învăţa doctrinele biblice. Cu alte cuvinte, 
rolul principal al  pastorului şi/sau a liderului este să pregătească şi să 
echipeze laicii să facă lucrările pe care Dumnezeu li le-a dat să le facă.

Pentru a ilustra mai bine funcţia pastorului gândiţi-vă la o echipă de 
fotbal. O echipă de fotbal are jucătorii şi un antrenor. Se duce antrenorul 
pe teren să joace sau învaţă jucătorii cum să joace? Răspunsul, 
bineânţeles, este că el îi pregăteşte, îi învaţa pe jucători cum să joace. El 
este antrenorul. În realitate el este”jucătorul-antrenor”, în viaţa sa el 
trebuie să fie modelul a ceea ce îi invaţă pe alţii.

Pastorul bisericii sau liderul congregaţiei  sau misionarul NU trebuie să 
facă lucrarea în locul membrilor, ci ei trebuie să-i pregătească şi să-i 
înveţe cum să slujească. El este obligat să-i înveţe pe membrii săi “cum”  
să facă tot ce face el, inclusiv cum  să mărturisească altora, cum să 
predice, cum să oficializeze botezul, Cina Domnului. Totul!

Odată Thomas Wade lucra ca ucenic al  unui tâmplar într-o fabrică. 
Tâmplarii făceau parte dintr-un sindicat. Într-o zi tâmplarul si cu 
Thomas lucrau sus pe o schelă. Tâmplarul era un om solid şi  din poziţia 
în care era el, sus pe schelă, nu putea tăia scândura. S-a uitat de jur 
împrejur să vadă dacă nu se uită careva apoi a zis: “Thomas, taie tu 
scândura”. Thomas a răspuns: “Bineânţeles, nici o problemă. Dar de ce 
te-ai uitat aşa împrejur?”. Tâmplarul i-a explicat că din moment ce 
Thomas nu era membru în sindicatul tâmplarilor nu avea voie să taie 
scânduri sau să bată cuie.

În multe ţări astăzi, în lucrarea creştină modernă există în esenţa un 
“Sindicat al Pastorilor”. Doar pastorii pot boteza, da Cina Domnului, nu 
si simpli credincioşi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că toţi suntem 
preoţi, 1 Petru 2:5, : “ şi  voi, … , sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă 
duhovnicească, o preoţie sfântă…”. 1 Petru 2:9 spune: “voi sunteţi  o 
seminţie aleasă, o preoţie impărătescă, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu şi l-a ales ca să fie al Lui,…”.
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Fiecare credincios  în Hristos este un preot, un slujitor şi  nu există 
sindicate în Împărăţia lui Dumnezeu. Pastorii trebuie să aibă în vedere 
rolul lor de slujtori, de lideri spirituali care implică lumea laică în toate 
aspectele lucrării de slujire.

Isus a petrecut trei ani pregătind doisprezece ucenici. El este modelul 
perfect în ce priveşte impactul asupra lumii. A folosit un principiu de 
bază – multiplicarea. Tot ce a făcut Isus trebuie să facem şi noi. Ce a făcut 
Isus?

Isus a avut două feluri de lucrare:
1. Lucrarea publică. A predicat mulţimilor.
2. Lucrarea personală. Lucrarea Sa  personală a fost cea care a 

avut cel mai mare impact asupra lumii.

În lucrarea Sa personală Isus a făcut trei lucruri: 
1.A FORMAT O ECHIPA DE UCENICI. Câţi erau în echipă? 12 
oameni. Nu trebuie să începi cu 12. Dacă e nevoie începeţi şi cu unu. 
Dacă nu aveţi pe nimeni, câstigaţi pe cineva.
2.ŞI-A PREGĂTIT ECHIPA. Partea practică a manualului PE vă va 
învăţa “cum” să vă pregătiţi echipa.
3.A TRIMIS ECHIPA. Există multe strategii despre cum să trimiţi 
membrii echipei în evanghelizare pentru a creşte biserica şi pentru a 
începe biserici noi. Iata câteva idei simple despre cum să lucrezi cu o 
echipa de 12 oameni:
• Împarte oraşul sau comunitatea în 12 sectoare şi pune pe fiecare 

membru al echipei căpitan al câte unui sector. Ei vor fi responsabili 
pentru evanghelizarea sectorului ai căror căpitani sunt.

• În calitate de căpitani trimiteţi-i  în 12 cartiere, oraşe, comune sau sate 
diferite pentru a începe lucrări noi.

• O abordare mai echilibrată ar fi să trimiteţi o parte în comunitate 
pentru a creşte biserica, şi  o altă parte în cartiere, în oraşe, comune 
sau sate pentru a începe lucrări noi.

(În timp, fiecare capitan îşi va face echipa sa, formată din doi sau mai 
mulţi oameni, şi va începe să-i  înveţe tot ce a învăţat şi  el la rândul lui. 
Atunci membrii echipei lui  vor fi  responsabili  cu evanghelizarea 
zonelor repartizate lor sau cu începerea de noi lucrări.)

Liderul pionier evanghelist va forma şi o ECHIPA DE UCENICIZARE - 
EVANGHELIZARE  din care vor face parte oameni laici si va pregăti 
această echipa pentru evanghelizare, ucenicizare şi plantare de biserici. 



16

Acest manual vă va învăţa cum să faceţi aceste lucruri, dar primul pas 
este să învăţam cum să ne dezvoltăm echipa. Dacă nu aveţi  credincioşi pe 
care să-i  pregătiţi  va trebui ca mai întâi să-i câştigaţi. După ce i-aţi 
câştigat pentru Hristos, îi  ucenicizaţi şi apoi formaţi ECHIPA DE 
UCENICIZARE - EVANGHELIZARE. Obiectivul dumneavoastră este 
să formaţi o ECHIPA de ucenici pe care-i  puteţi  pregăti să devină Pionieri 
Evanghelişti şi pe care să-i trimiteţi apoi în evanghelizare. Această echipă 
de ucenici este ceea ce noi numim în acest manual pregătitor Pionierii.

Scopul este ca fiecare pionier sa ajungă un Lider Pionier Evanghelist 
(LPE) şi să-şi facă propria lui echipă de ucenici/sau pionieri. Acesta este 
procesul multiplicării.

Vă formaţi echipa în două moduri:

1. În mod public – Anunţaţi de la amvon că intentionaţi  să făceţi o 
echipa pentru lucrarea de ucenicizare şi-i invitaţi  pe toţi să 
participe. Dumnezeu va ridica unii oameni pe care dumneavoastră 
niciodată nu i-aţi  fi ales. De exemplu: l-aţi fi  ales pe Matei, un 
vameş, să fie ucenic?

2. În mod personal – Rugaţi-vă lui Dumnezeu şi întreabaţi-L pe cine 
vrea El să fie în echipă, apoi duceţi-vă personal la ei şi invitaţi-i  să 
facă parte din echipa dumneavoastră pentru lucrarea de 
ucenicizare. Explicaţi-le că vă veţi întâlni o dată pe săptămână. 
Dumneavoastră îi veţi învăţa şi  îi veţi pregăti şi apoi îi  veţi trimite 
să facă partea practică a lucrării pentru a câştiga oameni pentru 
Isus Hristos.

In lucrarea Pionierului Evanghelist, LPE are două responsabilităţi de 
bază:

1. Prima responsabilitate de bază a LPE este de a-i pregăti pe 
pionieri, unul câte unul sau în grupuri mici. Acestă pregătire 
nu este genul de pregătire care să se facă în masă sau în 
grupuri mari. El ar trebui să-i pregătescă în grupuri mici.  Toţi 
pastorii şi/sau liderii  vor forma o echipă. Vă sugerăm să aveţi 
între unu şi doisprezece oameni în echipă. Aceştia vor fi 
ucenicii dumneavoastră, pe care dumneavoastră îi  veţi pregăti. 
Dacă nu aveţi deja credincioşi cu care să formaţi o echipă, 
atunci veţi începe de la zero: mai întâi  îi câştigaţi si apoi vă 
pregătiţi echipa. Lucrul cheie este să aveţi ca obiectiv formarea 
unei echipe de pionieri sau ucenici. Vă veţi întâlni săptămânal 
cu echipa pentru rugăciune, rapoarte, consultări şi pregătire.
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Dr. Waylon Moore, în cartea sa Multiplying Disciples, spune 
următoarele:

A. Ucenicizarea este una dintre cele mai strategice metode 
pentru a avea o lucrare personală nelimitată.

B. Ucenicizarea este cea mai flexibilă lucrare.
C. Ucenicizarea este cel mai sigur si  cel mai rapid mod de a 

mobiliza trupul lui Hristos pentru evanghelizare.
D. Ucenicizarea are cel mai mare potenţial de a aduce roade, 

pe termen lung, decât orice altă lucrare.
E. Ucenicizarea dă bisericii  lideri laici maturi care Îl au pe 

Hristos în centrul vieţii  lor şi sunt orientaţi către 
Cuvântul lui Dumnezeu.

3. A doua responsabilitate a LPE este să păstreze contactul săptămânal cu 
pionierii. LPE trebuie să petreacă cel puţin o oră în fiecare săptămână cu 
echipa sa de pionieri. Pentru a avea impact în vieţile lor, trebuie să vă 
întâlniţi măcar o dată pe săptămână. Ce faceţi la aceste întâlniri:

A. LPE ar trebui să înceapă întâlnirea cu rugăciune. Suntem 
în mijlocul unui război spiritual şi singura noastră 
apărare este rugăciunea.

B. Cereţi fiecărui pionier evanghelist să împărtăşească cu 
dumneavoastră victoriile de peste săptămână.

C. Cereţi pionierilor evanghelişti să povestească problemele 
cu care s-au confruntat în timpul săptămânii şi să şi le 
noteze.

D. Sfătuiţi-vă cu pionierii în fiecare problemă.
E. Pregătiţi echipa folosind partea practică a manualului 

pionierului evanghelist. De exemplu, recitiţi capitolul 
numit “Cum să-ţi prezinţi  mărturia” sau  capitolul 
“Evanghelism” pentru a vă asigura  că pionierii ştiu cum 
să câştige suflete, sau poate este nevoie să mai treceţi  o 
dată prin capitolele “Rugăciunea”, “Metode indirecte” 
sau “Cum să pregătim liderii locali”, etc. Folosiţi acest 
timp pentru a pregăti lucrătorii.

F. Învăţaţi-i  aspectele practice ale lucrării, cum ar fi: să 
scrie o predică, să facă consiliere, etc. Responsabilitatea 
de a-i pregăti pe pionieri bine este a LPE.

G. Daţi  pionierilor o orientare generală şi  încheiaţi întâlnirea 
cu rugăciune. (În capitolul “Urmărirea săptămânală a 
pionierilor” veţi găsi şi alte sugestii practice.)
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Dacă pionierul evanghelist locuieşte foarte departe, LPE ar trebui 
să aibă cu el o întâlnire mai lungă o dată pe lună sau o dată la 
două luni. De asemenea poate să păstreze legătura prin scrisori. 
Aşa a făcut apostolul Pavel. Este foarte important ca LPE să 
viziteze periodic toţi pionierii şi să menţină întâlnirile cu echipa sa. 

Care este principala func ţ ie a pastorului / l iderului? 
_________________________________________________________
___________________

Vă veţi dedica formării, ucenicizării , pregătirii şi trimiterii  în 
evanghelizare a unei echipe?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_

VI. ECHIPA DE UCENICIZARE -EVANGHELIZARE

Sunt şase scopuri:

1. Câştigarea sufletelor pierdute
2. Botezarea noilor credincioşilor
3. Urmărirea şi ucenicizarea nou convertiţilor
4. Pregătirea de lideri locali
5. Organizarea noilor biserici astfel încât ele să se autosusţină, să se 

autoconducă şi să se autopropage 
6. Începerea de alte lucrări noi, cât mai curând posibil. Fiecare pionier 

va forma apoi o nouă echipă, pe care o va pregăti să înceapă lucrări 
noi.

VII. NOUA PRINCIPII DE BAZA PENTRU A INCEPE CU SUCCES O 
BISERICA 
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A. Identificaţi oamenii care au darurile spirituale pentru a începe o 
biserică. Romani 12:6-8, I Corinteni 12:4-11

B. Dezvoltaţi conducerea în rândul laicilor

C. Aveţi o solidă înţelegere biblică a naturii bisericii. O biserică este: 
_________________________________________________________
_______________________________________

Cele cinci scopuri ale bisericii sunt: F.A. 2:42-47
1. Lauda
2. Evanghelizarea
3. Ucenicizarea
4. Lucrarea de slujire
5. Părtăşia

Natura bisericii este:
1. Auto-guvernarea sub conducerea lui Dumnezeu
2. Auto-susţinerea sub conducerea lui Dumnezeu
3. Auto-propagarea sub conducerea lui Dumnezeu

D. Identificaţi zonele receptive la mesajul Evangheliei

E. Vorbiţi cu putere despre credinţa voastră în Hristos

F. Puneţi accent pe începerea de biserici în case

Unde s-a întâlnit noua biserică din următoarele versete?

F.A. 16:40 ________________
    17:5-7_______________
    18:7_________________
    19:9_________________
    20:20________________

Care a fost rezultatul lucrării lui Pavel? 
 F.A. 19:10,20________________________________________________

Cum a făcut-o? II Timotei 2:2 spune, “Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa 
multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în 
stare să înveţe şi pe alţii.”

Care a fost cheia succesului lui?
 ___________________________________
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G. Oferiţi un program de închinare plăcut, la care credincioşii să se 
simtă bine.

H. Nu puneţi asupra oamenilor povara “proprietăţii”

I. Încă de la început să aveţi ca prioritate multiplicarea cât mai 
curândă a bisericii, ţinând seama de următoarele două principii:

1. În acelaşi timp cu pregătirea laicilor începeţi  mai multe lucrări 
noi 

2. Pregătiţi pe noii convertiţi   în noua lucrare pentru a căpăta 
viziunea de a începe mai multe lucrări simultane

VIII. ŞASE CHEI PENTRU CREŞTEREA BISERICILOR DE CURAND 
ÎNCEPUTE

A. O lucrare de rugăciune

B. O lucrarea de laudă

1. Botezul
a.   Un candidat potrivit
b.O autoritate potrivită
c.   Un administrator potrivit
d.O metodă potrivită
e.   Un scop potrivit

2. Cina Domnului
a.   Participanţii potriviţi
b.Autoritatea potrivită
c.   Metoda potrivită
d.Scopul potrivit

C. Lucrarea de evanghelizare

D. Lucrarea de ucenicizare

E. Lucrarea de părtăşie

F. Administrare potrivită

IX. TREI CARACTERISTICI ALE BISERICII NOU TESTAMENTALE

A. Autoguvernarea sub conducerea lui Dumnezeu

Principiul autoguvernării este foarte important pentru cei ce cred în 
democraţie. Rezultatul acestui principiu în viaţa spirituală a bisericii 
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este atât de vital, încât dacă există un eşec în acest domeniu, tot 
efortul de a pune bazele unei biserici  care-şi este suficientă, este 
compromis.

Autoguvernarea rezultă în responsabilitatea spirituală din sfera auto-
sustinerii si auto-propagării. Eşecul punerii responsabilităţii 
autoguvernării în mâna convertiţilor va înnăbuşi  efortul de a începe o 
biserică nouă.

Trebuie să observăm câţiva paşi practici:

1. Pionierul evanghelist va intra în oraş şi  va caştiga suflete 
pentru Hristos.

2. Va preda studii biblice şi doctrine de bază folosind metoda 
indirectă, dezvoltată de Charles Brock, parabole sau alte 
câteva metode.

3. Noii convertiţi vor fi ucenicizaţi şi botezaţi
4. Duhul Sfânt va ridica lideri în orice situaţie, dacă pionierul îl 

va lăsa. Noii convertiţi vor învăţa doctrinele biblice.
5. Convertiţii, care sunt de acord cu doctrina, vor  planifica 

organizarea bisericii.
6. Grupul local îşi va alege liderii.

B. Auto-susţinerea sub conducerea lui Dumnezeu.

Când o biserică se luptă şi se zbate, atunci creşte. Misionarul 
Charles Brock explica, în cartea sa, Plantarea de biserici indigene, 
care ar fi rezultatul dacă cineva ar ajuta un fluture să iasă din 
cocon. Când fluturele se zbate să iasă din cocon o persoană nu 
trebuie decât să privească. Dacă acea persoană îşi pierde răbdarea 
şi  încearcă să ajute omida tăind firele cu un cutit, lupta se termină. 
Totuşi, rezultatul este un fluture slab şi neajutorat care va trăi 
doar cateva minute.  Spectatorul care a sărit în ajutor a încălcat 
una din legile vieţii. Dacă persoana aceea ar fi lăsat fluturele să se 
lupte, rezultatul ar fi fost un fluture puternic, frumos şi bine 
dezvoltat.

În timp ce credincioşii locali se vor lupta, vor merge prin credinţă 
şi-L vor urma pe Dumnezeu, depinzând de Dumnezeu ca El să le 
asigure toate resursele, ei se vor întări în credinţă şi vor deveni aşa 
cum îi doreşte Dumnezeu.
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Multe biserici au la intrare o tăbliţă cu numele bisericii. De 
exemplu: Prima Biserica Baptistă. Dar ar fi mai corect dacă ar 
scrie: Prima Biserică Baptistă se întâlneşte aici. Care este 
diferenţa? Primul semn ne comunică că biserica este clădirea, însă 
al doilea semn ne spune că oamenii sunt biserica şi că ei se pot 
întâlni oriunde.

Priviţi acest formular pentru a determina costurile plantării unei 
biserici folosind metodele tradiţionale:

Salariul lunar al plantatorului bisericii _____________ x 12 luni x 
7 ani = _________________

Costul lunar al  cazării pentru plantatorul bisericii_____x12 luni x 
7 ani = _____________

Terenul ________________

Clădirea ____________________

    Total pentru o biserică____________

C. Auto-propagarea sub conducerea lui Dumnezeu

O biserică nou testamentală este o biserică ce se auto-propagă. 
Prin însăşi natura sa, ea trebuie să-şi împartă viaţa cu alţii. Acesta 
e tipul de biserică care face evanghelizare, care are dorinţa de a 
începe noi biserici.

Ţinând cont de explozia demografică mondială ar trebui să 
dezvoltăm  biserici nou testamentale care să planteze alte biserici, 
astfel încât să atingem mulţimile din toate oraşele şi satele.

În primul rând pionierul este un evanghelist. El căştigă suflete, le 
ucenicizează şi  le  învaţă doctrinele de bază ale credinţei. 
Următorul pas este să-l rugaţi pe Dumnezeu să ridice lideri locali 
şi  să-i pregătiţi pentru a începe alte lucrări  noi în cartierele şi 
oraşele învecinate. Acest proces continuă pe măsură ce bisericile 
deschid biserici, care deschid la rândul lor alte biserici. Pionierul 
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evanghelist trebuie să-i pregătească în continuare pe liderii locali 
şi  să organizeze diferitele grupuri în biserici. El trebuie să lase 
lucrarea în mâinile liderilor locali, continuând însă să-i viziteze 
pentru a-i ajuta şi a-i încuraja.

X. CONCLUZIE 

Pionierul evanghelist care vrea să aibă succes în plantarea de biserici 
trebuie:

a) Să fie matur spiritual, să fie bine pregătit şi instruit.
b) Să ştie cum să formeze şi să ucenicizeze o echipă de 

evanghelizare.
c) Să câştige sufletele pierdute pentru Hristos, plecând în 

căutarea lor, potrivit filosofiei “mergeţi” şi nu filosofiei 
“veniţi”.

d) Să înceapă servicii de laudă şi închinare pline de bucurie.
e) Să ştie cum să-i urmărească şi să-i ucenicizeze pe noii 

credincioşi.
f) Să ştie cum să pregătească noi lideri.
g) Să ştie cum să boteze pe noii credincioşi  şi cum să 

celebreze Cina Domnului.
h) Să-i înveţe pe credincioşii din acea zonă cum să-i câştige 

pe cei pierduţi şi cum să conducă studii  biblice în casele 
celor necredincioşi.

i) Să-i pregătească pe liderii locali să conducă noi biserici.
j) Să conducă biserica astfel încât  ea să se autoguverneze, 

să se susţină şi să se dezvolte prin  resurse proprii.
k) Să-i înveţe pe noii credincioşi cum să-şi  formeze propria 

echipă de evanghelizare pentru a începe noi lucrări.
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ASPECTE PRACTICE
CUM SA-ŢI PREGATEŞTI ECHIPA

 Această parte a manualului va explica cum va pune în practică pionierul 
evanghelist aspectele teoretice ale lucrării sale. Aceste metode sunt eficiente dacă sunt 
aplicate sub călăuzirea şi conducerea Duhului Sfânt. Motivul pentru care sunt 
eficiente este că ele au fost inspirate de Duhul Sfânt şi înregistrate în Noul Testament. 
Pionierul evanghelist aplică metodele de evanghelizare nou testamentale în contextul 
zilelor noastre folosind această abordare.

PARTEA I: CUM SĂ ÎNCEPEŢI GRUPURI SAU BISERICI NOI

I. PIONIERUL EVANGHELIST ŞI CUM SĂ CAUŢI OAMENI 
IMPĂCIUITORI

II. ARĂTÂND DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ÎN MODURI PRACTICE
III.URMÂND MODELUL OIKOS
IV. PIONIERUL EVANGHELIST SI CUM SA CONDUCEM STUDII 

BIBLICE IN CASE
A. POVESTIREA, VESTEA BUNA A LUI ISUS 

DE CHRISTY BRAWNER
B. METODA INDIRECTA, 

VESTEA BUNA DE LA DUMNEZEU
DE  WAYLON MOORE 

V. PIONIERUL EVANGHELIST SI CUM SA CONDUCI UN STUDIU 
BIBLIC DE URMARIRE  A EVOLUTIEI SPIRITUALE

INCEPAND O VIATA NOUA CU ISUS
DE CHRISTY BRAWNER

PARTEA II: CUM SA-TI UCENICIZEZI ECHIPA

V. PIONIERUL EVANGHELIST SI DUHUL SFANT
VI. PIONIERUL EVANGHELIST SI RUGACIUNEA 
VII.PIONIERUL EVANGHELIST SI MANTUIREA 
VIII.PIONIERUL EVANGHELIST SI MARTURIA PERSONALA 
IX. PIONIERUL EVANGHELIST SI CELE SASE VERSETE CARE 

EXPLICA EVANGHELIA 
X. PIONIERUL EVANGHELIST SI PASII METODEI DE PIONIERAT 

EVANGHELISTIC
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ASPECTELE PRACTICE
Cum Să-Ţi Pregăteşti Echipa

NOTA: Când Isus era cu ucenicii Săi, El îi  învăţa în mod constant, dar în acelaşi 
timp, îi şi trimitea să predice Împărăţia lui Dumnezeu, să vindece pe cei bolnavi  
şi  să-i înveţe pe oameni că trebuie să se pocăiască: Matei 10:7, Marcu 6:7, Luca 
9:2. Astăzi, dimpotrivă, sistemele educative învaţă oamenii perioade lungi de 
timp şi abia după ce procesul de învăţare este complet îi  trimite pe teren. Apoi ei 
încearcă să facă ceea ce au învăţat din cărţi neavând însă nici un fel de 
experienţă practică. Noi sugerăm ca liderul să-i pregătească şi  să-i  trimită pe 
teren în acelaşi timp. Pentru început liderul îi va învăţa cele patru principii ale 
plantării unei noi biserici, apoi echipa va fi trimisă pe teren să implementeze 
aceste principii. Ei trebuie să găsească o persoană care caută pacea şi să înceapă 
un nou studiu biblic în casa unui necredincios. În timp ce conduc studiile biblice 
săptămânale, membrii echipei se vor întâlni cu liderul pentru continuarea 
pregătirii, o dată pe săptămână. Astfel, membrii echipei vor fi pregătiţi şi trimişi 
în evanghelizare în acelaşi timp.

PARTEA I:  CUM SA INCEPI NOI GRUPURI SAU BISERICI

Trebuie să aveţi  credinţă că Duhul Sfânt vă conduce şi  că El  pregăteşte 
inimile celor pierduţi. Sunt patru principii ce trebuie implementate 
pentru a putea începe noi biserici sau grupuri.

I. GASITI UN FIU AL PACII – o persoană care caută pacea   Luca 10:5-6

Întrebări pentru o cultură cu baze necreştine
1. Pot să vă pun o întrebare spirituală?
2. Ce înţelegeţi dumneavoastră despre Dumnezeu?
3. V-ar plăcea să-l cunoaşteţi pe Dumnezeul creator într-un mod 

personal?
4. Pot să vă spun o poveste despre Dumnezeu creatorul?

Întrebări pentru o cultură cu baze creştine 
1. Aţi  ajuns la acel  moment din viaţa dumneavoastră în care să aveţi o 

relaţie personală cu Isus Hristos sau sunteţi pe cale de a ajunge la acel 
moment? 

2. Sunteţi sigur că dacă ar fi să muriţi la noapte, aţi ajunge în cer?
3. Sunteţi interesaţi să aveţi un studiu biblic la dumneavoastră acasă?
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II. ARĂTÂND DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ÎN MODURI 
PRACTICE   Ioan 13:34-4

 În Ioan 13:34, Isus ne dă o poruncă nouă: “iubiţi-vă unii pe alţii” 
şi  tot El ne învaţă şi  cum să ne iubim unii pe alţii: “Cum v-am iubit Eu, 
aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”

Noi trebuie să ne iubim unii pe alţii “cum ne iubeşte El.”

Atunci întrebarea este: Cum ne iubeşte Isus?

Sunt multe feluri în care Isus ne iubeşte, însă aici vom discuta doar 
despre două feluri:

1. Necondiţionat: (Matei 9:9-13) Isus I-a spus lui Matei să-L urmeze. Matei 
era un proscris al vremii sale, un “păcătos”, dar Isus l-a iubit. Isus a 
văzut în el un om rănit, respins şi pierdut şi  i-a cerut să Il urmeze. El i-a 
dat prietenia Sa. A văzut un om pe care l-a iubit atât de mult încât era 
gata să moară pentru el. Dragostea lui Isus pentru noi nu depinde de noi, 
nu depinde de ceea ce facem sau de ceea ce suntem. Isus ne iubeşte la fel. 
Indiferent dacă Îl urmăm sau Îl respingem, El tot ne iubeşte.

2. Jertfitoare: (Matei 14:13 –14) Deşi Isus dorea să aibă un timp pentru a fi 
singur, El era întotdeauna gata să-i ajute pe cei care-L chemau. Când cei 
aflaţi în nevoie Îl abordau pe Isus, El se dădea întotdeauna pe Sine Însuşi. 
Dădea din timpul Său şi din energia Sa. Îi era milă şi  se atingea de cei 
răniţi, ologi şi pierduţi. Nu era niciodată prea ocupat ca să ajute pe 
cineva. 

Şi noi trebuie să ne iubim unii pe alţii în acelaşi fel:
1. Necondiţionat: În Levitic 19:18 Dumnezeu ne porunceşte: “Să iubeşti 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. În Luca 10:29 ucenicii Îl întreabă pe 
Isus “ Şi cine este aproapele meu?”. Isus le răspunde printr-o pildă 
demonstrându-le că cei care erau consideraţi “aproapele” lor îi includeau 
şi pe cei mai urâţi duşmani, samaritenii.
 În calitate de ucenici ai lui Isus nu putem alege pe cine să iubim. 
Isus a spus foarte clar: noi trebuie să iubim toţi oamenii, din toate clasele 
şi  castele sociale, prieteni sau duşmani, bogaţi sau  săraci, curaţi sau 
murdari.
 Dumnezeu este dragoste. Cea mai mare expresie a dragostei Sale 
este crucea. El încă mai doreşte să arate lumii dragostea Sa. Cum poate 
să-şi arate Dumnezeu dragostea astăzi? El vrea să-şi arate dragostea Sa 
prin ucenicii Săi, prin tine. Eşti de acord? Vei merge la cei pierduţi  şi 
răniţi pentru a le arăta dragostea lui Dumnezeu într-un mod  practic?
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3. Jertfitor: Iubirea nu cere bani, însă cere timp şi energie. Biblia ne 
porunceşte să ne purtăm poverile unii altora. Când cineva este rănit sau 
se află într-o dificultate, este nevoie de foarte multă energie emoţională 
pentru a fi alături de el sau de ea în mijlocul durerii sau crizei. Câteodată 
durează destul de mult ca acea persoană să fie mai bine şi e nevoie să fim 
alături de ea luni de zile, câteodată chiar ani. Suntem noi gata să 
renunţăm la timpul nostru pentru a investi în viaţa altcuiva? Suntem noi 
dispuşi să ne sacrificăm viaţa pentru a arăta dragostea lui Hristos?

Ioan 13:35 “Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.”

Dacă vom arăta dragostea lui  Dumnezeu într-un mod necondiţionat şi 
jertfitor, oamenii vor vedea dragostea Sa în noi, vor vedea că suntem 
diferiţi şi  vor fi convinşi de dragostea Sa.  Dragostea Sa va deschide 
inimile celor pierduţi, iar ei vor fi deschişi  să audă şi să primească 
adevărul Său. Dragostea Sa va deschide uşile pentru noi ca să putem 
spune Evanghelia.
 Deci, cum puteţi  să arătaţi dragostea lui Dumnezeu într-un mod 
practic? Cum puteţi să vă slujiţi comunitatea? Cum puteţi 
dumneavoastră şi  biserica dumneavoastră să ieşiţi în comunitate şi să 
arătaţi activ dragostea lui Dumnezeu tuturor oamenilor din comunitate?  
Gândiţi-vă cum îi puteţi uimi pe oameni dacă îi  slujiţi  într-un mod 
neobişnuit. Întotdeauna lumea vrea ceva în schimb, însă noi nu cerem 
nimic în schimb pentru dragostea şi slujirea noastră.
 Când mergeţi  în evanghelizare spuneţi oamenilor că vreţi să le 
arătaţi dragostea lui Dumnezeu într-un mod practic şi pe măsură ce 
dragostea Sa le  deschide inima pentru a primi Evanghelia, întrebaţi-i 
dacă sunt interesaţi să aibă un studiu biblic la ei acasă. Dumnezeu vă va 
călăuzi către fii ai păcii.

III. URMATI MODELUL OIKOS  F.A. 16:31
 

În acest moment întâlnim un alt principiu, numit principiul oikos. 
Faptele Apostolilor 16:31 spune,: “Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit 
tu şi casa ta.” Oikos înseamnă “casă” sau “sferă de influenţă”. Fiecare 
persoană din întreaga lume aparţine unui oikos. 

În momentul în care găsiţi un fiu al păcii trebuie să-l determinaţi 
să vă facă cunoştinţă cu toţi oamenii din oikos-ul său şi apoi să penetraţi 
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acest oikos. De asemenea, fiecare persoană din acest oikos are la rândul ei 
alt oikos. De exemplu, dacă un fiu al păcii are zece oameni în oikos-ul său, 
atunci fiecare dintre aceşti zece pot avea alţi zece oameni în oikos-ul lor. 
Puteţi penetra şi aceste oikos-uri. Cheia este să găsiţi un fiu al păcii şi 
apoi să urmaţi cursul firesc al oikos-urilor.
 

IV. CUM SA CONDUCETI STUDII BIBLICE DE EVANGHELIZARE

 Din momentul în care aţi găsit un om al păcii, o persoană care a 
acceptat să găzduiască un studiu biblic în casa ei, trebuie să stabiliţi o 
dată la care să vă întoarceţi pentru a conduce studiile biblice. Încurajaţi 
persoana să-şi invite prietenii şi întreaga familie  să participe la studiul 
biblic. Trebuie să-i informaţi că aceste studii pot dura între şase şi opt 
săptămâni dacă veţi face câte o lecţie pe săptămână. Nu trebuie să faceţi 
doar câte o lecţie  pe săptămână dacă participanţii la studiu vor mai mult 
şi dacă Pionierul este disponibil.
 Când oamenii  au luat hotărârea să-L urmeze pe Isus ca Domn este 
foarte important ca noii credincioşi  să fie ucenicizaţi. La fel cum Isus ne-a 
poruncit, să facem şi noi exact cum a făcut El Însuşi: întâlniţi-vă cu noii 
credincioşi în grupuri mici si  predaţi-le al  doilea set de povestiri, 
“Începând o viaţă nouă cu Isus”.
 Această carte prezintă două metode ce pot fi folosite în conducerea  
unui studiu biblic. Fiecare metodă foloseşte un set diferit de studii biblice 
de evanghelizare:

 POVESTIREA
Povestirea este destinată mai ales pentru cei care nu citesc, 
dar a avut succes şi în rândul acelora care citesc. Povestirile 
evanghelistice puse la dispoziţie în această carte sunt, Vestea 
Bună a lui Isus din Evanghelia după Matei de Christy 
Brawner.

 METODA INDIRECTA
Această metodă de studiu se bazează pe exerciţii  de genul: 
Completaţi spaţiile libere. Participantul la studiu trebuie să 
aibă Biblie şi să o poată citi. Seriile de studii folosite în 
această carte sunt : Vestea Bună a lui Dumnezeu din 
Evanghelia după Ioan de Waylon Moore. 

POVESTIREA

Folosiţi  povestiri bune. În acest manual sunt incluse două serii de 
povestiri de Christy Browner. Ele sunt simple, practice şi ieftine.
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 Povestiri evanghelistice: Vestea bună a lui Isus conţine şapte lecţii 
evanghelistice despre viaţa lui Isus, din Evanghelia după Matei, care pot 
fi folosite cu cei necredincioşi.

 Povestiri de ucenicizare şi urmărire a evoluţiei spirituale: Începând o viaţă 
nouă în Isus conţine opt lecţii de urmărire pentru noii credincioşi.

Cum să folosiţi acest material:

1. Începeţi fiecare întâlnire cu o scurtă rugăciune în care să 
cereţi lui Dumnezeu să dea înţelegere asupra povestirilor.

2. Citiţi povestirile  participanţilor, propoziţie cu propoziţie. 
După ce le citiţi, explicaţi fiecare propoziţie în propriile 
dumneavoastră cuvinte.

3. La sfârşitul povestirii liderul poate pune întrebări. Scopul 
acestor întrebări este să recapitulaţi povestirea şi să verificaţi 
dacă aceasta a fost bine înţeleasă, NU elaborarea sau 
dezbaterea ei.

4. Citiţi adevărurile spirituale şi apoi explicaţi-le cu cuvintele 
dumneavoastră. Daţi libertate membrilor grupului să discute 
şi  să pună întrebări cu privire la fiecare adevăr spiritual. Fiţi 
atenţi ca NICIODATĂ să nu vă certaţi sau să intraţi în 
polemică cu nimeni. În acest moment, nu este necesar ca 
membrii grupului să fie de acord cu adevărurile spirituale 
sau să le accepte. Important este doar ca ei să înţeleagă aceste 
adevăruri aşa cum sunt ele revelate în Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

5. După adevărurile spirituale, aveţi un timp pentru ca fiecare 
persoană să împărtăşească grupului nevoile şi cererile sale de 
rugăciune.

6. Rugaţi-vă specific pentru fiecare nevoie şi/sau fiecare 
persoană din grup. Pe măsură ce grupul progresează şi 
oamenii Îl acceptă pe Domnul lăsaţi  membrii să se roage unii 
pentru alţii la timpul de mijlocire.

METODA INDIRECTĂ
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Cum să folosiţi metoda indirectă
         de Charles Brock

INTRODUCERE

 Acest studiu a fost scris pentru a ajuta orice persoană să 
conducă un studiu biblic folosind Metoda Indirectă. Este clar că 
pentru a preda, folosind această metodă de conducere, nu este 
necesară nici o şcoală sau pregătire specială.
 Această metodă de conducere poate fi aplicată multor studii 
sau cărţi diferite. Totuşi, noi am pregătit acest studiu special 
pentru acele serii de studii care au legătură cu Pionieratul 
Evanghelistic şi  care în cazul de faţă este “Vestea Bună a lui 
Dumnezeu” din studiile biblice asupra Evangheliei după Ioan.
 Aduceţi-vă aminte ce a făcut Pavel  în II Timotei 2:2: a 
pregătit pe alţii  să-i pregătească pe alţii să pregătească pe alţii, etc. 
Dacă vrem ca cei pe care-i  pregătim să pregătească pe alţii va 
trebui să folosim materiale şi  metode pe care să le poată folosi şi  ei 
la răndul lor.

A. METODA INDIRECTĂ IMPLICĂ DOUA LUCRURI:

Obiectivul acestei părţi este să IDENTIFICAŢI DOUĂ 
LUCRURI CARE SUNT IMPLICATE ÎN METODA 
CONDUCERII.

Conducerea Indirectă nu este acelaşi lucru cu Conducerea Directă.
Conducerea Indirectă implică două lucruri:

a. Liderul dă direcţie grupului
b.   Participarea la grup

 Conducerea Indirectă implică ____________________________de lider şi  
___________________________ de grup.
__________________________________________________________________
  DIRECŢIE    PARTICIPARE
  

B. EXISTĂ CINCI REGULI  PE CARE TREBUIE SĂ LE 
EXAMINĂM DACĂ VOM FOLOSI METODA INDIRECTĂ.

1. LIDERUL TREBUIE SĂ ÎNCURAJEZE PARTICIPAREA 
MEMBRILOR LA GRUP.
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Conducerea Indirectă nu este posibilă dacă liderul face totul. În 
Conducerea Indirectă este important ca toţi membrii să fie 
încurajaţi să _____________________________.
______________________________________________________
PARTICIPE

2. ADUCEŢI MEMBRILOR O CARTE CU ÎNTREBĂRI ŞI 
RĂSPUNSURI DE TIPUL CELOR “COMPLETAŢI 
SPAŢIILE LIBERE” SAU ORICE ALTE MATERIALE DE 
CITIT.

Şi aceste materiale încurajează membrii să participe. O carte de 
exerciţii îl ajută pe profesor să dea ________________ grupului.
De asemenea, încurajează membrii să ______________________.
______________________________________________________
  DIRECŢIE  PARTICIPE

3. CÂND CONDUCE UN STUDIU BIBLIC PENTRU 
NECREDINCIOŞI LIDERUL TREBUIE SĂ AIBĂ 
RĂBDARE. Răbdarea este necesară mai ales când este folosită 
metoda indirectă. Unii membrii ai grupului vor dori să participe 
foarte mult, alţii nu vor participa deloc. O regulă care să fie urmată 
de lider este ca întotdeauna să _____________________.

_________________________________________________________
 RĂBDARE 

4. ÎN CONDUCEREA UNUI GRUP DE STUDIU BIBLIC 
LIDERUL TREBUIE SĂ PRACTICE UN STIL DE 
CONDUCERE CE POATE FI REPRODUS. Conducere 
reproductivă, înseamnă un stil de conducere în care membrii clasei 
vor putea, în scurt timp, să facă aceleaşi lucruri pe care le faceţi şi 
dumneavoastră.

Liderul trebuie să se comporte într-un mod în care să poată fi 
_________________ de membrii grupului.
___________________________________________________
 REPRODUS

5. Am învăţat despre Conducerea Indirectă că implică participare din 
partea membrilor grupului. Pentru a avea success, grupul trebuie să 
depindă de Duhul Sfânt. DOAR DUHUL SFÂNT POATE SĂ 
ADUCĂ CONVINGERE DE PĂCAT ŞI CONVERTIRE.
Lucrările Duhului Sfânt sunt ________________________ şi 
______________________________________________________
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 CONVINGEREA  CONVERTIREA

C. TREI LUCRURI PE CARE UN LIDER NU TREBUIE SĂ LE FACA 
ÎN TIMP CE CONDUCE UN STUDIU BIBLIC FOLOSIND 
METODA INDIRECTĂ.

1. Deseori liderul grupului de studiu biblic ştie mai multe despre studiul 
biblic decât membrii clasei. Câteodată liderul va fi mândru de 
avantajul său. Atunci va simţi că trebuie să spună tot ce ştie despre 
fiecare subiect discutat. Această atitudine este 

 ______________________________.
a. De dorit
b. De nedorit în Conducerea Indirectă

Este important ca liderul să NU SPUNĂ TOT CE ŞTIE ci doar să dea 
indicaţii.
 DE NEDORIT

2. În grupurile de studiu biblic, sunt persoane ce vor ieşi în evidenţă 
dorind să arate cât de inteligente sunt. Noi numim astfel de persoane 
“filozofi”. ESTE O PIERDERE DE TIMP SĂ DEZBATEŢI 
PROBLEME CU ASTFEL DE PERSOANE. De obicei, aceşti 
“filozofi” _______________________________(alegeţi mai mult de o 
variantă)

a. sunt căutători autentici ai adevărului
b. încearcă să atragă atenţia asupra lor
c. le place să vorbească

ÎNCEARCĂ SĂ ATRAGĂ                              LE PLACE SA VORBEASCA
ATENŢIA ASUPRA LOR

3.Din moment ce conducerea indirectă înseamnă că mulţi membri ai clasei 
vor participa, LIDERUL TREBUIE SĂ SE ASIGURE CĂ 
DISCUŢIILE NU VOR FI DOMINATE DE O SINGURĂ 
PERSOANĂ. Atunci când o persoană domină întreaga întâlnire înseamnă 
că liderul nu exercită o bună conducere _____________________.
_______________________________________________________
 INDIRECTĂ

C. DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE METODA INDIRECTĂ DE 
CONDUCERE ESTE O METODĂ BUNĂ DE FOLOSIT ATUNCI CÂND 
ÎNCEPI BISERICI NOI.
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1. Atunci când folosim metoda indirectă ESTE MAI UŞOR SĂ TRANSFERĂM 
RESPONSABILITĂŢILE CONDUCERII ALTOR MEMBRI AI GRUPULUI.  
Este cel mai simplu răspuns pentru asigurarea conducerii prin studiile biblice a 
unui grup care într-o zi va forma o biserică. Una din trasăturile unui lider 
înţelept este abilitatea sa de a _________________ conducerea.

___________________________________________________________________
TRANSFERA 

      2. Când folosiţi tipul de conducere indirectă pe care l-am studiat în această lecţie 
VEŢI ÎNCEPE SĂ CONDUCEŢI NOI GRUPURI CARE NU SE 
LIMITEAZĂ LA UN LIDER EXPERIMENTAT, PREGĂTIRE SAU 
BANI. ORICINE POATE SĂ FACĂ!

 Aceasta înseamnă că mulţi oameni pot _________________ noi grupuri.
_____________________________________________________________________ 

       SĂ CONDUCĂ

CUM SĂ CONDUCI STUDIILE BIBLICE CU NECREŞTINI “VESTEA BUNĂ 
A LUI DUMNEZEU”

1. Prima întâlnire

A. La întâlnire Pionierul trebuie să ia următoarele lucruri:
a. Noul Testament
b. Pixuri sau creioane
c. Coli de hârtie

B. Pionierul trebuie să se prezinte şi să pună accent pe faptul că el 
este un lider de studiu biblic.

C. Pionierul trebuie să roage pe fiecare să-şi scrie numele pe o bucată 
de hârtie, împreună cu vârsta şi data naşterii. Explicaţi oamenilor 
că această listă este pentru dumneavoastră ca să vă puteţi  ruga 
pentru fiecare membru al grupului. Această listă ar trebui pusă în 
secţiunea “zilnic” din caietul dumneavoastră de rugăciune.

D. Pionierul trebuie să întrebe membrii grupului dacă au, specific,  
vreo nevoie sau cerere de rugăciune. Rugaţi-vă apoi pentru aceste 
cereri şi luaţi-vă angajamentul să vă rugaţi pentru aceste cereri şi 
în timpul săptămânii.

2. Introducerea Bibliei şi conducerea studiului
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Ţineţi minte: aceştia nu sunt credincioşi. Ei nu sunt familiarizaţi cu 
conţinutul Bibliei şi  nici cu folosirea ei. Este nevoie de multă răbdare 
pentru a-i învăţa. Vă sfătuim ca întotdeauna să lucraţi în pereche. Lucraţi 
ca parteneri pentru a-i ajuta pe participanţii la studiu să înveţe cum să 
folosească Biblia.

În primul rând, arătaţi-le cuprinsul. Explicaţi-le că Biblia are două părţi, 
Vechiul Testament şi  Noul Testament, care sunt împărţite, la rândul lor, în 
cărţi. Daţi-le o scurtă explicaţie despre conţinutul Vechiului şi Noului 
Testament.

În al doilea rând, arătaţi-le cum să găsească cărţile căutându-le după 
numărul paginii. Ajutaţi-i să afle numărul paginii  la care se găseşte 
Evanghelia după Ioan şi  după aceasta ajutaţi-i  să găsească cartea. Când 
au  găsit cartea le puteţi arăta capitolele şi versetele.

În al  treilea rând, odată ce aţi găsit cartea, puteţi începe să o studiaţi 
dându-le voie să citească întrebările, versetele şi  să răspundă la întrebări. 
Folosind Metoda Indirectă liderul nu va citi versetele sau întrebările, nici 
nu va răspunde la întrebări. Liderul îi  va ajuta să găsească răspunsul 
corect. Dacă nu răspund bine puneţi-i să citească din nou versetul si 
formulaţi întrebarea de aşa natură încât să-i ajutaţi să găsească 
răspunsul. Folosind această metodă noii  convertiţi vor putea să conducă 
aceleaşi studii biblice sau povestiri în casele altor necreştini.

3. Invitaţia

A şasea lecţie din “Vestea Bună a lui Dumnezeu” din studiile asupra cărţii 
Ioan are o invitaţie  (dacă folosiţi  lecţiile  din Povestiri, invitaţia se găseşte 
în lecţia şapte). Liderul poate să folosească şi broşura “Cum Să Ai Viaţa 
Veşnică” sau orice alt material adecvat pentru a explica Evanghelia şi 
pentru a invita membrii grupului să-L accepte pe Isus ca Domn al lor.

4. Lecţia finală

După ultima lecţie grupul va trebui să ia o hotărâre. Pionierul trebuie să 
întrebe dacă ei doresc să continuie să studieze împreună. Dacă răspunsul 
este “da”, el trebuie să le recomande materialul de urmărire a evoluţiei 
spirituale, “Începând o viaţă nouă cu Isus”. În acest moment se va petrece 
o mare schimbare. Pionierul va sugera ca, dacă este posibil, toate 
grupurile să se întâlnească într-un loc. Asiguraţi-vă că invitaţi pe toată 
lumea, chiar şi pe cei care nu au luat încă o hotărâre.
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V. PIONIERUL EVANGHELIST ŞI URMĂRIREA EVOLUŢIEI 
SPIRITUALE 
 Matei 28: 19 şi II Timotei 2:2

Isus ne-a poruncit să “mergem şi să facem ucenici” nu doar noi 
convertiţi. Din momentul în care cei de la studiu s-au predat lui 
Dumnezeu este foarte important să-i ucenicizăm. Ucenicizarea trebuie să 
urmeze imediat, ca ei să crească în relaţia lor cu Dumnezeu şi să aibă o 
viaţă abundentă, plină de scopuri şi de semnificaţie în Dumnezeu.

În primul rând, învăţaţi-i  să-l cunoască pe Dumnezeu, învăţaţi-i cum să 
petreacă timp cu El în Cuvântul Său şi prin rugăciune. În al doilea rând, 
pregătiţi-i pentru lucrare.

1. Momentul hotărâtor

Pionierul a ajuns la un moment foarte hotărâtor. Acum va începe să se 
întâlnească cu toţi oamenii care au terminat seria de studii Vestea Bună. 
Invitaţi-i, atât pe cei care au luat o hotărâre, cât şi  pe cei care nu au luat-o 
încă, să continuie studiile de urmărire. În acest moment pionierul trebuie 
să facă două lucruri:

A. Să înceapă imediat studiul materialelor  de urmărire a 
evoluţiei spirituale. Fiecare credincios nou trebuie ucenicizat. 
Pentru fiecare credincios şi pentru fiecare biserică 
ucenicizarea este esenţ ială . Ucenicizarea permite 
credinciosului să crească spiritual, creştere ce stă la baza unei 
biserici puternice care va planta mai multe biserici. Pionierul 
trebuie să conducă studiile de urmărire a evoluţiei spirituale 
folosind metoda indirectă. Poate folosi orice material doreşte, 
însă noi îi recomandăm materialul Povestiri: “Începând o 
viaţă nouă cu Isus”.

B. Foarte important!   Întotdeauna căutaţi mai mulţi  fii ai  păcii 
şi  începeţi mai multe grupuri folosind seriile de studiu sau 
povestiri Vestea Bună cu scenarii  noi. Pionierul Evanghelist   
trebuie să ia noii  credincioşi cu el, să facă studiile sau 
povestirileVestea Bună în casele celor necredincioşi. Pionierul 
trebuie să înceapă să-i pregătească imediat pentru a face 
povestirile din Vestea Bună.

2. Săptămâna a treia
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     Aceasta este o săptămână şi mai hotărâtoare. Pionierul trebuie 
să lase grupul să-şi aleagă un lider local care va conduce lecţiile în 
săptămâna următoare. Pionierul nu trebuie să încerce să aleagă el 
liderul pentru grup, însă trebuie să fie  disponibil să ofere 
îndrumare pentru a evita greşelile cu privire la doctrină. Trebuie 
să se  întâlnească separat cu ei şi să-i  pregătească în particular. Sub 
conducerea Duhului Sfânt, acum pionierul începe să-şi  formeze 
propria echipă din acei oameni pe care Dumnezeu i-a ridicat din 
mijlocul noilor credincioşi. El îi  va pregăti şi  îi va trimite să 
înceapă lucrări  noi. ŢINEŢI MINTE: Pionierul se va întâlni cu 
echipa sa săptămânal.

3. Săptămâna a patra şi a cincea

Liderul local va conduce studiile iar pionierul, fără să-l întrerupă, 
va fi doar un ascultător. Liderul local va continua să conducă 
studiile în locul pionierului.

4. Săptămâna a şasea

În această săptămână pionierul va trebui să găsească un motiv pentru 
care să nu poată veni la întâlnire, explicând că studiul trebuie să 
continue oricum sub conducerea noului lider local pe care ei l-au ales.

PARTEA a II a: CUM SĂ-ŢI UCENICIZEZI ECHIPA

I. PIONIERUL EVANGHELIST ŞI DUHUL SFÂNT

A. Atributele Duhului Sfânt:
1. Evrei 9:14  Duhul Sfânt este Veşnic
2. Psalmul 139:7-10 Duhul Sfânt este Omniprezent
3. Luca 1:35  Duhul Sfânt este Omnipotent
4. Ioan 14:26  Duhul Sfânt este Omniscient

B. Lucrarea Duhului Sfânt cu o persoană pierdută:
1. Ioan 15:26-27  Mărturiseşte că Isus este adevărul
2. Ioan 16:8-11 Convinge lumea de păcat, dreptate şi  
judecată
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C.  Lucrarea Duhului Sfânt într-un creştin:
1. II Corinteni 1:22, Efeseni 1:13-14 Dă s iguran ţa v ie ţ i i  
veşnice
2. Tit 3:5     Regenerează creştinul
3. Romani 8:2  Eliberează de legea păcatului şi a 
morţii  
4. Efeseni 3:16    În tăreş te omul d in 
lăuntru
5. F.A. 1:8     Regenerează şi eliberează pentru a putea 
mărturisi

D. Plinătatea Duhului Sfânt
1. Efeseni 5:18  Credinciosul va fi umplut cu Duhul 
Sfânt
2. Galateni 5:22-23 Roada Duhului
3. F.A. 4:29,31  Dă îndrăzneală pentru a împărtăşi  
Cuvăntul lui Dumnezeu  

E. Condiţii pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt:
1. F.A 2:38    Trebuie să fiţi mântuit
2. I Ioan 1:9, Psalmul 66:18            Mărturisiţi-vă toate păcatele 
ştiute

3. I Ioan 5:14-15, Romani 1:17 Prin credinţă, cereţi Duhului 
                                                           Sfănt să vă umple şi să vă 
controleze
4. F.A. 5:32             Ascultaţi  de Dumnezeu în fiecare moment al 

zilei

Aplicaţie: Rugaţi-vă şi  cereţi-I Duhului Sfănt să-vă descopere orice păcat din 
viaţa dumneavoastră. Mărturisiţi-vă toate păcatele şi rugaţi-l pe Duhul Sfânt să 
preia total controlul în viaţa dumneavoastră.

Biblia ne dă multe ilustraţii despre ce înseamnă să fii umplut şi controlat de 
Duhul Sfânt şi avem o ilustraţie de felul acesta în persoana lui David. Putem 
aplica următoarele patru adevăruri spirituale în vieţile noastre şi să-l lăsăm pe 
Dumnezeu să ne controleze şi să ne folosească în Împărăţia Sa.

1. I Samuel 16:13 – Singura sursă de putere pentru a putea fi ucenic 
şi  pentru a putea face ucenici vine de la Duhul Sfânt. Aşa cum, în prezent, 
Duhul Sfânt dă autoritate fiecărui credincios, şi David a fost împuternicit 
cu Insuşi Duhul lui  Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea un scop de 
îndeplinit prin viaţa lui.    Dumnezeu are un scop şi  un plan pentru viaţa 
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dumneavoastră şi Duhul Său cel Sfânt este singura putere care poate 
împlini acel scop. Puterea nu vine nici din bani, nici  din educaţie, nici 
dintr-o poziţie de succes, nici din Washington DC, ci doar de la Duhul 
Sfânt a lui Dumnezeu.

2. I Samuel 17:45 – Dacă avem Duhul Sfânt ne este de ajuns şi nu mai 
avem nevoie de nimic. Goliat era pregătit. Avea mărimea, puterea, 
experienţa şi echipamentul necesare pentru luptă. Dar David? Nu era 
nici mare, nici foarte puternic. Nu avea nici echipamentul şi nici 
experienţa adecvate pentru o astfel de luptă. David nu mai luptase 
până atunci, însă el a spus, “Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi 
cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în 
Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o” . Tot ce avea 
David era Duhul Sfânt şi acesta era tot ce-i trebuia!! Duhul Sfânt este 
tot ce avem nevoie! Când Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm şi  ne dă o 
viziune de proporţii  dumnezeieşti, pe care nu o putem împlini, Duhul 
Său în noi ne este suficient şi El este tot ce avem nevoie. El o va face.

3. I Samuel 17:50 – Prin Duhul Sfânt Dumnezeu doreşte să facă în noi şi 
prin noi lucruri imposibile. Cine a câştigat? Nu, nu a câştigat  David. 
Era imposibil pentru el să câştige. Dumnezeu a câştigat. Dumnezeu 
doreşte să facă ceea ce doar El poate să facă în noi şi prin noi. El vrea 
să facă imposibilul în trei domenii:
a. În noi: Doar Dumnezeu ne poate transforma vieţile. El doreşte să 

facă imposibilul în noi. Doreşte să ne transforme să fim din ce 
în ce  mai asemănători cu El, iar pentru noi acest lucru este 
imposibil.

b. Prin noi: Doar Dumnezeu poate să-şi facă lucrarea Sa. El vrea să 
facă lucrarea Sa prin noi, ceea ce pentru noi este imposibil.

c. În inima persoanei pierdute: Doar Dumnezeu îi  poate salva pe cei 
pierduţi. Pentru noi acest lucru este imposibil. Dumnezeu, prin 
Duhul Său, lucrează în inima celor pierduţi să-i convingă de 
păcat şi să le descopere adevăruri care să-i ducă la mântuire.

4. I Samuel 17:46 – Dumnezeu face imposibilul astfel încât lumea să ştie 
că El este Dumnezeu.  Pentru că Dumnezeu a făcut imposibilul folosind 
un băieţandru neexperimentat şi necorespunzător echipat, toţi cei 
prezenţi au ştiut că acolo era o putere mult mai mare decât David, “că 
Israel are un Dumnezeu”. Din cauza acestei incredibile desfăşurări de 
forţă filistenii au început să se teamă. Cănd Îi dăm voie lui Dumnezeu 
să lucreze în noi şi prin noi, El îşi arată puterea Sa şi toţi  ceilalţi vor şti 
că există un Dumnezeu.

II. PIONIERUL EVANGHELIST ŞI RUGACIUNEA
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În continuare sunt enumerate opt aspecte ale rugaciunii pe care o persoană le 
poate  practica în timpul de partăşie cu Dumnezeu:

A. Lauda şi închinarea – Psalmul 48:1, Ps. 34:1-3, Ps. 22:3 
1.Cântaţi-I  imnuri lui Dumnezeu
2.Cântaţi sau recitaţi cântări lui Dumnezeu  
3. În timp ce vă rugaţi lui Dumnezeu, citiţi-I pasaje de laudă 
4. Psalmii 8,9,24,65,92,104,139 etc.

B.  Mărturisirea păcatelor—I Ioan 1:9 
C.  Mulţumirea - Filipeni 4:6
D.  Ascultarea vocii lui Dumnezeu - Matei 11:15. 

Începeţi şi citiţi o carte din  Biblie. Efeseni 1:1 de exemplu.
 Citiţi fiecare verset şi rugaţi-L pe Dumnezeu să vă arate 

adevărul sau adevărurile spirituale din acel verset sau versete.
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

 Personalizaţi fiecare adevăr spiritual. Dumnezeu vă vorbeşte.  
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. ____________________________________________

 Folosiţi  aceste adevăruri spirituale ca să-I răspundeţi lui 
Dumnezeu în rugăciune.

E. Mijlocirea – Efeseni 6:18. Faceţi o listă de rugăciune pentru fiecare zi a 
săptămânii.
 În Efeseni 6:18 Biblia spune: “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot 
felul de rugăciuni şi  cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune 
pentru toţi sfinţii.”

Mijlocirea este rugăciunea pentru alţi oameni. Majoritatea oamenilor au 
la sfărşitul Bibliei lor o foaie albă de hârtie. Împărţiţi această pagină în opt 
coloane sau folosiţi un caiet separat şi faceţi o listă cu oamenii  pentru care doriţi 
să vă rugaţi. 

Spre exemplu, scrieţi la începutul paginii cuvântul “Zilnic” apoi scrieţi 
numele soţiei/soţului dumneavoastră, a copiilor, părinţilor, fraţilor, etc. aceştia 
sunt oamenii cei mai apropiaţi de dumneavoastră.

Pe pagina sau coloana următoare scrieţi cuvăntul “Duminică”. Sub acest 
cuvânt faceţi o listă cu oamenii pentru care vă veţi  ruga în această zi  a 
săptămânii. Rugaţi-vă pentru pastor şi soţia lui, pentru învăţătoarea(ul) de la 
Şcoala duminicală şi pentru alţii din clasa dumneavoastră. 
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Treceţi la următoarea pagină sau coloană pe care veţi scrie cuvântul 
“Luni”. Aceasta este pagina unde veţi trece membrii familiei şi prietenii.

Următoarea pagină va avea scris la început cuvântul “Marţi”. În această 
zi rugaţi-vă pentru cei despre care ştiţi că sunt pierduţi.

“Miercuri” va fi  la începutul următoarei pagini sau coloane. Sub acest 
cuvânt scrieţi numele misionarilor, liderilor asociaţiei bisericilor dumneavoastră, 
liderilor bisericii  dumneavoastră si a altor persoane pentru care doriţi să vă 
rugaţi.

Pe următoarea pagină sau coloană scrieţi cuvântul “Joi”. Pe această 
pagină scrieţi numele conducătorilor ţării dumneavoastă. I Timotei 2: 1-2: “ Vă 
îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi  cei ce sunt înalţaţi  în 
dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi 
cu toată cinstea”.

Pe pagina sau coloana următoare scrieţi  “Vineri”. Aici scrieţi  numele 
celor pe care îi  cunoaşteţi şi care s-au îndepărtat de Biserică sau poate sunt 
pierduţi.

Următoarea pagină poartă titlul “Sâmbătă”. Pe această listă scrieţi 
numele prietenilor, fraţilor de la biserică şi a proiectelor speciale în care sunteţi 
implicat. 

Dacă pionierul face acest lucru, atunci el se va ruga pentru mulţi oameni 
în fiecare zi din săptămână. Unii cred că Romani 16 este lista de rugăciune a lui 
Pavel pentru creştinii din Roma.
F. Meditaţia şi memorarea Scripturii – Iosua 1: 8
G. Cererea – Evrei 4: 16

.   PIONIERUL EVANGHELIST ŞI MÂNTUIREA

A.  Ce este Evanghelia? I Corinteni 15:4
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

B.  Ce este viaţa veşnică? Ioan 17:3
__________________________________________________________
__________________________________________________________

C.  Ce este pocăinţa?  Marcu 1:15, Romani 10:9
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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D.  Ce este credinţa?  Marcu 1:15, Romani 10:9
__________________________________________________________
__________________________________________________________

IV.   PIONIERUL EVANGHELIST ŞI MARTURIA PERSONALA          

A.  Cum era viaţa mea înainte de a-L întâlni pe Hristos?  F . A . 
22:1-5
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

B.  Cum mi-am dat seama că aveam nevoie de Hristos ? F.A. 22:6-8
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

C.  Unde şi cum L-am acceptat pe Hristos?  F.A. 22:9-13
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

D.  Cum s-a schimbat viaţa mea de când L-am acceptat pe Hristos?
      F.A. 22:14-18
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

V. PIONIERUL EVANGHELIST ŞI EVANGHELIA

Indiferent dacă lucrarea cuiva se desfăşoară într-o cultură cu o bază creştină sau 
într-o cultură cu o bază necreştină esenţa Evangheliei nu se va schimba 
NICIODATA. Următoarele şase versete explică foarte clar esenţa Evangheliei.

 A. Dumnezeu are un scop pentru viaţa ta.
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  I Ioan 5:13: “V-am scris aceste lucruri ca să ştiti că voi, care 
credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vesnică”.

Scopul versetului: Să ne arate că noi putem şti cu siguranţă că 
avem viaţa veşnică.

Explicaţia versetului:
 Viaţa veşnică constă în două lucruri:

1. A-l cunoaşte pe Isus Hristos şi a avea pacea Sa în 
prezent.

2. A trăi cu Isus Hristos în cer pentru veşnicie.

Aplicaţia versetului: Aveţi siguranţa vieţii veşnice?

B. Nevoia dumneavoastră

 Romani 3:23 : “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu”.
 

Scopul versetului: Să ne arate că toţi suntem păcătoşi.

Explicaţia versetului: Păcatul este neascultarea faţă de 
Dumnezeu.

Aplicaţia versetului: Aţi păcătuit?

 Romani 6:23 :”Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru”.

Scopul versetului: Să ne arate singura plată pentru păcat.

Explicaţia versetului: 
       Moartea înseamnă despărţirea de Dumnezeu în două moduri:

1. Despărţirea de Dumnezeu acum în această viaţă 
pământească

2. Despărţirea de Dumnezeu pentru veşnicie

Aplicaţia versetului: Înţelegeţi că meritaţi  să fiţi despărţiţi de 
Dumnezeu din cauza pacatelor dumneavoastră?

C. Hotărârea lui Dumnezeu.
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 Romani 5:8, “Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Scopul versetului: Să ne arate care este soluţia pentru păcat.
Explicaţia versetului: Isus Hristos a fost pedepsit, judecat şi 

condamnat la moarte pe cruce pentru a plăti, în locul 
nostru, singura plată pentru păcat care este moartea.

Aplicaţia versetului: Credeţi că Isus Hristos este singura plată 
pentru păcatele dumneavoastră?

D.   Răspunsul vostru

  Romani 10:9 : “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn 
şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Scopul versetului: Să ne arate cum să-L primim pe Isus ca 
Domnul şi Mântuitorul nostru.

 Explicaţia versetului: 
Pentru a-L primi pe Isus trebuie să faceţi două lucruri:

A. M ă r t u r i s i ţ i - L p e H r i s t o s c a s i n g u r u l 
dumneavoastră Domn.

B. Credeţi în inima dumneavoastră că Hristos a 
înviat din morţi  şi este singurul dumneavoastră 
Mântuitor. Aceasta înseamnă să vă predaţi viaţa 
lui Isus.

 Aplicaţia versetului: Doriţi să vă predaţi  viaţa lui Isus, 
în calitate de Domn şi de Mântuitor?

 Romani 10:13: “ Fiindcă ”oricine va chema Numele Domnului, va 
fi mântuit.”

Scopul versetului: Să ne arate că oricine cheamă numele 
Domnului va fi mântuit.

 Explicaţia versetului: Puteţi să-L acceptaţi chiar acum, prin 
credinţă, pe Isus în inima dumneavoastră.

 Aplicaţia versetului: Doriţi  să vă rugaţi şi să-L primiţi pe Isus 
în inimă chiar acum?
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PLANUL
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STRATEGIE DE MULTIPLICARE A 
GRUPURILOR ŞI BISERICILOR

PLANUL

Etapa I în plantarea de biserici este pornirea de la punctul zero la punctul în care 
începeţi să structuraţi biserica. Etapa II este structurarea bisericii. Sunt multe modele 
de structurare a bisericii, însă noi vom prezenta doar  patru. De asemenea, acest 
capitol prezintă şi un plan pentru Faza I.

 1. BISERICA TRADIŢIONALA
Acest model de  biserică se bazează pe programe. Ea va avea deseori programe 
precum Şcoala Duminicală. Aceste programe sunt extra biblice. În biserica 
tradiţională se pune foarte mult  accent pe clădire şi este, în mare parte, controlată de 
pastor sau/şi de un grup puternic de presbiteri sau diaconi. 

 2. BISERICA SATELIT
Acest model este larg răspândit în America Latină. Bisericile mame finanţatoare vor 
avea un anumit număr de misiuni şi/sau congregaţii. Biserica mamă sau biserica 
finanţatoare va controla aceste misiuni şi/sau congregaţii. Fiecare congregaţie va avea 
servicii de închinare, studii biblice, părtăşie etc, în case, spaţii închiriate sau capele. 
Cu toate acestea , oamenii sunt încă membri ai bisericii mamă. Problema majoră este 
că uneori multe dintre aceste congregaţii satelit  NU au filozofia de a se reproduce 
până când nu devin ele însele biserici mame. În unele cazuri, cerinţele pentru a 
organiza o biserică sunt: să deţină teren, o clădire şi să aibă un pastor ordinat. Totuşi, 
aceste cerinţe sunt create de om. 

 3. BISERICA CELULĂ
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Acesta este modelul în care biserica mamă are celule care se întâlnesc în case, spaţii 
închiriate, birouri, etc. Aceste celule sunt organizate după criterii geografice sau 
omogene cum ar fi celulele de tineret, celulele de femei, celulele de bărbaţi, etc. La 
întâlnirile celulei accentul se pune pe părtăşie şi viaţa în trupul lui Hristos, grija faţă 
de  pastor şi faţă de membri şi pe responsabilitate. La întâlnirile celulei deseori se 
celebrează Cina Domnului şi se poate chiar, la acest nivel, oficia botezul. Laicul care 
va oficia aceste servicii conduce fiecare celulă. În fiecare săptămână toate celulele se 
vor întâlni pentru o slujbă grandioasă de Cina Domnului.

 4. BISERICA DE BUZUNAR (POUCH)
Misionarul Curtis Sargaent a dezvoltat acest model. Bisericile mici sunt începute în 
casele noilor credincioşi. Ei sunt TOŢI laici, conduşi şi crescuţi până când ajung la un 
număr de cinsprezece oameni şi abia apoi se multiplică. Fiecare unitate reprezintă o 
biserică locală independentă. POUCH înseamnă:
P = Participare – toţi membrii participă la studiile biblice, la serviciile de închinare 
şi la viaţa în trup.
O = Ascultare – aceasta este unitatea de măsură a succesului, nu mărimea grupului.
U = Lideri neplătiţi – toţi liderii şi pastorii sunt laici.
C = Celule – ei se întâlnesc în grupuri mici
H = Case – servicii de închinare în case sau spatii închiriate

CICLURILE PIONIERATULUI EVANGHELISTIC

CICLUL 1
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CICLUL 2
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Ciclul 2 Continuare

Acest servici de celebrare poate fi unit cu serviciul de celebrare de la
Ciclul 1 sau poate să devină o biserică locală separată.
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CICLUL 3
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În ciclul 3, Grupurile Vestea Bună, Serviciile de celebrare şi pregătirea pentru 
Evanghelizare-Ucenicizare trebuie conduse de noii credincioşi câştigaţi  la 
Hristos în Ciclurile 1 şi 2 iar nu de LPE

Ciclul 3 Continuare
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CICLUL 4
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Liderii locali conduc acum toate Grupurile Vestea Bună, grupurile de Celebrare 
şi cele de Ucenicizare. Acum noii lideri vor trebui pregătiţi să conducă biserica.
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Ciclul 4 Continuare

În funcţie  de realitatea culturală, acestea pot fi  o biserică locală sau patru 
biserici diferite. Liderii locali ar trebui să conducă toate ciclurile.
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CICLUL V

Noua biserică se reproduce.
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Folosirea Strategiei PE pentru a Începe Biserici Celulă                    
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       Folosirea P.E. pentru Biserica P.O.U.C.H. 
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Procesul “OIKOS”

+   oameni care L-au acceptat pe Hristos datorită
convertirii fiului păcii
Nu sunt încă credincioşi
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Cum să Folosiţi Povestirile Biblice
 “Vestea Bună a lui Isus” şi “Începând o Viaţă Nouă în Isus”

1. Începeţi fiecare întâlnire cu o scurtă rugăciune prin care să cereţi  
Domnului să aducă înţelegere asupra povestirilor.

2. Citiţi povestirile participanţilor sau, dacă aveţi  copii disponibile, citiţi  
povestirile  împreună folosind metoda indirectă.

3. La sfârşitul povestirii liderul poate pune întrebări. Scopul acestor întrebări 
este să recapitulaţi povestirea şi  să verificaţi dacă aceasta a fost bine înţeleasă, 
NU elaborarea sau dezbaterea ei.

4. Citiţi adevărurile spirituale. Daţi libertate membrilor grupului să discute şi  
să pună întrebări  cu privire la fiecare adevăr spiritual. Fiţi atenţi ca 
NICIODATĂ să nu vă certaţi sau să intraţi în polemică cu nimeni. În acest 
moment, nu este necesar ca membrii grupului să fie de acord cu adevărurile 
spirituale sau să le accepte. Important este doar ca ei să înţeleagă aceste 
adevăruri aşa cum sunt ele revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. 

5. După adevărurile spirituale, aveţi un timp în care fiecare persoană să 
împărtăşească grupului nevoile şi cererile sale de rugăciune.

6. Rugaţi-vă specific pentru fiecare nevoie şi/sau fiecare persoană din grup. 
Pe măsură ce grupul progresează şi oamenii Îl acceptă pe Domnul lăsaţi 
membrii să se roage unii pentru alţii la timpul de mijlocire.
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VESTEA BUNĂ A LUI ISUS

De
Christy A. Brawner

“Naşterea Lui Isus” – Lecţia 1
Matei 1-2

“Deci, de la Avraam până la David sunt patrusprezece neamuri de toate; de la 
David până la strămutarea în Babilon sunt patrusprezece neamuri; şi de la 
strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri;” Matei 
1:17

 Maria, o evreică, a rămas însărcinată fără să aibă relaţii sexuale, deoarece a 
conceput de la Duhul Sfânt. Logodnicul ei, fiind un om drept, nu a vrut să o 
umilească în mod public, aşa că a hotărât să rupă logodna în ascuns. Însă, în aceeaşi 
seară în care hotărâse să facă acest lucru, un înger al Domnului i-a apărut în vis şi i-a 
spus: “Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a 
zămislit  în ea, este de la Duhul Sfănt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, 
pentru că El va mântui pe poporul Lui de la păcatele sale.” Maria avea să fie femeia 
despre care vorbea profetul Isaia în Vechiul Testament când zicea: “Iată, fecioara va fi 
însărcinată, va naşte un fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care tălmăcit 
înseamnă:”Dumnezeu este cu noi”.
 Iosif s-a trezit  din vis şi a ascultat de înger. S-a căsătorit cu Maria, însă nu au 
avut relaţii sexuale decât după naşterea pruncului. A pus pruncului numele Isus, după 
cele spuse de înger. Isus s-a născut în oraşul Betleem, care este situat în provincia 
Iudeea din Israel. La acea vreme rege în Iudeea era Irod.
 Nişte înţelepţi au venit din Orient în Iudeea călăuziţi de o stea strălucitoare. 
Conform studiilor lor, acea stea arăta că regele promis fusese născut în Iudeea. 
Neştiind unde exact era copilul, s-au dus mai întâi la palatul lui Irod, regele ţinutului 
Iudeii, şi l-au întrebat unde s-a născut noul rege al iudeilor.
 Irod a fost foarte intrigat de povestea lor şi a convocat o şedinţă secretă cu toţi 
preoţii şi consilierii pe probleme religioase. El i-a întrebat pe aceştia unde, conform 
profeţiilor, avea să se nască regele promis al iudeilor. Preoţii i-au spus că, după 
Scriptură, Pruncul Promis avea să se nască în Betleem. Irod s-a dus la înţelepţi şi I-a 
întrebat despre timpul exact când au văzut prima oară steaua. A întrebat  acest lucru 
pentru că dorea să afle cu exactitate data naşterii pruncului şi să calculeze câţi ani 
avea.
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 Le-a spus întelepţilor în ce oraş urma să se nască copilul. El le-a mai zis : 
“Duceţi-vă şi cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc, şi când Îl veţi găsi, daţi-mi şi 
mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”.
 Înţelepţii au părăsit palatul şi au continuat să urmărească steaua spre Betleem. 
Steaua, pe care ei o urmaseră, mergea înaintea lor şi s-a oprit deasupra casei în care se 
afla Pruncul. Au intrat în casă şi de îndată ce au văzut pe Prunc şi pe mama Sa Maria 
au căzut în genunchi şi I S-au închinat. I-au adus şi daruri de preţ  din aur, tămâie şi 
mir.
 Înţelepţii au plecat şi s-au întors în Est la casele lor. Dar înainte de a pleca, ei au 
avut un vis în care au fost avertizaţi să nu se întoarcă la Irod şi să-I spună unde era 
copilul. Aşa că s-au întors acasă pe un alt drum.
 După ce au plecat, Iosif a mai avut un vis. In acest vis el a fost avertizat de către     
Dumnezeu că Irod urma să vină după Prunc şi că ei trebuiau să fugă în Egipt. Aşadar, 
chiar în acea noapte, şi-a trezit familia şi au fugit imediat. Ei au locuit în Egipt până la 
moartea lui Irod, ca să împlinească cele spuse de profetul Osea, când spunea: “Am 
chemat pe Fiul Meu din Egipt”. 
 Irod, după ce a văzut că a fost înşelat de înţelepţi, s-a mâniat foarte tare şi a 
declarat că toţi copiii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, vor fi omorâţi. A urmat 
un măcel teribil al tuturor pruncilor din Betleem şi oraşele învecinate. Şi această 
tragedie fusese prezisă de profetul evreu, Ieremia. 
 Când Irod a murit, un înger I-a apărut lui Iosif şi I-a zis să se întoarcă în Israel. 
Cu toate acestea, lui Iosif îi era puţin teamă, pentru că fiul lui Irod domnea acum în 
Iudeea, aşa că s-a mutat cu familia lui în Galileea, provincie vecină, în oraşul numit 
Nazaret – oraş în care Isus şi-a petrecut  copilăria. Şi acest lucru s-a întâmplat ca să se 
împlinească profeţia care spunea: “ El va fi numit Nazarinean.”

      Întrebări

1. Cine este Maria?
2. Cui i-a apărut îngerul şi i-a spus cum avea să se numească Pruncul?
3. De ce au venit magii  din Orient în Iudeea?
4. De ce vroia Irod să-l găsească pe Isus?
5. De unde au ştiut  magii că ar trebui să se întoarcă acasă pe alt drum şi să nu se 
mai ducă la Irod? Cum a încercat Irod să-l omoare pe Regele promis al Iudeilor?
6. Cum a încercat Irod să-l omoare pe Isus?
7. De unde a ştiut Iosif că trebuie să fugă în Egipt?
8. De unde a ştiut Iosif când este bine să se întoarcă?
9. De ce şi-a dus Iosif familia în provincia vecină Galileea şi nu în Iudeea?
10. Care este numele oraşului în care Isus şi-a petrecut copilăria?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 1
Matei 1 –2

1. Dumnezeu este credincios şi întotdeauna Îşi ţine promisiunile. Încă de la 
crearea primilor oameni, Dumnezeu a promis că va trimite un Mântuitor pe 
pământ. Peste ani, El a repetat această promisiune de multe ori multor oameni, 
deseori cu foarte multe detalii cu privire la cum va fi această venire. Isus a 
venit pe pamânt EXACT aşa cum fusese prezis în Scripturi. Să ne amintim în 
povestire cel puţin o profeţie care s-a împlinit prin naşterea lui Isus.

*Dumnezeu este credincios faţă de noi în acelaşi mod. În Biblie sunt multe 
promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu privire la planul Său pentru noi. El va 
împlini toate aceste promisiuni şi profeţii. Este important pentru noi să citim 
Scripturile şi să descoperim promisiunile lui Dumnezeu pentru viaţa noastră..

2.   Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi tot ce este scris în ea este adevărat. 
Dumnezeu a vorbit prin profeţii Săi cu mii de ani înainte şi a dat detalii foarte 
precise cu privire la naşterea şi viaţa lui Isus.Totul s-a întâmplat EXACT aşa 
cum fusese profeţit. 

3. Dumnezeu controlează toate lucrurile. El poate face să se întămple lucruri care 
sunt supranaturale sau miraculoase. În povestirea aceasta s-au întâmplat 
câteva lucruri supranaturale sau miraculoase. Spuneţi măcar unul dintre ele.

4. Dumnezeu poate şi chiar comunică cu omul. Unii oameni cred că Dumnezeu a 
creat lumea dar nu-I pasă ce se întâmplă cu ea. În ce fel a comunicat 
Dumnezeu cu oamenii în această povestire? El încă mai comunică cu noi şi 
azi. Prin acest studiu vom învăţa cum putem avea o relaţie adevărată cu 
Dumnezeu.

5. Dumnezeu ştie tot ce are să se întâmple. Cu toate acestea, în divina Sa 
înţelepciune, El permite să se întâmple şi lucruri oribile. Irod vroia să-l 
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omoare pe Regele Promis pentru că se simţea ameninţat de Isus. Dumnezeu 
cunoştea păcatul rău din inima lui Irod. Ştia că va omorî sute de copilaşi 
neajutoraţi. Din cauza răzvrătirii şi neascultării din inima lui s-a întâmplat 
acea mare nenorocire. Şi astăzi se întâmplă câteodată multe lucruri groaznice 
din cauza  răzvrătirii şi neascultării din vieţile noastre. Cunoaşteţi vreo situaţie 
actuală în care cineva a fost rănit din cauza răutăţii altei persoane? 

6. Omul nu poate niciodată să se împotrivească lui Dumnezeu şi să câştige. Irod 
nu l-a putut ucide pe Pruncul Promis. Singurul lucru pe care l-a putut face a 
fost să provoace o suferinţă groaznică in viaţa multor familii. Şi astăzi, de 
multe ori, încercăm să sfidăm legile şi voia lui Dumnezeu. Acest lucru aduce 
întotdeauna nenorocire, dacă nu pentru noi atunci pentru cei din jurul nostru 
pe care îi rănim. Vă puteţi gândi la un moment din viaţă când aţi făcut ceva 
rău şi aţi adus nenorocirea în viaţa dumneavostră? Dar la un moment în care 
aţi fost rănit din cauza răzvrătirii altei persoane?

7. Preoţii şi consilierii religioşi cunoşteau ce spun Scripturile despre Regele 
Promis, dar nu s-au dus să-L întâlnească pe Isus. Este posibil să fii foarte 
religios, să ştii multe despre Biblie, să ştii multe despre Isus, dar să nu-l fi 
cunoscut niciodată într-un mod personal?

8. Isus este “Dumnezeu cu noi” sau “Emanuel”. Îngerul i-a spus lui Iosif aceste 
cuvinte, ce au fost înregistrate în Scriptură de profetul Isaia. Multă lume spune 
că Isus a fost un profet. Alţii spun că a fost un înger sau o persoană bună, însă 
Biblia ne învaţă ca El era “Dumnezeu cu noi”.

În următoarele şase săptămâni vom încerca să descoperim cine a fost Isus Hristos 
cu adevărat şi care este VESTEA BUNA pe care El ne-a adus-o.
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VESTEA BUNA A LUI ISUS

De
Christy A. Brawner

“Botezul lui Isus” – Lecţia 2
Matei 3 – 4 

“Pocăiţi-vă căci Împărăţia cerurilor este aproape.”  Matei 3:2

Recapitulare  
 
1.Numele mamei lui Isus era _________________.
2.O minune în legătură cu naşterea lui Isus este că a fost născut dintr-o 

_______________.
3.Vechiul Testament menţionează multe lucruri despre naşterea lui Hristos; unul 

dintre acestea este că El va fi numit Emanuel, care înseamnă “Dumnezeu 
_________________”.

4.Irod a fost ________________ Iudeii care a încercat să-l omoare pe Isus. El a 
______________ toţi copiii de la doi ani în jos, care locuiau în Betleem şi în 
împrejurimile acestuia.

5.Magii care au plecat să-L găsească pe Isus au urmat o ___________. Aceşti 
oameni s-au întors acasă pe un alt drum, decât cel pe care veniseră, pentru că 
Dumnezeu îi avertizase printr-un ____________ că Irod vroia să-L 
__________ pe Isus.
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6.Iosif a plecat cu familia sa în toiul nopţii în Egipt pentru că Dumnezeu I-a arătat 
într-un ________________ că Irod venea după_________________ 
___________________________.

7.Iosif a ştiut că era bine să se întoarcă în Israel printr-un ____________. Însă el 
nu s-a întors în Betleem, ci şi-a dus familia într-un oraş numit 
__________________.

8.Aşa cum a făcut totul de-a lungul timpului, şi astăzi El îşi păstrează 
___________.

9.Dumnezeu cunoaşte ce este în _______________ noastră, chiar dacă acolo este 
multă răutate.

10.Este posibil să fii o persoană religioasă, chiar să ştii foarte multe despre Biblie, 
dar încă să nu-l fi cunoscut niciodată pe ________ într-un mod ________ ?

  Acestea erau cuvintele predicate de un om care putea fi găsit în 
deşertul Iudeii. Acesta era îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă şi încins cu un 
brâu de piele. Mânca miere sălbatică şi lăcuste. Numele său era Ioan 
Botezătorul.
  Mulţi oameni de prin împrejurimile râului Iordan veneau în deşert să-i 
asculte cuvintele. După ce îl ascultau vorbind, mulţi se botezau în Iordan şi îşi 
mărturiseau păcatele. Mulţi lideri religioşi, dintre cei numiţi saduchei şi farisei, s-au 
dus şi ei să vadă ce se întâmpla în deşert. Când I-a văzut  Ioan Botezătorul, I-a numit 
“pui de năpârci” şi mai mult, le-a spus că nu se tem de Dumnezeu pentru că se 
consideră atât de religioşi şi de neam atât de bun, încât nu au nevoie să se pocăiască 
de păcatele lor.
În timp ce predica Ioan, a venit Isus şi l-a  rugat să-L boteze. La început Ioan nu a 
vrut deoarece nu credea că el era vrednic să-L boteze pe Isus.   Însă Isus a insistat şi 
au intrat amândoi în apele Iordanului. Când a ieşit Isus din apă, Duhul Sfânt în chip 
de porumbel s-a coborât din cer deasupra capului lui Isus, iar din cer s-a auzit o voce 
puternică care zicea: “Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc toată 
plăcerea.”
 După aceea Duhul Sfânt l-a dus pe Isus în deşert ca să fie ispitit de Satan. El a 
postit, nemâncând şi nebând nimic, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, iar după 
patruzeci de zile a flămânzit. În acea vreme a venit Satan să-L ispitească.
 Biblia ne vorbeşte despre trei ispite pe care Isus le-a înfruntat în deşert. În 
prima ispită, Satan a încercat să-L facă pe Isus să transforme nişte piatră în pâine, 
susţinând că acest lucru va dovedi că este Dumnezeu. Isus I-a răspuns folosind 
Cuvântul scris al lui Dumnezeu. A doua oară, Satan l-a dus pe acoperişul unui templu 
şi I-a cerut să sară de acolo pentru a demonstra că este Dumnezeu. Din nou Isus I-a 
răspuns folosind Cuvântul scris al lui Dumnezeu. În cele din urmă, Satan l-a dus pe 
un munte şi I-a zis: “toate aceste lucruri Ţi le voi da, dacă vei îngenunchia şi Te vei 
închina mie.” Isus I-a răspuns zicând: “ Domnului Dumnezeului tău să I te  închini şi 
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numai Lui să-I slujeşti.” După aceasta demonul L-a lăsat iar îngerii au venit şi I-au 
servit.
 După ce s-a întors din deşert, Isus a auzit că Ioan Botezătorul fusese aruncat în 
închisoare. Atunci Isus a plecat în Galilea, o provincie din nordul Iudeii, părăsind 
oraşul copilăriei Sale, Nazaret, şi s-a mutat în Capernaum. Aceasta ca să se 
împlinească ce fusese vestit  de profetul Isaia când a zis: “Ţara lui Zabulon şi ţara lui 
Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor: norodul acesta care zăcea 
în întuneric a văzut o mare lumină, şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, 
a răsărit lumina”.
 Biblia ne spune că din acest oraş Isus şi-a început  lucrarea Sa publică printre 
oameni. Mesajul pe care El l-a predicat a fost acesta: “Pocăiţi-vă căci Împărăţia 
cerurilor este aproape.”

Întrebări

1. Descrieţi-l pe omul numit Ioan Botezătorul.
2. Care era mesajul lui Ioan Botezătorul?
3. Ce făcea Ioan Botezătorul cu cei care îşi mărturiseau păcatele?
4. De ce nu vroia Ioan Botezătorul să-L boteze pe Isus?
5. Cum a fost botezat Isus?
6. Ce s-a întâmplat când a ieşit Isus din apă?
7. De ce s-a dus Isus în deşert?
8. Ce a făcut Isus timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi?
9. Care a fost una din ispitele lui Satan?
10. După ispitire, cine a venit să-L slujească pe Isus?
11. Unde s-a dus Isus după ce a auzit despre întemniţarea lui Ioan 

Botezătorul?
12. Care era mesajul lui Isus? Cine a mai predicat acest mesaj?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 2
Matei 3 – 4 

1. Mesajul lui  Ioan Botezătorul şi  al lui Isus au fost la fel. “Pocăiţi-vă căci 
Împărăţia cerurilor este aproape.”
•A te pocăi înseamnă a te întoarce de la păcatul din viaţa ta. Înseamnă a-I da în 

totalitate controlul vieţii tale lui Isus Hristos.
•Păcatul este neascultare faţă de Dumnezeu şi faţă de legile Sale.

Este pocăinţa un lucru foarte greu de făcut? Ce înseamnă acest cuvânt pentru 
dumneavoastră?
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Discutaţi acest concept între toţi membrii grupului; lăsaţi ca fiecare persoană să 
aibă ocazia să-şi exprime părerea

2.  Liderii religioşi  credeau că ei nu trebuie să se pocaiască de păcatele lor din 
cauza religiei lor. Ei credeau că sunt destul  de buni. Isus I-a numit pe aceşti 
oameni pui de şarpe. Există cineva în lumea aceasta care este suficient de religios 
şi suficient de bun încât să nu aibă nevoie de pocăinţă?

* În Romani 3:23 Biblia spune : “Căci toţi au păcătuit şi  sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu.”

*Există vreo persoană în lumea aceasta care să nu aibă păcat în viaţa sa? Există 
vreo persoană care sa nu-L fi  ignorat sau să nu fi sfidat niciodată standerdele lui 
Dumnezeu cu privire la comportament şi atitudine? Biblia spune “Nu”. Sunteţi 
de acord cu Biblia când spune că toţi avem păcat în viaţa noastră? Din nou, este 
important să daţi voie fiecărei persoane să aibă ocazia să provoace Cuvântul lui 
Dumnezeu pe această temă. Ca lider, nu vă certaţi  si nu lăsaţi nici  pe altcineva să 
se certe, însă este în regulă să lăsaţi oamenii să-şi exprime sentimentele.

3. Isus a fost botezat, dar El fiind Dumnezeu nu a păcătuit niciodată.

Aceasta ne spune ca botezul NU este un ritual religios care poate indepărta păcatul 
din viaţa unei persoane. Dacă scopul botezului era să cureţe o persoană de păcat, Isus 
nu s-ar fi botezat niciodată pentru că El, fiind Dumnezeu, nu a păcătuit nicodată.

4. Când Isus a ieşit din apă Duhul Sfânt s-a pogorât deasupra lui în chip  de porumbel 
şi Dumnezeu Tatăl a vorbit din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu preaiubit în care 
îmi găsesc toată plăcerea.” Aici putem vedea cele trei persoane ale Trinităţii. Care 
sunt acestea?

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. 

 5.  Isus a fost dus în deşert să fie ispitit de Satan. Satan este real. El este un duh 
care este în lume, împreună cu multe duhuri de ale lui numite demoni, şi poate să 
aducă distrugere în vieţile noastre facându-ne să fim neascultători faţa de Dumnezeu. 
Aşa cum şi Isus a fost ispitit, aşa ne ispiteşte Satan şi pe noi. Însă Biblia ne învaţă că 
noi, spre deosebire de Hristos, suntem ispitiţi de răutatea care deja există în inimile 
noastre, de a face lucruri care nu-I sunt pe plac lui Dumnezeu, sau de păcat.
 6.  Profetul Isaia a proorocit ca Isus va locui înspre mare şi că va fi o lumină 
pentru oamenii aflaţi în întuneric, pentru cei ce trăiesc în umbra morţii.
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Toţi, fără Hristos, suntem în întuneric, dar poate că dumneavoastră sau cineva la care 
ţineţi, trăieşte în umbra morţii. Unii trăiesc aşa din cauza drogurilor, alţii din cauza 
relaţiilor imorale iar alţii pentru că sunt victime ale violenţei. Acest verset ne spune că 
Isus a venit să dea lumină acelora dintre noi care trăiesc în întuneric şi că El poate să 
dea  eliberare celor ce trăiesc în umbra morţii.
 
*În timpul nostru de rugăciune astăzi, haideţi să ne rugăm pentru cei dragi care trăiesc 
în umbra morţii. Fie ca ei să găsească lumină şi libertate în Isus Hristos.

VESTEA BUNA A LUI ISUS
De:
Christy A. Brawner

“Minunile lui Isus” – Lecţia 3
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Matei  4 – 9  

“Mergeţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni” – Matei 4:19

Recapitulare

1.Cine I-a spus lui Iosif despre venirea lui Isus şi cine I-a spus că numele Său va fi 
“Emanuel” sau “Dumnezeu cu noi? Acest lucru ne învaţă că Isus este 
____________ cu noi.

2.Cine voia să-L omoare pe pruncul Isus? De ce? Isus a scăpat pentru că familia 
lui a fugit în ______________.

3.Cine l-a botezat pe Isus? Faptul că Isus s-a botezat ne arată că rolul botezului nu 
este acela de a __________________ din vieţile noastre.

4.Cănd Isus a ieşit  din apă, ceva ca un porumbel s-a coborât  din ceruri şi s-a auzit 
şi o voce din ceruri. Cine era porumbelul şi a cui era vocea ce s-a auzit din 
cer?

5.Fariseii credeau că ei nu trebuie să se pocăiască de păcate pentru că erau foarte 
religioşi. Este posibil ca cineva să fie destul de religios încât să elimine 
păcatul din viaţa sa?

6.Ce înseamnă cuvântul “pocăinţă”?
7.Ce este păcatul?
8.Cine L-a ispitit pe Isus în deşert?
9.Unde s-a dus Isus după ce a plecat din deşert?

    
  Pe când mergea Isus de-a lungul Mării Galilea a dat peste doi pescari. I-a 
chemat şi le-a zis: “Urmaţi-mă şi vă voi face pescari de oameni.” Imediat şi-au lăsat 
plasele şi l-au urmat. Într-o zi, Isus I-a chemat pe primii săi patru ucenici: Petru, 
Andrei, Iacov şi Ioan. Toţi aceştia erau pescari.
  Apoi Isus a mers prin toate provinciile Galileii învăţând în sinagogi, predicând 
Evanghelia împărăţiei şi vindecând tot  felul de boli şi neputinţe printre oameni. O 
mare mulţime Îl urma oriunde se ducea.
  Un lepros a venit la Isus şi a început să I se închine. El a strigat  la Isus şi I-a 
zis: “Doamne, dacă doreşti poţi să mă curăţeşti.” Isus I-a răspuns: “Da doresc. Fii 
curăţit.” Imediat leprosul a fost curăţit.
  Un sutaş al armatei romane a venit la Isus. Acest om venise să-L roage să-l 
vindece pe slujitorul său care era paralizat şi chinuit.El credea în puterea lui Isus de a-
l vindeca. Isus I-a spus că mulţi oameni de multe naţionalităţi vor mânca împreună în 
Împărăţia Cerurilor, iar slujitorul a fost vindecat chiar în acea oră. 
  Altă dată, pe celălalt  ţărm al mării, erau doi bărbaţi posedaţi de demoni. Aceşti 
oameni erau aşa de puternici şi de cumpliţi încât nimeni nu-I putea doborî şi nici 
măcar nu se putea trece prin locul în care erau. Ei locuiau printre morminte.
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  Când L-au văzut pe Isus, demonii au strigat: “Ce avem noi de-a face cu Tine, 
Isus, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme?”
  La o distanţă destul de mare de unde erau ei se afla o turmă de porci. Demonii 
L-au implorat pe Isus: “Dacă ne scoţi afară din ei, lasă-ne să ne ducem în turma aceea 
de porci.” Isus le-a spus: “Duceţi-vă.” Demonii au fost de îndată scoşi din acei bărbaţi 
şi au intrat în porci. Acum porcii erau posedaţi şi înebuniţi şi s-au aruncat violent de 
pe stâncă în mare. Toţi porcii s-au înecat.
  Porcarii au fugit şi le-au spus locuitorilor acelui oraş ce făcuse Isus, inclusiv 
ce se întâmplase cu îndrăciţii. Locuitorii ţinutului aceluia au venit şi l-au rugat pe Isus 
sa plece de la ei.
  A plecat  cu barca şi s-a întors în oraşul Său. La puţin timp după aceea, a 
întâlnit un om pe nume Matei. Matei lucra pentru guvern ca vameş (colector de taxe). 
Isus I-a spus: “Vino după Mine.” Matei s-a ridicat imediat şi L-a urmat.
  Isus şi ucenicii Săi s-au dus să cineze în acea noapte cu vameşul şi cu alţi 
oameni cu reputaţie proastă din oraş. Când liderii religioşi, Fariseii, au văzut aceasta 
I-au întrebat pe ucenicii lui Isus: “De ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi 
păcătoşii?”
  Când a auzit  Isus această remarcă, a răspuns Fariseilor: “Nu cei sănătoşi au 
nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă şi învăţaţi ce înseamnă : “Milă voiesc iar 
nu jertfă”. Pentru că nu am venit  sa chem. la pocăinţa pe cei neprihăniţi ci pe cei 
păcătoşi.”
 

Intrebări

1.Care era meseria primilor ucenici al lui Isus?
2.Ce au făcut ei când Isus I-a chemat să-l urmeze?
3.Isus mergea prin toate ţinuturile Galileii, iar mulţimile îl urmau. Ce a făcut El să 

atragă atâta atenţie asupra Lui?
4.Care a fost prima minune înregistrată în Evanghelia lui Matei?
5.Care era problema slujitorului sutaşului roman?
6.Unde trăiau îndrăciţii? Ce fel de oameni erau aceştia?
7.Ce au făcut demonii când L-au văzut pe Isus?
8.Ce s-a întâmplat cu demonii când au ieşit din oamenii aceia?
9.Ce s-a întâmplat cu porcii?
10.Care a fost reacţia proprietarilor porcilor?
11.Ce fel de om era Matei?
12.Cu ce fel de oameni a cinat Isus?
13.Ce credeau Fariseii despre acest lucru?
14.Ce fel de răspuns le-a dat Isus Fariseilor?
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Adevăruri Spirituale – Lectia 3
Matei 4 – 9

1.Isus nu face diferenţă între oameni.
•Primii ucenici ai lui Isus au fost pescari, oameni simpli fără educaţie.
•Leprosul era un om exclus din societate din cauza unei boli de piele care-l  

făcuseră să fie desfigurat şi dispreţuit.
•Slujitorul sutaşului roman era un schilod care nu avea bani sau poziţie socială.
•Matei era un vameş. Foarte bogat probabil, însă un hoţ corupt.
•Îndrăciţii erau atât de dispreţuiţi de consătenii lor, încât localnicii preferau mai 

degrabă nişte porci sănătoşi decât vindecarea acestor oameni. Ei locuiau, de 
fapt, printre morminte.

*Dar aceşti oameni erau importanţi şi valoroşi pentru Isus. Dumneavoastră 
sunteţi o persoană de preţ şi de valoare în ochii lui Dumnezeu. Trecutul 
dumneavoastră, situaţia dumneavoastră financiară, felul în care arătaţi sau 
poziţia dumneavoastră socială nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu.

2.Isus are putere să  vindece bolile noastre. Care sunt exemplele, din povestire, cu 
oameni care au fost vindecaţi? 

3.Isus are putere asupra tuturor duhurilor şi demonilor. Există oameni care s-au 
trezit implicaţi în lucrări cu demoni şi cu spirite, de multe ori pentru că au 
încercat să facă lucruri care erau bune, şi înainte de a-şi da seama ce li se 
întâmplase, aceşti demoni preluaseră controlul vieţii lor. Ei sunt  urmăriţi  şi 
torturaţi de aceşti demoni care nu-I lasă niciodată în pace. Aceşti oameni n-au 
nici o putere pentru a putea alunga aceşti demoni din viaţa lor. Isus are 
autoritatea şi puterea peste TOŢI demonii şi spiritele din lume. Noi 
putem fi eliberaţi de spiritele rele NUMAI prin Isus Hristos.

4.Isus îi iubeşte pe cei cu o reputaţie proastă. El îi acceptă pe toţi păcătoşii. Isus 
nu îi condamnă pe oameni, ci doreşte să aducă pe fiecare persoană la pocăinţă 
şi la iertarea adevărată.

5.Oamenii  religioşi, sau Fariseii, nu se pocăiau de păcatele lor şi credeau că ei 
erau mai buni decât ceilalţi pacătoşi care mâncau cu Isus. Ce este mai bine: să 
fii un mare păcătos care a fost iertat  sau o persoană care are doar câteva păcate 
dar refuză să se pocăiască?

•Este cu mult mai bine să fii un mare păcătos care a fost iertat.

Isus ne acceptă şi ne iubeşte exact aşa cum suntem. Pentru El nu contează dacă 
suntem nişte păcătoşi groaznici, dacă suntem săraci, dacă nu avem multă educaţie, 
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dacă avem foarte multe probleme sau dacă suntem bolnavi. În ochii Lui toţi suntem la 
fel. Cel mai important lucru pentru noi este să ne pocăim şi să-L urmăm pe El.

VESTEA BUNA A LUI ISUS

By
Christy A. Brawner

“Învăţăturile lui Isus” – Lecţia 4
Matei 10 – 16

“Milă voiesc, iar nu jertfă.”  Matei 12:7

Recapitulare

1.Isus s-a născut dintr-o fecioară evreică pe nume_________________.
2.Magii din Orient au putut să-L găsească pe Isus pentru că au urmărit o 

___________.
3.Magii nu s-au întors la palatul lui Irod pentru că fuseseră avertizaţi de Dumnezeu 

printr-un _____________ să se întoarcă pe un alt drum.
4.Ioan Botezătorul a locuit în deşert predicând şi _________________ pe cei ce-şi 

mărturiseau păcatele.
5.Ce înseamnă cuvântul “pocăinţă”?
6.Cănd a fost botezat Isus, _________________ s-a coborât pe pământ în chip  de 

porumbel şi din cer s-a auzit o voce. Acest lucru ne demonstrează cele trei 
persoane ale lui Dumnezeu: Dumnezeu _____________________, 
Dumnezeu_____________________ şi Dumnezeu____________________. Este 
vorba despre Sfânta Treime.

7.În deşert Isus a fost ispitit de ________________.
8.Primul ucenic al lui Isus era de meserie __________________.
9.Isus a întâlnit doi oameni care erau posedaţi de demoni. Cum I-a ajutat Isus pe 

aceşti oameni? Cum au reacţionat localnicii la ceea ce a făcut Isus?
10.Cu ce fel de oameni a mâncat Isus de a ajuns să fie criticat de Farisei ?
11.Este mai bine să fii un mare pacătos care a fost iertat sau o persoană cu mai puţine 

păcate dar cu o inimă nepocăită?

 Isus a chemat doisprezece bărbaţi să fie ucenicii Săi, adică oameni care să fie 
aproape de El şi pe care să-i pregătească. El a dat acestor oameni putere peste 
duhurile rele şi putere de a vindeca tot  felul de boli. Le-a spus că trebuie să dea fără 
bani, căci au primit fără bani. Printre bărbaţii care au fost trimişi se afla şi Iuda 
Iscarioteanul.
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 Isus I-a trimis în toate colţurile ţării Israel pentru a chema poporul evreu la 
pocăinţă şi la credinţa în Isus Hristos. El le-a dat acestor bărbaţi şi un mesaj: 
“Orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă 
voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.”
 Isus Însuşi a mers prin toată Galileea învăţând, predicând şi vindecând tot 
felul de boli. Dar oamenii din Galilea, aceia cu care petrecuse atât de mult timp, L-au 
respins. Oraşul Capernaum, locul în care şi-a început lucrarea publică, L-a respins. 
Văzând acestea, Isus s-a dus să vorbească cu Tatăl Său şi I-a zis:
 
 “Te laud Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste 
lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, 
pentru că aşa ai găsit Tu cu cale. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl 
Meu, şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl. Nimeni nu cunoaşte deplin 
pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să I-L descopere. 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 voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”.

 După ce a spus aceste lucruri, Isus împreună cu ucenicii Săi au trecut pe lângă 
nişte lanuri de grâu. Era într-o zi de Sabat. Ucenicilor le era foame, aşa că s-au oprit, 
au cules nişte spice şi le-au măncat.
 Fariseii, amintiţi-va că aceştia erau liderii religioşi, au văzut lucrul acesta şi I-
au acuzat, pentru că era împotriva legii iudaice să munceşti în ziua Sabatului. Isus le-a 
răspuns zicându-le că ei încă nu înţeleg legea lui Dumnezeu deoarece Scriptura 
spune: “Milă voiesc, iar nu jertfă”.
 De la lanurile de grâu, Isus împreună cu ucenicii Săi s-au dus la sinagoga 
evreiască şi acolo au întâlnit un om cu mâna uscată. Isus I-a zis omului să-şi întindă 
mâna şi apoi l-a vindecat acolo în sinagogă în plină zi a Sabatului.
 Fariseii, mâniaţi, au plecat de acolo şi au format un consiliu pentru a complota 
împotriva lui Isus, ca să-L omoare. Isus, ştiind ce plănuiesc, a plecat şi El din locul 
acela. O mare mulţime de oameni L-au urmat. El I-a vindecat pe toţi şi I-a rugat să nu 
mai  spună  că El Îi vindecase.
 Isus şi-a continuat lucrarea în acea regiune pentru o perioadă mai lungă, 
învăţându-I pe oameni şi vindecându-I de boli.  De două ori oamenii L-au urmat în 
pustie, unde au stat lungi perioade de timp, ascultându-I cuvintele, fără măcar să 
mănânce. De două ori, Isus a luat mai puţin de şapte pâini şi câţiva peşti şi a hrănit 
peste patru mii de oameni.
 Pe când lucra încă în Galileea, Isus le-a explicat foarte clar ucenicilor Săi că în 
curând va merge la Ierusalim iar acolo se vor întâmpla lucruri groaznice. Le-a mai 
spus că trebuie să sufere multe din partea conducătorilor iudeilor, că va fi omorât dar  
trei zile mai târziu va învia. 
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Întrebări

1.Ce sarcină le-a dat Isus ucenilor?
2.Ce a spus Isus că va face pentru cei care-L mărturisesc înaintea oamenilor? Dar 

pentru cei care se leapădă de El înaintea oamenilor?
3.Cum au reacţionat locuitorii din Capernaum şi cei din alte multe oraşe, unde Isus a 

făcut majoritatea minunilor, la mesajul Său?
4.Isus le-a spus tuturor celor trudiţi şi împovăraţi să vină la El. Ce a promis că va face 

pentru aceşti oameni?
5.   De ce s-au oprit în lanul de grâu, Isus şi ucenicii Săi ?
6.   De ce l-au criticat Fariseii pe Isus atunci când a cules grâu?
7.  De ce erau Fariseii împotriva lui Isus, atunci când El L-a vindecat pe omul cu 
mâna uscată?
8.   Care era scopul consiliului creat de conducătorii evrei?
9.   Isus le-a spus celor ce-l urmau că I se vor întâmpla anumite lucruri. Ce a proorocit 
El?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 4
Matei 10 – 16

1.Pe cei ce vor mărturisi Numele lui Isus înaintea oamenilor, îi va mărturisi şi El 
înaintea Tatălui Său. Dar pe cei ce se vor lepăda de El înaintea oamenilor, Se 
va lepăda şi El înaintea Tatălui Său care este în ceruri.

 2. Mulţi L-au urmat pe Isus doar pentru că vroiau să beneficieze de minunile pe 
care le făcea El, însă nu doreau o relaţie cu El, nu doreau să asculte cuvintele 
Lui. Ei nu vroiau să se pocaiască de păcatele lor. Ei doreau doar să profite de 
mila lui Dumnezeu. Sunt astăzi mulţi oameni ca ei? Cunoaşteţi vreunul?

 
 3. Singurii care au acces la Tatăl sunt Isus Hristos şi cei care vin la Tatăl prin 

Isus Hristos. Nu este alt mijlocitor la Dumnezeu decât  Isus Hristos. Există 
doar un singur Dumnezeu şi doar o singură cale către El, iar Biblia ne învaţă 
că această cale este Isus Hristos.

*Poate v-aţi gândit să vă rugaţi lui Dumnezeu printr-un alt mijlocitor în afară de 
Isus Hristos. Cine sunt aceşti alţi  mijlocitori: dumnezei, profeţi sau oameni buni 
din trecut? Biblia ne spune că poate au fost oameni buni, dar nu sunt Dumnezeu. 
Sunteţi de acord cu Biblia, că nu există decât UN SINGUR mijlocitor intre 
Dumnezeu şi oameni, Isus Hristos?

4. Isus vrea să ne ducă poverile şi  îngrijorările. El este blând şi smerit cu inima. 
El vrea să ne scape de greutăţile pe care le purtăm. În El putem găsi  odihnă 
pentru sufletele noastre, dacă acceptăm jugul Său, adică dacă acceptăm ca El 
să domnească şi să conducă viaţa noastră.

5. Lui Isus Îi pasă de nevoile noastre fizice. Ucenicilor le era foame iar Isus le-a 
asigurat hrana ştiind că acest lucru va stârni mânie şi persecuţie din partea 
Fariseilor. Lui Dumnezeu, Creatorul universului, îi pasă de nevoile fizice ale 
fiecăruia dintre noi. 
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“Milă voiesc, iar nu jertfă”. Ce înseamnă cuvântul “jertfă” pentru 
dumneavoastră? Aţi  fost învăţaţi de conducătorii religioşi  să faceţi  sacrificii 
pentru Dumnezeu, poate pentru a obţine favoruri sau iertare de păcate? Vă este 
greu să credeţi că Dumnezeu nu doreşte să-I dovediţi  nimic prin sacrificii? 
Aceasta este a doua oară când Isus încearcă să le explice Fariseilor că Dumnezeu 
nu este mulţumit de jerfele noastre umane. Pentru oamenii religioşi, însă, deseori 
acesta este un lucru greu de acceptat. Toate religiile ne învaţă că trebuie să facem 
ceva pentru a evita mânia lui Dumnezeu sau pentru a obţine favoarea lui 
Dumnezeu. Mulţi oameni trec prin multe dificultăţi  pentru a încerca să-L 
răsplătească pe Dumnezeu pentru promisiunile pe care le-au făcut, să plătească 
pentru păcate din trecut sau pur şi simplu pentru a-şi  arăta credincioşia faţă de 
Dumnezeu. Dar acestea nu-I demonstrează NIMIC lui Dumnezeu. El vrea să 
aibă o relaţie cu noi. El vrea sa ne arate milă; nu vrea sacrificiile noastre. Isus 
ştia că va suferi multe şi apoi va muri. Dar după trei  zile va învia din morţi. 
Aceasta a fost o parte din planul lui Dumnezeu. El a încercat să le explice 
ucenicilor Săi, dar ei nu puteau înţelege de ce trebuia să moară şi apoi să învie.

*În ultimele trei lecţii din acest studiu, vom încerca să înţelegem semnificaţia morţii 
şi învierii lui Isus. Acest eveniment unic va schimba istoria şi lumea pentru totdeauna. 
Acest singur eveniment are puterea de a rupe legăturile păcatului şi de  a  transforma 
vieţile noastre.
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VESTEA BUNA A LUI ISUS

By
Christy A. Brawner

Trădarea lui Isus” – Lecţia 5
MATEI 20 – 26 

  “Pe când Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece 
ucenici şi le-a zis :”Iată că ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi dat în mâinile 
preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei îl vor condamna la moarte şi îL vor da 
în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească, dar a 
treia zi va învia”. Matei 20: 17-19

Recapitulare

1.Isus s-a născut dintr-o fecioară numită _______________.
2.Tatăl său, _____________, a avut un vis în care Dumnezeu i-a spus să fugă în 

Egipt deoarece regele Irod vroia să-l ________________ pe Isus .
3.Ioan Botezătorul a trăit în deşert predicând şi botezându-i pe toţi cei ce 

________________ de pacatele lor.
4.Isus nu a avut nici un ____________, dar l-a rugat pe Ioan Botezătorul să-L 

boteze.
5.Ce înseamnă cuvântul “pocăinţă”?
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6.Când s-a botezat Isus ____________________ s-a pogorât în chip  de porumbel 
ş i o v o c e s - a a u z i t d i n c e r s p u n â n d : “ A c e s t a e s t e 
___________________________ în care îmi găsesc plăcerea.”

7.În deşert Isus a fost ispitit de _________________.
8.Isus a întâlnit doi oameni care erau posedaţi de _______________. Isus a 

demonstrat că are puterea să _______________ demoni.
9.Ce este mai bine, să fii un mare păcătos cu multe păcate dar pocăit sau să fii o 

persoană cu puţine păcate dar să nu te pocăieşti niciodată?
10.Isus a spus că dacă Îl mărturisiţi în faţa oamenilor, El vă va ______________ 

în faţa ___________ Său care este în ceruri.
11.Mulţi galileeni, inclusiv oamenii din oraşul Capernaum, _______________ 

Cuvântul lui Dumnezeu. Ei îl urmau pe Isus doar pentru minunile pe care le 
făcea.

12.Ei nu voiau să se pocăiască de păcatele lor. Din nou, ce înseamnă cuvântul 
“pocăinţă”?

13.Isus  a spus că va da ____________________ tuturor celor trudiţi şi 
împovăraţi pentru că jugul Său e ________________.

14.Fariseii nu vroiau ca Isus să-l vindece pe omul cu mâna uscată pentru că era 
într-o zi de ____________ şi era împotriva religiei să munceşti de 
___________. 

15.Fariseii au pus la cale un plan ca să-l ____________ pe Isus.
16.Isus ştia că Fariseii plănuiau să-L omoare, dar continua să facă multe minuni, 

insclusiv înmulţirea celor doi ___________ şi câteva_______________ pentru 
a hrăni mai mult de patru mii de oameni.

 Isus, împreună cu ucenicii Săi, a făcut o călătorie din Galileea la Ierusalim. Cănd 
era aproape să sosească în Ierusalim, Isus a rugat doi ucenici să treacă pe lângă un 
anumit oraş şi să-I aducă o măgăriţă şi  un mânz de care avea nevoie. Isus a călătorit 
pe mânz până în oraşul Ierusalim.
 A intrat în oraş încununat de glorie şi succes. Multimile s-au adunat în jurul Lui 
de-o parte şi de alta. Un mare număr de oameni şi-au aşezat  hainele pe jos pentru a 
face un covor pe care Isus să intre în cetate. Unii rupeau ramuri de finic şi le presărau 
pe drum în cinstea Lui. Cei ce mergeau înaintea şi în urma lui Isus strigau: “Osana, 
Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile 
preaînalte!
 Intreaga cetate a Ierusalimului a fost mişcată de acest eveniment măreţ şi 
neobişnuit. Toată lumea din cetate întreba: “Cine este acesta?”. Unii răspundeau: 
“Acesta este Isus, profetul din Nazaretul Galileii.”
 Deci Isus a intrat în cetate şi s-a dus la templul iudeilor. Acolo I-a gonit pe toţi 
vânzătorii. A  răsturnat mesele schimbătorilor de bani care-şi făcuseră tarabe  în 
templu. El le-a zis: “Este scris, casa Mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi a-ţi 
făcut din ea o peşteră de tâlhari.”. După aceasta a rămas în templu să-I vindece pe 
orbi şi pe şchiopi.
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 Dupa ce  Isus I-a învăţat multe lucruri pe oameni şi după ce a făcut multe semne 
şi minuni în templu, liderii religioşi s-au adunat ca să se sfătuiască să-L omoare pe 
Isus. Au vorbit  cum să-l atragă printr- o viclenie şi să-l omoare. Totuşi, se temeau să-
L omoare In timpul Paştelui, aşa că au decis să aştepte până avea să se termine Paştele 
şi apoi să se ocupe de Isus.
 Acum unul dintre cei doisprezece ucenici, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus să se 
întâlneascâ cu marele preot şi I-a zis: “Ce îmi dai dacă ţi-L voi aduce?”. Au căzut
de acord să-I dea treizeci de arginţi. Din ziua aceea Iuda a început să găsească o 
ocazie să-L trădeze pe Isus.
 Pentru că era săptămâna Paştilor, ucenicii au pregătit cina pentru praznic întocmai 
după cum le spusese Isus. În noaptea praznicului, Isus s-a aşezat împreună cu cei 
doisprezece ucenici şi le-a zis: “Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” După 
ce a zis aceasta, ucenicii s-au întristat foarte tare şi fiecare a început să întrebe: “Sunt 
eu Doamne?”
 Isus le-a răspuns: “Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. 
Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El, dar vai de omul acela 
prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.”
  Iuda, cel ce avea să-L vândă, a întrebat:”Învăţătorule sunt eu?”. Isus I-a răspuns: 
“Tu ai zis.”
 Deci au mâncat împreună în seara aceea şi în timp ce mâncau încă, Isus a luat o 
pâine, a binecuvântat-o, a rupt-o şi a zis: “Luaţi, mâncaţi. Acesta este trupul Meu.” 
Apoi a  luat paharul, a mulţumit lui Dumnezeu şi li l-a dat, zicând: “Beţi toţi din el 
căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea pacatelor.”
 După ce au terminat de mâncat, au cântat un imn şi împreună s-au dus la Muntele  
Măslinilor. Acolo Isus a continuat să-I înveţe multe lucruri, unele dintre ele cu privire 
la cele ce aveau să se întâmple curând.
 Apoi Isus I-a dus la un loc numit Ghetsimani unde aveau să se roage impreună cu 
El toată noaptea. Atunci Isus I-a luat pe Petru, Iacov şi Ioan împreună cu El deoarece 
se întristase foarte tare. I-a rugat să rămână şi să vegheze împreună cu El, apoi s-a dus 
puţin mai departe să se roage Tatălui Său singur. S-a rugat în noaptea aceea pentru 
lucrurile care aveau să se descopere. Cuvintele Sale au fost înregistrate după cum 
urmează:
 Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum 
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.
 Este înregistrat că Isus s-a rugat exact aceeaşi rugăciune de trei ori şi inima I-a 
fost cuprinsă de o întristare de moarte.
 Cu toate acestea, ucenicii nu au putut să-şi ţină ochii deschişi nici măcar o singură 
oră şi au adormit. La urmă, Isus I-a trezit şi le-a spus: “Sculaţi-vă, haidem să mergem. 
Iată că se apropie vânzătorul.”

Întrebări
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1.Pe ce fel de animal a intrat Isus în Ierusalim?
2.Cum L-au tratat oamenii pe Isus atunci când a intrat in cetate?
3.Ce a făcut Iuda ca să-L văndă pe Isus?
4.Ce praznic se sărbătorea în cetate?
5.Cum l-a înştiinţat Isus pe Iuda că ştia că Îl va trăda? 
6.Ce a spus Isus despre vin la cină?
7.După spusele lui Isus, pentru ce este necesară vărsarea de sânge?
8.Isus I-a luat pe ucenici la Ghetsimani pentru a-şi petrece noaptea în rugăciune. 

Câţi dintre ucenici au putut să stea treji toată noaptea şi să se roage?
9.Care a fost rugăciunea pe care Isus a spus-o în noaptea în care a fost vândut?

Adevăruri  spirituale – Lecţia 5
Matei 20-26

1.Dumnezeu controlează toate lucrurile. Fariseii unelteau să-L prindă pe Isus prin 
vicleşug, însă Dumnezeu, în tot acest timp, îi folosea pentru a-şi exercita voia 
Sa perfectă pe pământ. Din totdeauna voia lui Dumnezeu a fost ca Isus să 
moară pe cruce.

2.Dumnezeu ştie ce este în inima noastră, chiar şi lucrurile pe care nimeni nu le 
cunoaşte. Isus a ştiut tot timpul că ucenicul Său Iuda, îl va vinde.

3.Isus ne iubeşte şi ne tratează cu aceeaşi dragoste chiar dacă noi Îl respingem. 
Iuda a fost atât de bine tratat de Isus încât nici un alt ucenic nu a crezut că el 
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este trădătorul. În acelaşi fel, Isus ne iubeşte şi ne tratează cu dragoste, chiar 
dacă noi îl tradăm sau Îl respingem pe El sau voia Lui pentru viaţa noastră.

4.Săngele lui Isus s-a vărsat pentru noi ca să ne cureţe şi să ne ierte păcatele.
Ucenicii, la acel timp, nu au înţeles faptul că Isus trebuia să moară. Ei nu au 
înţeles că Dumnezeu cere fiecărei persoane plata pentru păcatele din viaţa sa 
şi că această plată este vărsare de sânge. Ei au înţeles că Isus îi iubea şi că 
aveau păcatele ieratate, dar le mai trebuia încă timp să înţeleagă preţul pe care 
L-a plătit Isus pentru a le putea ierta păcatele.

*mulţi oameni ştiu că au păcate în viaţa lor. Unii poate au auzit chiar povestea 
lui Isus şi că Isus îi iubeşte, dar foarte puţini înţeleg că Dumnezeu cere sânge 
ca plată pentru păcat. Isus, pentru că este Dumnezeu, este singura persoană 
care a trăit sau va trăi pe acest pământ fără nici un singur păcat. Datorită 
incredibilei Sale iubiri pentru noi, El a ales să-şi predea viaţa ca o jertfă pentru 
a plăti preţul pentru păcatele noastre şi nu numai pentru ale noastre ci pentru 
ale întregii lumii. Datorită acestei jertfe avem noi acum ocazia să primim 
iertare de păcate şi pace cu Dumnezeu.

Săptămâna viitoare vom privi la detaliile răstignirii lui Hristos.

VESTEA BUNĂ A LUI ISUS

De
Christy A. Brawner

„Răstignirea lui Isus” – Lecţia 6
Matei 26-27
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„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt”! „Ba mai mult, vă spun, că de acum încolo veţi vedea 
pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” 
Matei 26:64

Recapitulare

1. Isus a fost născut de o fecioară a cărei nume era ____________.
2. Aşa cum Scriptura a prevestit, Isus s-a născut în oraşul_______________.
3. Aşa cum Scriptura a spus, Isus a ieşit din ţinutul ___________, pentru că a fugit 

de regele Irod.
4. Tatăl lui Isus, ____________, a avut un vis, prin care i s-a spus să se întoarcă în 

Israel pentru că regele Irod a murit. Iosif, speriat încă de fiul regelui Irod, şi-a 
mutat familia în provincia ____________, într-un oraş numit Nazaret.

5. Isus a început lucrarea sa publică fiind botezat de ____________.
6. Pe când ieşea Isus din apa ____________    ____________ un porumbel s-a 

coborât din cer, şi de asemenea glasul ____________ i-a vorbit din cer spunând, 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc toată plăcerea.”

7. Isus a vindecat mulţi oameni şi a iertat mulţi oameni de ____________.
8. Chiar după mul te minuni , mul ţ i oameni d in reg iunea Gal i le i 

____________mesajul lui Isus şi nu au vrut să se pocăiască de păcatele lor. 
9. Ce înseamnă cuvântul „pocăinţă”?
10. Pe când mergea Isus în cetatea Ierusalim o mare mulţime de oameni îl însoţea. În 

timpul procesiuni Isus stătea pe un ____________.
11. În noaptea celebrării Paştelor, Isus le-a spus ucenicilor lui că unul dintre ei Îl va      

___________pe El. La vremea aceea, nimeni nu ştia care dintre ei era acela.
12. Isus a vorbit despre vinul pe care ei îl beau. El a spus că el reprezintă sângele care 

va fi vărsat pentru ____________păcatelor.
13. Ucenicii au auzit  aceste cuvinte, dar încă nu puteau înţelege că Isus mergea la 

____________ pentru păcatele lor.
14. După cină, au mers toţi pe Muntele Măslinilor şi apoi în Ghetsimani. Isus s-a 

rugat în timpul nopţii pe când ucenicii ____________.
15. Isus s-a rugat, „Dacă este cu putinţă să treacă de la Mine paharul acesta! Totuşi, 

nu cum voiesc Eu, ci cum ____________voieşti.”

În timp ce Isus îi trezea pe ucenicii Lui, Iuda, cel care-L trădase, a ajuns cu un 
grup mare de oameni printre care se aflau şi mai marele preoţilor şi alţi lideri 
religioşi, mulţi purtând săbii şi ciomege. Iuda a ajuns la Isus şi l-a sărutat, spunând, 
„Te salut Învăţătorule!” Isus i-a răspuns „Prietene, de ce ai venit?”.
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Deodată, unul dintre ucenicii lui Isus a scos sabia, a lovit pe robul mai marelui 
preot şi i-a tăiat urechea. Atunci Isus i-a oprit pe ucenici, s-a atins de urechea omului 
aceluia şi l-a vindecat. El le-a spus ucenicilor că dacă ar dori douăsprezece legiuni de 
îngeri gata de luptă ar veni, dar toate acestea s-au întâmplat pentru ca voia Tatălui din 
Scripturi să se împlinească.

Atunci Isus s-a întors spre mulţimea care venise şi a întrebat: „Aţi ieşit ca 
după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi? În toate zilele stăteam şi 
învăţam poporul în templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au 
întâmplat ca să se împlinească scripturile proorocilor.” 

Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit, lăsându-L singur.

Ei au aranjat  ca mulţi martori mincinoşi să depună mărturie împotriva Lui 
pentru a-l condamna la moarte. Chiar dacă au venit mulţi martori mincinoşi, ei nu au 
putut să aducă suficiente dovezi pentru a-L condamna la moarte până când însuşi mai 
marele preoţilor a venit pentru a-L interoga. La sfârşit  el l-a întrebat pe Isus: „Te jur 
pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!”

„Eu sunt” a spus Isus, „şi veţi vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii şi 
venind pe norii cerului:”

 Auzind acest  răspuns, mai marele preoţilor şi-a rupt hainele şi a zis, 
„Blasfemie!” Atunci cei care erau strânşi acolo L-au luat  pe Isus şi au început să-L 
scuipe pe faţă. Unii L-au bătut cu pumnii iar alţii L-au pălmuit zicând: Hristoase, 
prooroceşte-ne: cine te-a lovit?”

Când a venit în sfârşit dimineaţa, preoţii şi liderii religioşi L-au luat pe Isus, 
L-au dus şi L-au predat guvernatorului Pilat din Pont. Spunându-i că Isus se pretinde 
împăratul iudeilor. 

Pilat L-a luat şi L-a întrebat zicând, „Eşti tu împăratul iudeilor?” Isus i-a 
răspuns, „Tu ai spus.”

Dar chiar şi după tot interogatoriul, Pilat nu a putut găsi un motiv pentru a-L 
răstigni pe Isus. Pe lângă toate acestea, soţia lui a avut un vis înspăimântător şi l-a 
înştiinţat pe soţul ei să nu-i facă nici un rău lui Isus. Pilat ştia că liderii iudeilor L-au 
adus pe Isus înaintea lui din invidie, dar nu ştia ce să facă pentru mulţimea agitată. 
 În fiecare an, în timpul Paştelui, era obiceiul ca Pilat să elibereze un prizonier 
la alegerea mulţimii. În acest an, era în închisoare un cunoscut tâlhar, pe nume 
Baraba. Aşa că el i-a adus pe Baraba şi pe Isus şi le-a făcut mulţimii o propunere, „Pe 
care din amândoi voiţi să vi-l eliberez? Pe Baraba sau pe Isus, care se cheamă 
Hristosul?” Dar mulţimea care era în legătură cu fariseii, striga tare, „Baraba!”
 „Dar ce să fac cu Isus care se numeşte Hristosul?” i-a întrebat Pilat. „Să fie 
răstignit”, i-au răspuns cu toţii. 
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 Când a văzut Pilat, că mulţimea adunată era revoltată, a luat  un lighean cu apă 
şi şi-a spălat mâinile, înaintea mulţimii spunând:”Eu sunt nevinovat de sângele 
acestui om drept.” El l-a eliberat pe Baraba mulţimii şi l-a trimis pe Isus să fie biciuit. 
 Soldaţii lui Pilat l-au luat  pe Isus, l-au dus în pretoriu şi acolo l-au torturat şi 
şi-au bătut joc de El. Au adunat toată cohorta în jurul Lui, L-au dezbrăcat de hainele 
Lui şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini pe care i-au 
pus-o pe cap. I-au pus o trestie în mâna dreaptă ca pe un sceptru şi îngenunchiau 
înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau, „Plecăciune, împăratul iudeilor!” Şi 
scuipau asupra Lui, luau trestia şi-L băteau peste cap. După ce L-au batjocorit, L-au 
dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus la un loc numit 
Golgota „Locul numit Căpăţâna”, acesta fiind locul unde a fost crucificat. 
 Isus a fost  crucificat acolo, şi romanii au pus pe cruce, deasupra capului Lui, o 
placă, pe care scria, „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.” Isus a fost crucificat între 
doi tâlhari, unul la dreapta Lui şi unul la stânga Lui. 
 De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea, în timp  ce Isus atârna pe 
cruce, s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat  cu 
glas tare, zicând: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică, „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu pentru ce M-ai părăsit?” Puţin mai târziu El a strigat din nou. Cu acest strigăt  El 
şi-a dat Duhul. 
 În timpul când El şi-a dat Duhul, deodată s-au întâmplat mai multe lucruri 
ciudate. Perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a 
cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale 
sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte după învierea Lui, au intrat 
în Ierusalim şi au fost văzuţi de mulţi oameni. 

     Întrebări 

1. Cum a fost trădat Isus?
2. Unul dintre apostolii lui Isus, a făcut ceva, încercând să-L apere pe Isus. Ce a 

făcut şi care a fost reacţia lui Isus? 
3. Ce au făcut toţi ucenicii Lui atunci când Isus a fost trădat?
4. De unde din grădină L-au luat oamenii pe Isus?
5. Chiar dacă au fost mulţi martori mincinoşi, cum au reuşit să-L condamne pe 

Isus de blasfemie?
6. De ce conducătorii iudeilor l-au luat pe Isus dimineaţa devreme?
7.  După ce la interogat, Pilat nu l-a găsit pe Isus vinovat, dar fiindu-i frică de 

oameni, le-a oferit acestora posibilitatea să aleagă. Care a fost oferta pe care el 
le-a făcut-o oamenilor şi care a fost alegerea lor? 

8. Cum l-au tratat soldaţii pe Isus?
9. După trei ore de întuneric, Isus a strigat către Dumnezeu. Care e traducerea 

acestui strigăt?
10. Care sunt unele dintre lucrurile care s-au întâmplat când Isus şi-a dat Duhul?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 6
Matei 26-27
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1. Cine este Isus? „Fiul Omului care stă la dreapta puterii şi va veni pe norii 
cerului.”  Acesta a fost răspunsul pe care Isus l-a dat mai marelui preoţilor şi 
acest răspuns a fost ultimul pe care l-a dat înaintea crucificării Sale. A fost un 
răspuns pe care acei oameni nu l-au putut accepta. Dar fiecare persoană 
trebuie de asemenea să se confrunte cu aceeaşi întrebare. Cine este cu 
adevărat Isus? Pentru că, dacă Isus cu adevărat stă la dreapta puterii şi va veni 
pe norii cerului, fiecare dintre noi trebuie să hotărască cum îi va răspunde?

2. Isus a fost crucificat în locul lui Baraba, un criminal dispreţuit; şi Baraba a 
fost în schimb lăsat liber. 

*Poate că eu nu sunt un criminal dispreţuit, dar la fel ca Baraba, eu sunt un păcătos şi 
înaintea lui Dumnezeu eu de asemenea sunt vrednic de pedeapsa cu moartea. Biblia 
spune în Romani 6:23, „Plata păcatului este moartea.”  Aceasta înseamnă, că noi toţi 
merităm să murim, din cauza lucrurilor rele pe care le-am făcut în viaţa noastră. Nu 
contează dacă noi avem multe păcate, ca şi în cazul lui Baraba, sau am fost o 
persoană relativ bună, aşa cum au fost unii dintre ucenicii Lui. 

3. Isus a fost torturat , judecat şi omorât pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele 
din viaţa noastră. 
Acesta a fost motivul pentru care Isus a venit pe pământ. El a vrut ca noi să 
fim capabili, să stăm, înaintea lui Dumnezeu, iertaţi de păcatele noastre. Unii 
oameni au spus, că Isus a fost un martir sau un profet. Dar acest lucru nu este 
adevărat dacă ne gândim la propria mărturie a lui Isus. El a pretins că este 
Dumnezeu şi că a venit pe pământ, ca să moară pentru păcatele noastre.

4. Isus şi-a dat Duhul.  În orice moment Isus ar fi putut coborî de pe cruce. El ar 
fi putut să-i omoare cu un singur cuvânt pe toţi acei oameni care şi-au bătut 
joc de El. Dar, prin propria-i alegere, El a suportat umilinţele şi a stat pe cruce 
până la ceasul ales. Şi atunci, la timpul ales de El, El şi-a dat Duhul. El a ales 
să moară, pentru că a vrut să plătească datoria pentru păcatele noastre. Biblia 
spune în Ioan 3:16 că, „ Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viaţă 
veşnică.”

*În lecţia viitoare, vom studia despre învierea lui Isus. Deoarece, adevărul este că Isus 
nu este mort, ci este viu şi astăzi El vrea să vină în viaţa ta. El vrea să-ţi curăţească 
inima de toate păcatele şi să-ţi transforme complet viaţa. 
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VESTEA BUNA A LUI ISUS

De 
Christy A. Brawner

„Învierea lui Isus” – Lecţia 7
Matei 27-28

„Nu vă temeţi, căci ştiu că voi căutaţi pe Isus Cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat, 
aşa cum a zis.” Matei 28:5-6

Recapitulare

1. Isus a fost născut de o fecioară pe nume _____________.
2. Isus şi-a început lucrarea Sa publică, fiind ________________ de un om 

numit Ioan Botezătorul. 
3. La botezul Lui, _________  ___________ s-a coborât peste Isus, în chip de 

porumbel şi vocea Lui Dumnezeu a vorbit din cer spunânt. „ Acesta este 
_______ Meu preaiubit, în care mi-am găsit toată plăcerea.” Aceasta ne arată 
cele trei persoane ale Trinităţii: Dumnezeu _______________, Dumnezeu 
______________, şi Dumnezeu ________________. 

4. Isus a vindecat mulţi oameni de boli şi a iertat  mulţi oameni de ___________ 
lor. 

5. Dar chiar şi după multe minuni, mulţi oameni care trăiau în Galileea au 
respins cuvintele Lui şi nu au vrut să ____________________ de păcatele lor. 

6. Ce înseamnă cuvântul „pocăinţă”?
7. Isus a spus că vinul reprezintă sângele Lui care poate fi _________________ 

pentru mulţi spre ___________________păcatelor. 
8. Fariseii l-au atacat pe Isus în grădină când se ruga şi L-au dus la casa mai 

marelui ___________________ a cărui nume era Caiafa. 
9. Mai marele preoţilor l-a întrebat pe Isus dacă El era _____________ şi Isus a 

spus că El era. În acest timp oamenii au venit  după Isus şi _____________ pe 
faţa Lui, _____________ El, şi L-au lovit cu ______________mâinile lor. 

10. Când s-a făcut dimineaţă, fariseii L-au luat pe Isus şi L-au dus la Guvernatorul 
roman a cărui nume era  _______________. 

11. Pilat nu L-a găsit pe Isus vinovat, dar a acceptat să fie crucificat, deoarece s-a 
speriat _________________________ între oameni. 
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12. Soldaţii romani L-au torturat pe Isus. Ei i-au pus o coroană _____________ 
pe cap şi l-au lovit  peste cap cu o ____________________, pe care ei i-au dat 
să o ţină. 

13. Când era Isus aşezat pe cruce, era o placă pe care scria, „ACESTA ESTE 
ISUS, _________________ IUDEILOR.”

14. De la ora a şasea până la ora a noua, a fost __________________ pe pământ. 

Era un om foarte bogat, numit Iosif din Arimatea, care era, de asemenea, 
ucenicul lui Isus. Acest om, l-a întrebat  pe Pilat dacă poate lua trupul Lui Isus, pentru 
a-L aşeza pe Isus în mormântul lui. Pilat a fost de acord şi Isus a fost aşezat într-un 
mormânt nou. După ce Isus a fost aşezat în grotă, o piatră mare a fost rostogolită la 
uşa mormântului. 

În ziua următoare, fariseii s-au adunat împreună şi s-au dus la Pilat,
pentru că şi-au amintit cuvintele pe care le-a spus Isus că El va învia a treia zi. Ei i-au 
cerut lui Pilat ca mormântul să fie păzit, până a treia zi, pentru ca să nu se întâmple 
ceva cu trupul lui Isus. Aşa că, Pilat le-a dar permisiunea ca ei să păzească mormântul 
cum vor ei. Ei s-au dus la mormânt, au pus gărzi în faţa mormântului şi au sigilat 
piatra. 
 În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Maria au mers la 
mormântul unde Isus fusese pus. Când au ajuns acolo, a fost un cutremur de pământ, 
piatra care era pusă la uşa mormântului a fost mutată, şi un înger al Domnului a stat 
pe piatră. Cei ce păzeau mormântul au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
 Dar îngerul le-a vorbit femeilor şi le-a spus, „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi 
căutaţi pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat, aşa cum a zis. Veniţi de vedeţi 
locul unde zăcea Domnul. Şi duceţi-vă repede şi spuneţi ucenicilor Lui că a înviat 
dintre cei morţi! Şi iată, El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată 
v-am spus lucrul acesta.”
 Femeile au plecat repede de la mormânt, cu frică şi mare bucurie, ca să dea de 
veste ucenicilor ce s-a întâmplat. Dar pe când se duceau ele să ducă ucenicilor vestea; 
Isus le-a întâmpinat şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au oprit, s-au apropiat să-I 
cuprindă picioarele şi I s-au închinat. El le-a spus să spună ucenicilor să meargă în 
Galileea, unde se vor întâlni. 
 Soldaţii, care au păzit mormântul, au intrat în cetate şi au dat de veste preoţilor 
celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Preoţii cei mai de seamă s-au adunat 
împreună, s-au sfătuit şi au decis să dea soldaţilor mulţi bani, pentru a răspândi vestea 
în oraş, că ucenicii au furat trupul lui Isus pe când soldaţii dormeau. Ei le-au promis 
soldaţilor, că dacă va ajunge lucrul acesta la urechile guvernatorului Pilat, ei îl vor 
potoli şi îi vor apăra ei înşişi pe soldaţi. Şi soldaţii au luat banii şi au răspândit 
cuvântul acesta în tot oraşul pentru mai multi ani. 
 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, la muntele unde Isus le spusese 
că se vor întâlni. Când L-au văzut, cu toţii I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 
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 Isus le-a vorbit pentru ultima dată spunând: „Toată autoritatea mi-a fost  dată 
în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate popoarele botezându-i în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit! Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin

 

Întrebări

1. Ce i-a cerut Iosif din Arimatea lui Pilat?
2. Fariseilor le era frică că se va întâmpla ceva cu trupul lui Isus în ziua a treia. 

De ce?
3. Cine s-a dus să-l vadă pe Isus în prima zi a săptămânii, şi ce au aflat  acele 

femei când au ajuns la mormânt?
4. Pe când se întorceau ele să le spună ucenicilor ce au descoperit, pe cine au 

întâlnit?
5. Isus le-a spus ucenicior Săi că se vor întâlni într-un alt loc lângă Ierusalim. 

Unde?
6. Pe munte, Isus a avut o poruncă foarte importantă să le dea ucenicilor Lui. 

Încearcă să completezi spaţiile libere cu cuvintele Lui Isus: „Duceţi-vă şi 
faceţi _______________ din toate popoarele, ______________ în numele 
Tatălui, a Fiului şi  al ____________ ____________,  şi învăţaţi-i să păzească 
tot ce v-am poruncit! Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.”
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 7
Matei 27-28

1. Isus este viu astăzi. Isus nu este un om care poate fi întemniţat şi omorât. El 
este Dumnezeu veşnic.  El este fără început şi fără sfârşit. Planul lui 
Dumnezeu, de la începutul lumii, a fost ca să vină pe pământ ca om, ca un 
slujitor care suferă. A fost voia Lui ca să fie crucificat, într-o zi şi într-un 
anume fel. Planul Lui nu poate să fie frustrant şi nici nu poate cineva să-L 
învingă. El este şi va fi întotdeauna Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. 

2. Fariseii au crezut cuvintele lui Isus, aşa că au pus soldaţi să păzească 
mormântul Lui, după moarte, deoarece El promisese că va învia din nou. Ei au 
crezut cuvintele soldaţilor când ei le-au spus ce s-a întâmplat. Aşa că ei i-au 
plătit pe soldaţi pentru a minţi despre ceea ce s-a întâmplat. Aceeaşi 
conducători au fost prezenti când Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus, şi însuşi 
glasul Lui Dumnezeu a vorbit din cer mărturisind cine este El. Acei bărbaţi au 
fost martori la multe miracole pe care le-a făcut Isus. Ei au fost chiar mânioşi 
pe El, când El l-a vindecat pe omul cu mâna uscată în Sabat. Ei L-au văzut pe 
Isus scoţând mulţi demoni din oameni chinuiţi şi L-au văzut  iertând oameni de 
păcatele lor. Aproape nimeni nu ştia mai multe lucruri despre viaţa şi mesajul 
lui Isus, decât fariseii. Dar acest grup de oameni nu au acceptat dragostea lui 
Dumnezeu, pe care, Isus a oferit-o, pentru propriile lor vieţi. Ei nu s-au pocăit 
de păcatele lor. Ei nu au cedat controlul vieţii lor autorităţii lui Isus Hristos. A 
avea o relaţie personală cu Isus Hristos este mai mult decât a învăţa şi a crede 
întâmplările din viaţa Lui. Este mai mult decât o religie nouă şi diferită. Isus 
doreşte ca noi să ne pocăim de păcatele noastre, să credem în El şi să-i dăm lui 
vieţile noastre. El doreşte să devină Domnul şi conducătorul vieţilor noastre. 
El vrea să controleze fiecare zi din viaţa noastră. 

3. Cine este Isus
 Isus s-a născut dintr-o fecioară
 Isus a pretins că El era Dumnezeu
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 Isus a înfăptuit multe miracole şi i-a iertat pe oamenii care s-au 
pocăit de păcatele lor. 

 Isus a murit pe cruce pentru a plăti preţul pentru păcatele din viaţa 
noastră înaintea dreptăţii lui Dumnezeu. 

 Isus a înviat din morţi şi astăzi este viu. 
 Isus vrea pentru mine, deasemenea, să mă pocăiesc de păcatele 

mele şi să-i dau Lui viaţa mea. 

Biblia ne învaţă, că Isus nu a murit pentru a deveni un exemplu, El a murit 
pentru a fi un înlocuitor pentru noi, care meritam, să dăm socoteală lui Dumnezeu, 
pentru toate lucrurile greşite din viaţa noastră.

Biblia spune că „Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.”

Romani 10:13
 Aceasta înseamnă că în ceea ce priveşte trecutul meu, eu pot să-I cer lui Isus să 

vină în viaţa mea şi El mă va ierta de toate păcatele mele şi va trăi în viaţa mea. 

 Îneamnă că din momentul în care Isus intră în inima mea, toate păcatele mele din 
trecut, păcatele din prezent şi păcatele din viitor, sunt DEJA iertate înaintea lui 
Dumnezeu. Şi aceasta nu este pentru că am făcut ceva. Nu este pentru că eu am 
ales o religie bună. Nu este pentru că am devenit o persoană morală. Nu este 
pentru că părinţii mei sunt dintr-un anumit grup etnic sau dintr-o anume clasă 
socială. Este NUMAI pentru că am acceptat jerfa pe care Isus a depus-o deja când 
a murit pe cruce. 

 Înseamnă, că, de acum înainte, în ochii lui Dumnezeu sunt o persoană curată, fără 
păcat. Biblia ne învaţă că plata păcatului este moartea, dar moartea lui Hristos este 
suficientă pentru a mă transforma într-o nouă creatură. Dacă aleg să-L urmez pe 
El. 

Dacă doreşti iertarea lui Dumnezeu chiar acum în viaţa ta şi doreşti să fii un 
urmaş al lui Hristos, tu poţi să-i ceri Lui să intre în inima ta chiar în acest 
moment. Nu este necesar să fii într-un loc religios special şi nu este necesar să 
spui cuvinte speciale sau magice. Este important, doar să vii înaintea lui 
Dumnezeu şi să declari că tu crezi că Isus este Dumnezeu şi doreşti ca El să fie 
Domnul sau stăpânul vieţii tale. 

 Tu poţi spune o rugăciune ca aceasta:
 
 „Tată, ştiu că sunt un păcătos. Cred că Isus a murit pe cruce şi că s-a 
ridicat din mormânt pentru a mă salva de păcatele mele. Mă pocăiesc de păcatele 
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mele. Vino în viaţa mea şi iartă-mă de toate păcatele mele. Îti dau ţie viaţa mea. Îţi 
mulţumesc pentru dragostea pe care o ai faţă de mine. În numele lui Isus. Amin”

4. „Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Biblia spune în Ioan 14:2, „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar 
fi aşa, v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi 
vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu 
să fiţi şi voi.”

Isus ne promite că ORICINE îşi va da viaţa lui/ei în mâna Lui îşi va petrece 
veşnicia cu El într-un loc numit cer. Cerul este casa Tatălui. Toţi cei care l-am 
primit pe Isus în viaţa noastră, ne vom petrece veşnicia cu Isus. Aceasta înseamnă 
că Isus va fi cu noi aici pe pământ, dar când vom muri ne vom petrece veşnicia cu 
El în cer. 

Dragostea pe care Isus o are pentru noi, este într-adevăr, veşnică!

ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ 
ÎN HRISTOS
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De Christy Akins Brawner

Seria Ucenicizare
Seria Pionierat Evanghelistic

ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

De 
Christy A. Brawner

“Prima Şi A Doua Venire A Lui Isus” – Lecţia 1
Matei 1 şi 24

Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru... De aceea şi 
voi fiţi gata; căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” Matei 24:42, 
44

* Dacă este posibil, ar fi bine ca fiecare membru din grup, care poate să scrie, să-şi 
aducă un caiet de notiţe şi un creion pentru acest studiu. 

În timpul când romanii conduceau toată lumea pe care o cunoşteau,  în ţinutul 
Israel, era o fecioară numită Maria, care era logodită cu un bărbat numit  Iosif. Maria a 
rămas însărcinată înainte ca ei să se căsătorească şi când Iosif a descoperit, el a vrut 
ca să pună capăt relaţiei lor. Aşa că, într-o noapte, el a decis să facă acest lucru în 
ascuns, pentru a nu o expune pe Maria ruşinii publice. 
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 În timp ce el se gândea la toate aceste lucruri, un înger al Domnului a venit  la 
el. Îngerul i-a spus să nu o lase pe Maria, să se căsătorească cu ea, pentru că ea nu l-a 
înşelat, ce s-a zămislit  în ea este de la Duhul Sfânt. Îngerul i-a spus că ea poartă 
copilul care a fost promis prin profeţii evrei de demult. Pruncul pe care l-a purtat în 
pântece a fost acela la care s-a referit profetul Isaia când a spus: „fecioara va rămâne 
însărcinată, va naşte un Fiu, şi-i va pune numele Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu 
este cu noi.”
 Iosif l-a crezut pe înger şi a luat-o pe Maria de soţie. Dar ei nu au avut relaţii 
sexuale până când s-a născut Isus, aşa încât El a fost născut de o fecioară. Iosif i-a pus 
numele copilului, Isus. 

 Biblia a făcut multe profeţii despre venirea lui Isus. Naşterea Lui a fost 
prevestită în Vechiul Testament precum şi evenimentele care au dus la moartea şi 
învierea Lui. Isus, însuşi, a făcut multe promisiuni în legătură cu cine este El  şi cu 
lucrurile pe care le va face. Unele dintre profeţiile lui Isus, la fel ca şi altele din 
Vechiul Testament, încă nu au fost împlinite. Aceste profeţii ne spun că Isus va veni 
din nou pe pământ. Prima venire a lui Isus a fost într-un loc modest, pentru că El a 
venit ca un Slujitor suferind. Dar Biblia ne învaţă că a doua Lui venire va fi foarte 
diferită. 

Isus le-a vorbit celor care L-au urmat, despre venirea Sa, în timp ce-i învăţa 
într-un loc numit Muntele Măslinilor. El le-a spus aceste lucruri ca un răspuns la 
întrebarea, „Care va fi semnul venirii Tale, şi al sfârşitului veacului acestuia?”
 Isus le-a răspuns prima dată cu prudenţă: El le-a spus să aibă mare grijă pentru 
ca nimeni să nu-i înşele. El le-a explicat, că, odată cu apropierea venirii Lui, tot mai 
mulţi oameni vor veni în numele Lui. Ei vor spune, „Eu sunt Hristosul.” 
Din nefericire, mulţi îi vor crede pe aceşti prooroci falşi. Şi tot în acest timp, de 
asemenea, vor fi multe războaie pe pământ între diferite popoare. Vor fi patru 
calamităţi îngrozitoare: tulburări şi veşti despre războaie, foamete, boli şi cutremure 
de pământ. Dar toate aceste lucruri sunt doar începutul. Pentru că vor fi chiar mai 
multe necazuri şi suferinţe care vor veni înainte de vremea sfârşitului.
 Oamenii se vor înşela unii pe alţii, se vor omorî unul pe altul şi se vor urî unul 
pe altul din cauza credinţei în Isus. Vor fi mulţi profeţi falşi, care vor merge încoace şi 
încolo, înşelându-i pe oameni. Fărădelegile se vor înmulţi şi dragostea celor mai mulţi 
se va răci. Dar prin toate aceste lucruri, Vestea Bună a lui Hristos va continua să fie 
propovăduită, până ce toate naţiunile, vor auzi despre Hristos şi atunci va veni 
sfârşitul. 
 Va fi un necaz foarte mare şi tulburare, peste tot în lume. Şi dacă Dumnezeu i-
ar lăsa pe oameni să continue după cum vor ei, într-un timp foarte scurt s-ar 
autodistruge complet, dar de dragul urmaşilor lui Hristos, Dumnezeu va scurta zilele 
nacazului şi suferinţei pe pământ. 
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 Să nu-i credeţi pe falşii profeţi şi pe falşii Hristoşi care vor merge din loc în 
loc făcând semne şi minuni impresionante. Aceşti oameni, doar încearcă să-i înşele pe 
alţii; dacă este posibil, pe aceia care şi-au predat vieţile lui Isus Hristos. 
 Dar atunci, într-o zi, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa 
va fi şi venirea Fiului Omului. După acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna 
nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerului vor fi clătinate. 
ATUNCI se va arăta în cer semnul Fiului Omului, şi ATUNCI toate seminţiile 
pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere 
şi cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi-i vor aduna 
pe toţi cei care şi-au predat vieţile lor lui Isus Hristos. Şi-i vor aduna pe aceştia din 
cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. 
 Dar când exact se vor întâmpla aceste lucruri, nu ştie nimeni. Nici îngerii din 
ceruri nu ştiu când se va întoarce Isus pe pământ. Nimeni nu ştie când se va întoarce 
Isus Hristos pe pământ. Acest lucru îl ştie doar Tatăl. 
 „De aceea, şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă 
gândiţi.”

Întrebări 
1. În ce ţară s-a născut Isus?
2. Care au fost numele părinţilor pământeşti ai Lui Isus?
3. Care a fost miracolor, în legătură cu prima venire a Lui Isus pe pământ?
4. Profetul Isaia a profeţit  că Isus va fi născut dintr-o fecioară şi se va chema 

Emanuel, care înseamnă „_________ _________ _________ .”
5. Ce L-au întrebat ucenicii pe Isus când erau împreună pe Muntele Măslinilor?
6. Despre ce fel de oameni le-a spus Isus să fie cu grijă pentru a nu fi înşelaţi de 

ei?
7. Cine vor pretinde că sunt acei oameni despre care Isus a spus că vor veni?
8. Isus a menţionat patru feluri de lucruri îngrozitoare care se vor întâmpla în 

toată lumea înainte de venirea Lui. Care sunt aceste patru lucruri?
R_____________, F____________, B_____________, şi C______________.
9. Isus a spus că urmaşii Lui vor suferi din cauza credinţei lor în Hristos. Care 

sunt unele dintre lucrurile, despre care Isus a spus că oamenii şi le vor face 
unii altora. 

10. Isus a spus că falşii profeţi vor avea putere să facă tot felul de lucruri, aşa 
încât să-i inducă în eroare până şi pe urmaşii lui Isus. Care sunt aceste lucruri?

11. Cu ce fenomen natural a spus Isus că se va asemăna venirea Sa?
12. Ce se va întâmpla cu soarele, cu luna şi cu stelele când Isus va veni din nou?
13. Cu ce instrument vor cânta îngerii când îi vor strânge pe urmaşii lui Hristos?
14. Unde se vor aduna oamenii lui Dumnezeu?
15. Cine este singurul care ştie când va reveni Isus Hristos?
16. Cum pot să reacţionez, dacă cineva face un miracol care nu este făcut în 

numele lui Isus, sau dacă cineva se pretinde a fi Isus?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 1
Matei 1, 24

1.Aşa cum Isus a venit prima dată împlinind profeţiile, El va veni din nou cu putere şi 
cu mare glorie. Există multe religii false, mulţi profeţi falşi şi mulţi oameni care 
pretind că sunt Dumnezeu. Când Isus va veni din nou, nu va fi nici o confuzie despre 
cine este El. Biblia spune că fiecare genunche se va pleca şi fiecare limbă va mărturisi 
că Isus este Domn. Oricine vine la noi şi pretinde că este un nou profet, un nou 
Hristos sau un Dumnezeu, este un profet fals şi un înşelător. 

2. El îi va strânge pe toţi oamenii Lui de la o margine a cerului la cealaltă.
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 Isus a promis că va veni şi a venit. El a promis că va veni din nou şi va veni. 
El a promis că-i va strânge împreună pe TOŢI urmaşii Lui, şi o va face. 

 Când îi cerem lui Isus să vină în viaţa noastră, când îi dăm Lui inimile noastre, 
El promite că niciodată nu ne va lăsa sau nu ne va părăsi. Aceasta înseamnă 
că, nu contează dacă noi păcătuim (şi noi toţi păcătuim). Dumnezeu este 
credincios şi îşi va ţine promisiunea pe care ne-a făcut-o. Nu contează ce se va 
întâmpla cu noi, sau ce vom face, dacă noi i-am dat viaţa noastră lui Isus, El 
ne va lua cu El în cer, şi atunci când se va întoarce ne vom întâlni cu El pe 
norii cerului. 

4. Oamenii lui Dumnezeu vor suferii dacă-L urmează pe El. 

 Biblia ne învaţă că atunci când va veni sfârşitul lumii, oamenii vor deveni tot 
mai imorali. Ei vor urî mai mult, vor omorî mai mult şi se vor trăda unii pe alţii. 
Biblia spune, că tot mai mulţi oameni îi vor urî pe cei care îl vor urma pe Isus şi îi 
vor prigoni. E posibil ca tu să fi experimentat deja, situaţii, în care, oamenii te 
tratează diferit, pentru că ai luat hotărârea de a-L urma pe Isus. Cum s-a schimbat 
atitudinea oamenilor faţă de tine de când i-ai cerut lui Isus să intre în inima ta? Au 
trădat unii oameni, poate prieteni adevăraţi sau membrii din familia  
dumneavoastră, prietenia pe care aţi avut-o din cauza faptului că aţi luat  decizia 
să-L urmaţi pe Hristos?
      Biblia ne învaţă, că trebuie să-i iubim pe aceşti oameni. (Matei 5:43-48). Noi 
trebuie să-i iubim pe toţi cei care ne urăsc sau ne rănesc. Trebuie să-i iubim şi să 
ne rugăm pentru ei. Acesta este modul în care Isus i-a tratat  pe aceia care L-au 
trădat şi L-au lovit şi a fi un urmaş al Lui Hristos înseamnă a urma exemplul Lui 
de dragoste. Biblia, de asemenea, ne învaţă, că, celor care suferă, sau sunt 
persecutaţi că-L urmează pe Hristos, le este rezervată o binecuvântare specială. 
De fapt, Biblia ne spune să ţinem cont de ele, pentru că într-o zi vom vedea că 
merită preţul pe care l-am plătit.

 Să încheiem această întâlnire cu o rugăciune. Să împărtăşim fiecare ce-am 
experimentat, de când l-am acceptat pe Hristos. Să sperăm că sunt poveşti 
frumoase, dar pot şi să nu fie. A suferit cineva din cauza faptului că L-a 
acceptat pe Hristos? Să ne amintim şi să ne rugăm ca grup pentru această 
persoană.  

 Înainte de a ne ruga, fiecare persoană, care are un caiet de notiţe, sau, 
aceia care au o foaie şi un creion să îl pregătească. Dacă ai un caiet de 
notiţe, scrie numele fiecărui membru din grup pe câte o pagină separată. 
Sub fiecare nume, vom scrie cererile de rugăciune ale fiecărei persoane. 
Astfel, ne amintim cererile de rugăciune ale fiecăruia. Şi tot în acest mod, 
vom face o listă, cu oamenii, despre care ştim că au nevoie să-l primească 
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pe Isus. Comparaţi aceste liste cu toţi ceilalţi, aşa încât  să ne unim cu 
prietenii noştri în lupta pentru alţi prieteni şi persoane la care ţinem.

 Aşa cum am început în această săptămână, haideţi să ne rugăm unul 
pentru altul în fiecare zi. Puneţi acest caiet de notiţe, sau foaie, în 
dormitorul dumneavoastră şi înainte de a vă aşeza în pat, sau când vă 
treziţi, luaţi-vă caietul sau foaia şi aduceţi-vă aminte să vă rugaţi unul 
pentru altul. 

 Haideţi să încheiem această întâlnire, mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru 
că este credincios şi-şi ţine promisiunea. Să-I mulţumim că a venit pe 
pământ prima dată pentru a ne salva de păcatele noastre şi pentru 
promisiunea, privind a doua venire a Sa. Să-I cerem, să ne ajute, să fim 
consecvenţi în a ne ruga unul pentru altul în săptămâna care urmează. 

Începând o viaţă nouă în Hristos

De 
Christy A. Brawner
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„Fuga lui Isus în Egipt şi Botezul Lui” – Lecţia 2
Matei 2-3

„Şi Isus, fiind botezat, S-a ridicat din apă. Şi iată cerurile I s-au deschis şi a
văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel şi venind peste 
El. Şi iată, un glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
Mi-am găsit desfătarea.” Matei 3:16-17

Recapitulare

1. Numele mamei lui Isus a fost ______________.
2. Profetul Isaia a profeţit că Isus va fi chemat Emanuel, care înseamnă 

„Dumnezeu _________ ________.”
3. Pe Muntele Măslinilor, când ucenicii L-au întrebat pe Isus despre întoarcerea 

Lui, Isus le-a spus că trebuie să fie atenţi aşa încât să nu fie înşelaţi de 
___________ _____________. 

4. Isus a spus că mulţi vor pretinde că sunt _______________.
5. Isus a spus că se vor întâmpla lucruri îngrozitoare în toată lumea, cum ar fi: 

R______________, F______________, B_______________şi C__________.
6. Isus a spus că urmaşii lui Hristos vor suferii şi ei. De ce?
7. Cu ce eveniment din natură, a spus Isus, că se va asemăna venirea Lui?
8. Unde îi va strânge îngerii pe oamenii lui Dumnezeu?
9. Cine este singurul care ştie când va veni Isus din nou?
10. Cum pot să reacţionez, dacă cineva face miracole, dar nu în numele lui Isus, 

sau, dacă cineva se pretinde că este Hristos?
11. Mă pot considera _______________ când cineva îşi bate joc de mine din 

cauza credinţei în Hristos.
12. Eu pot să-i tratez pe toţi cei care mă desconsideră din cauza lui Hristos cu 

___________. 

Isus s-a născut în Betleem şi a trăit acolo în mod cert, până când a fost vizitat
de magii din Răsărit. Aceşti oameni au venit în Israel conduşi de o stea strălucitoare. 
Întrând în provincia ebraică Iudeea, ei s-au dus prima dată în oraşul capitală, 
Ierusalim. Acolo au mers la împăratul Irod şi l-au întrebat, unde s-a născut noul Rege 
al lui Israel, pentru că ei i-au văzut steaua. 
 Irod şi tot  Ierusalimul împreună cu el s-au tulburat  când au auzit aceste 
lucruri, aşa că Irod i-a adunat în secret pe toţi cărturarii care cunoşteau scrierile sfinte. 
El i-a întrebat, pe aceşti învăţaţi, unde spune Scriptura, că se va naşte Regele iudeilor, 
care a fost promis. Ei i-au spus, că profeţii au anunţat, că Pruncul se va naşte în 
Betleem. 
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 Irod le-a spus magilor unde să meargă. Dar, înainte de a pleca din casa lui, el 
i-a întrebat când axact au văzut ei, prima dată, steaua. El a procedat astfel pentru a 
putea calcula vîrsta copilului. 

Magii şi-au continuat călătoria spre Betleem şi steaua i-a condus chiar spre
casa unde locuia Isus. Magii au intrat în locul unde era Isus şi I s-au închinat. Apoi I-
au prezentat daruri de preţ: aur, tămâie şi smirnă. Înainte ca să se întoarcă în ţinutul în 
care locuiau, aceşti oameni au avut un vis de la Dumnezeu. În vis, au fost înştiinţaţi să 
nu se întoarcă în ţara lor pe la Ierusalum, aşa cum le-a cerut Irod. Ei s-au în ţara lor pe 
un alt drum. 
 Iosif, de asemenea, a avut un alt vis de la Domnul. Acest vis l-a avertizat  să 
plece imediat cu Maria şi cu Copilaşul. Ei au plecat în Egipt şi au rămas acolo până 
când a auzit un alt cuvând din partea Domnului. El a fost  înştiinţat, că Irod a încercat 
să-l omoare pe copil. Prin aceasta s-a împlinit profeţia din Vechiul Testament, „Am 
chemat pe Fiul Meu în Egipt.”

Irod, întradevăr, a dorit să-şi pună planul în aplicare şi să-L omoare pe Copilul
promis. El i-a omorât pe toţi copiii de parte bărbătească de la doi ani în jos, din 
Betleem şi din regiunile din jur. 
 După moarte lui Irod, Iosif a avut un alt vis în care a fost sfătuit să se întoarcă 
în Israel. Iosif a ascultat de Domnul. El a mers într-un ţinut din nordul Iudeii numit 
Galileea şi s-au stabilit în oraşul Nazaret. 
 În acele zile, era un bărbat numit Ioan Botezătorul care începuse să predice în 
pustia Iudeii. Mesajul predicii lui era: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este 
aproape.” Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă şi la mijloc era încins cu un 
brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 
 Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului, 
au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele erau botezaţi de el. De asemenea 
multi din Farisei şi din Saduchei veneau la el pentru a-l auzi. Pe aceşti oameni, Ioan i-
a numit „pui de năpârci” deoarece ei credeau că vor fi salvaţi prin tradiţiile şi 
moştenirea lor religioasă şi nu credeau că trebuie să se pocăiască de păcatele lor. 
 De asemenea, Ioan Botezătorul predica, că va veni Altul, care-i va boteza cu 
Duh Sfânt şi cu foc. El a spus că Cel care va veni îi va împărţi pe oameni, adunându-i 
la El pe aceia care şi-au pus credinţa în El, iar pe ceilalţi în va lăsa să ardă într-un foc 
care nu se stinge. 
 Isus a venit din Galileea la râul Iordan, la Ioan, pentru a fi botezat de el. Ioan a 
încercat să-L oprească, deoarece el a simţit că nu e vrednic să-L boteze. Dar Isus a 
insistat să fie botezat, pentru că El a vrut să împlinească tot ce trebuie împlinit. 
 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă; şi toţi au putut  să vadă, 
cum cerurile s-au deschis deasupra Lui. Duhul Sfânt s-a pogorât peste el, în chip  de 
porumbel şi s-a auzit o voce din cer spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit  în care 
îmi găsesc plăcerea.”
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Întrebări 

1. Ce fel de oameni au venit să-l viziteze pe Isus şi ce i-au dăruit ei?
2. În care oraş s-au oprit ei prima dată, şi cu cine au vorbit ei?
3. De ce l-a avertizat Dumnezeu pe Iosif să fugă în Egipt?
4. Unde s-a dus Iosif după ce a murit Irod?
5. Unde a predicat Ioan Botezătorul?
6. Ca cine arăta el?
7. Care era mesajul lui pentru oameni?
8. Ce se întâmpla cu oamenii care-şi mărturiseau păcatele?
9. De ce i-a numit Ioan Botezătorul pe Farisei şi Saduchei „pui de viperă”?
10. Ioan a predicat despre Cel care vine şi care este mai mare decât el. El a spus 

că Cel ce vine îi va împărţi pe oamenii din lumea întreagă. Cum îi va împărţi?
11. Cine a venit în Galileea pentru a fi botezat de Ioan?
12. Isus a insistat  ca Ioan să-l boteze chiar dacă acesta se simţea nevrednic. Care a 

fost motivul pentru care a vrut să fie botezat?
13. Ce s-a întâmplat când a ieşit Isus din apă?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 2
Matei 2-3

1. Noi putem să-L experimentăm pe Dumnezeu, cel mai bine, numai atunci când Îl 
ascultăm pe El într-un mod complet. 
Dumnezeu i-a spus lui Iosif să facă o mulţime de lucruri, pe care, el, în mod normal, 
nu le-ar fi făcut. El L-a ascultat pe Dumnezeu şi s-a căsătorit  cu Maria, chiar dacă ea 
era însărcinată. El s-a încrezut în Dumnezeu, cu toate că, îi era imposibil să înţeleagă 
cum a rămas Maria însărcinată. Apoi, din nou, după ce s-au dus în Betleem, 
Dumnezeu le-a spus să se mute în Egipt. Egiptul era o ţară străină, unde oamenii 
vorbeau o limbă străină, trăiau complet diferit şi chiar se închinau la dumnezei falşi. 
Această mutare nu a fost uşoară pentru un bărbat cu o soţie şi cu un copil mic. 
Oricum, el a ales să asculte de Dumnezeu. Şi ca rezultat, Isus a rămas în viaţă.

Aşa cum Dumnezeu a avut un plan special cu viaţa lui Iosif, Dumnezeu are un plan 
special, individualizat pentru fiecare dintre noi. Biblia spune, că, chiar de când eram 
în pântecele mamelor noastre, Dumnezeu ne cunoaşte şi a creat  un plan special pentru  
noi. Dacă vrem să-L experimentăm cel mai bine pe Dumnezeu în vieţile noastre şi în 
cele ale copiilor noştrii, noi trebuie să ascultăm cu grijă toate instrucţiunile pe care El 
le are pentru noi. Biblia spune că Dumnezeu doreşte să ne vorbească fiecăruia, în 
inimile noastre, atunci când ne rugăm şi citim Cuvântul Lui. 
El vrea să ne conducă spre o viaţă îmbelşugată cu El. De multe ori, Dumnezeu ne 
vorbeşte direct, în timp ce ne rugăm şi citim Cuvântul Lui. El se comportă cu noi, 
după situaţii specifice, atitudini specifice şi după deciziile specifice pe care noi 
trebuie să le luăm. Noi trebuie să facem o alegere înainte de a fi puşi în faţa unei 
alegeri, pentru ca atunci când va fi nevoie să facem precum a făcut Iosif, să decidem 
să-L ascultăm pe Dumnezeu chiar dacă suntem într-o situaţie dificilă.

*Îţi vorbeşte Dumnezeu despre ceva specific din viaţa ta? Îţi cere să schimbi ceva din 
viaţa ta, care este dificil pentru tine să schimbi? Dacă da şi dacă te simţi confortabil, 
împărtăşeşte aceasta cu grupul. Fiecare persoană poate scrie apoi, sub numele tău, în 
caietul ei sau al lui de notiţe – pentru a-şi aminti şi a se ruga în fiecare zi din 
săptămâna care urmează, pentru acest lucru. Dumnezeu doreşte şi îţi va da planuri 
ciudate pentru viaţa ta. 

2. Înainte ca Isus să se întoarcă în cer, după învierea Lui, El ne-a dat nouă, tuturor 
urmaşilor Lui, o poruncă. Haideţi să vedem ultimele Lui cuvinte, înainte ca El să se 
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întoarcă în cer. „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.” Mai 
târziu în acest studiu, vom învăţa cum să mergem şi să le spunem altora despre Isus. 
Dar există o poruncă pe care trebuie să o împlinim toţi în ascultare de Cuvântul Lui. 
Noi trebuie să fim botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. 

 Botezul este un simplu act de ascultare lăsat de Hristos. Se intră în apă cu o 
persoană credincioasă şi se face prin scufundarea în apă şi ridicarea din apă, 
ca o persoană nouă.

 Isus nu a fost botezat atunci când a fost copil. În Evanghelia după Luca, 
vedem că Isus a fost dus la templu ca un copil. Şi atunci preotul l-a 
binecuvântat pe El şi pe părinţii Lui. Dar acesta nu a fost un botez. 

 Botezul Lui a fost propria Lui alegere. Nu a fost ceva care au făcut părinţii Lui 
pentru El. În exemplul lui Hristos, noi toţi trebuie să mergem şi să cerem să 
fim botezaţi de o persoană credincioasă.

 Acesta nu este un ritual religios prin care tu te identifici cu o sectă ori o 
denominaţie. Nu este nici o experienţă religioasă, care îţi va curăţa sufletul de 
păcate. Este mai degrabă un simbol, o mărturie publică a deciziei noastre de a-
L urma pe Hristos. Biblia ne învaţă că botezul este o icoană a morţii şi învierii 
lui Hristos. Atunci când suntem botezaţi, noi ne identificăm cu moartea şi 
învierea Lui Isus. 

• Ce crezi tu despre botez? Crezi că este un lucru dificil să fii botezat după 
exemplul lui Hristos. Ai nevoie să fii botezat? Ţi-ai dori să fii botezat?
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ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

De
Christy A. Brawner

“Ispitirea lui Hristos” – Lecţia 3
Matei 4

„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu.” Matei 4:4

Recapitulare

1. Profetul Isaia a spus că Isus va fi chemat Emanuel, care înseamnă, 
„Dumnezeu _____________.”

2. Isus a spus, că atunci când se va întoarce pe pământ, la sfârşit, va fi ca un 
zăvor _____________.

3. Isus a spus că atunci când se întoarce pe pământ, nimănui nu-i va fi greu să-L 
recunoască pe adevăratul Hristos, pentru că oricine îl va vedea venind pe 
______________  cu putere şi mare glorie. 

4. Isus a spus că înainte ca El să vină, mulţi vor face înşelătorii spectaculoase, 
pretinzând că sunt Hristos. Noi trebuie să fim atenţi în aşa fel, încât să nu fim 
_______________  de profeţii falşi. 
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5. Isus a spus că noi trebuie să ne considerăm ________________ atunci când 
oamenii ne batjocoresc din pricina lui Hristos, deoarece nu vom rămâne fără 
răsplată. El a spus că noi trebuie să-i tratăm pe aceşti oameni cu 
___________.

6. Isus a spus că singurul care ştie când se va întoarce Isus pe pământ este 
________. 

7. Un om în pustiu, numit _________ __________ a predicat mesajul pocăinţei, 
a purtat haine din păr de cămilă şi a mâncat lăcuste. 

8. Mulţi au venit să fie botezaţi de Ioan şi şi-au mărturisit ____________.
9. Ioan a spus că Cel care vine îi va împărţi pe oameni pe pământ, iar cei care îl 

vor respinge vor fi aruncaţi într-un ____________ care nu se stinge.  
10. Isus a venit şi i-a cerut lui Ioan să-L ______________.
11. Când a fost botezat Isus, ________ _____________  a venit în chip  de 

porumbel şi ___________ a vorbit din cer. 
12. Cu ultimele cuvinte, înainte de a se întoarce în cer, Isus le-a spus ucenicilor 

Săi să-i __________________ pe toţi cei care-L acceptă pe Hristos ca Domn.
13. Noi trebuie să fim ____________ nu pentru că este  ________________ de 

păcatele noastre, ci pentru că este un simbol al identificării cu ____________.
14. Botezul simbolizează ___________, __________, şi ____________lui Isus. 

După ce a fost botezat, Isus, a fost dus de Duhul în deşert, ca să fie ispitit de
Diavol.  Isus a stat  acolo patruzeci de zile şi patruzaci de nopţi, postind. După cele 
patruzeci de zile, El a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul 
lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Isus i-a răspuns, 
folosind un pasaj din Vechiul Testament care spune: „Omul nu trăieşte numai cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
 Apoi Diavolul l-a dus în Ierusalim, oraşul capitală, şi L-a pus pe streaşina 
Templului. Şi I-a spus: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: 
„El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta, şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu 
cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris” a zis Isus: 
„Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărăţiile 
pământului şi strălucirea lor, şi i-a zis: „Toate aceste lucruri ţi le voi da Ţie, dacă Te 
vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă Satano”, i-a răspuns Isus. 
„Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” 
Atunci Diavolul a ascultat  şi a plecat. Îngerii au venit şi au început să-I slujească lui 
Isus. 

Întrebări 

1. De ce l-a dus Duhul Sfânt pe Isus, pentru a fi ispitit? 
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2. Ce a făcut Isus patruzeci de zile înainte ca Satan să vină la El şi să-L 
ispitească?

3. Ce l-a provocat Satan pe Isus să dovedească că este, când l-a ispitit prima şi a 
doua oară?

4. În ce a încercat Satan să-L convingă pe Isus să transforme pietrele când l-a 
ispitit prima dată?

5. Cum l-a învins Isus pe Diavol în prima ispitire?
6. Ce a încercat Satan să-L determine pe Isus să facă, atunci când l-a urcat pe 

streaşina templului din Ierusalim, în a doua ispitire?
7. Cum l-a învins Isus pe Satan în a doua ispitire?
8. În a treia ispitire, Satan i-a promis lui Isus că-I va da toate împărăţiile 

pământului, dacă Isus va face un singur lucru. Ce i-a cerut Satan lui Isus să 
facă?

9. Cum l-a învins Isus pe Satan a treia oară?
10. Cine a venit să-i slujească lui Isus după ce Isus i-a poruncit diavolului să 

plece?

Adevăruri Spirituale – Lecţia 3
Matei 4

1. Noi vom trece prin situaţii în care suntem ispitiţi chiar după ce ne predăm 
vieţile lui Hristos. Spre deosebire de Hristos, noi nu vom merge în pustiu 
pentru a fi ispitiţi. Biblia ne învaţă, că noi nu suntem ispitiţi doar de Diavol, ci 
chiar de propriile noastre dorinţe (Iacov 1:14). Biblia ne învaţă că există o 
luptă continuă, în inima fiecăruia dintre noi, între dorinţa noastră de a face 
bine şi dorinţa de a face rău. „Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce 
urăsc... Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau 
să-l fac, iată ce fac!” Romani 7:15 & 19

2. Vei trece prin situaţii în care eşti ispitit deoarece tu ai acum două naturi în tine. 
Una este spritul cărnii şi cealaltă este Duhul lui Dumnezeu (Duhul Sfânt) din 
tine.  Galateni 5.16-17 spune: „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu 
împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva 
Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele 
altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” Va fi o luptă zilnică între voia ta şi 
voia lui Dumnezeu, atât în lucrurile mari cât şi în lucrurile mici din viaţa ta. 

3. Noi putem învinge ispita în acelaşi mod în care a făcut-o şi Isus, prin puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu.  Evrei 4.12 spune, „Cuvântul lui Dumnezeu este 
viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri, pătrunde până 
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acolo că desparte sufletul şi trupul, încheieturile şi măduva, judecă simţurile şi 
gândurile inimii.” Citiţi acest verset de mai multe ori. Cereţi-le celorlaţi să 
spună ce cred că înseamnă acest verset. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar o carte de sfaturi. Este puterea cuvintelor pe care 
Dumnezeu o foloseşte pentru a vorbi inimilor noastre într-un mod specific. Cuvântul 
lui Dumnezeu pătrunde adânc, până în străfundurile sufletelor noastre, pe care le 
cunoaşte doar Dumnezeu. 

 Cel mai important lucru, pe care fiecare urmaş al lui Hristos trebuie să-l facă, 
este să petreacă ÎN FIECARE ZI un timp  singur cu Tatăl. Satan va face orice va putea 
să ne ţină departe de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el ştie că sursa noastră de 
putere este Cuvântul lui Dumnezeu. El ne va spune că suntem prea ocupaţi; că deja 
participăm la un studiu biblic; suntem prea somnoroşi, Biblia este prea grea şi nu o 
putem înţelege, şi un milion de alte motive. Dar noi trebuie să recunoaştem ce sunt 
aceste gânduri: MINCIUNI. Noi trebuie să facem o prioritate să petrecem timp ÎN 
FIECARE ZI  în rugăciune şi în citirea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Iată şi un plan uşor de urmat:

1. Începe timpul tău de meditaţie personală cu Tatăl, spunându-i cât de mult Îl 
iubeşti şi laudă-L pentru tot ce este El. 

2. Mulţumeşte-i pentru tot ce a făcut în viaţa ta şi pentru răspunsurile pe care le-
ai primit la rugăciunile tale. 

*Este o idee bună, să faci, în caietul în care ţii motivele de rugăciune, o pagină sau o 
secţiune numită „Îţi mulţumesc”, şi notează acele lucruri pe care Dumnezeu le face în 
viaţa ta; întotdeauna pune şi data. În acest mod, tu poţi să ţii o evidenţă a felului în 
care lucrează Dumnezeu în viaţa ta. 

3. Roagă-te pentru alţii: oamenii de la grupul de studiu biblic, familia ta, 
prietenii  tăi, în special pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos încă şi pentru 
nevoile lor speciale. Dacă ai mulţi oameni pentru care te rogi, ai putea să faci 
o pagină, sau o secţiune, pentru fiecare zi din săptămână şi aşează numele lor 
pe două coloane (familia ta şi prietenii tăi) şi roagă-te pentru ei o dată pe 
săptămână. 

Luni                                  Marţi    
Mătuşa Ana  Bunica
Unchiul David  Mama
Maria   Tata
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Ioan David              Pastor Ioan

*Poate fi un ajutor să ne oprim şi să facem lucrul acesta împreună acum. Aşa 
încât, fiecare să-şi poată începe timpul ei sau timpul lui de rugăciune, fără a trebui 
să facă atunci această listă. 

4. Citeşte şi meditează la Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne învaţă că nu trebuie 
să citim Biblia ca pe orice altă carte, ci trebuie să MEDITĂM la ea. 

Aceasta înseamnă că noi trebuie să:
♦ Citim rar
♦ Recitim de câteva ori, gândindu-ne adânc la înţelesul cuvintelor. 

Poate fi nevoie să citim de câteva ori, înainte de a ne concentra la 
adevărul din spatele cuvintelor  - adevăr pe care Dumnezeu vrea să 
ni-l transmită.

♦ Pune numele tău în adevărul Cuvântului, acolo unde e posibil. De 
exemplu, dacă versetul spune “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” 
personalizând poţi spune: Cristi, tu trebuie să cinsteşti pe tatăl tău 
şi pe mama ta.”

♦ Roagă-te cu acest verset lui Dumnezeu şi mulţumeşte-I pentru 
binecuvântările Lui şi spune-I nevoile tale speciale. De exemplu, 
„Doamne îţi mulţumesc pentru tatăl meu şi pentru mama mea. 
Doamne îţi mulţumesc pentru că Tu eşti Tatăl meu ceresc care-mi 
împlineşti toate nevoile şi care eşti lângă mine atunci când tatăl 
meu nu este.”

Biblia are multe adevăruri spirituale, privind viaţa noastră, pe care Dumnezeu 
vrea să ni le comunice chiar acum. Iată un exemplu despre cum putem să 
medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. 

*Să începem cu un capitol despre care am discutat astăzi; Matei 5. Să ne oprim şi să 
citim cu toţii, primele trei sau patru versete. Dacă cineva nu poate să citească, liderul 
va citi aceste versete acestei persoane, de câteva ori, dar nu va da nici o explicaţie. 

*Acum, fiecare va încerca să înţeleagă ce înseamnă aceste versete, şi dacă se poate, 
vom pune numele noastre în versete. Nu vă temeţi să-l lăsaţi pe Duhul Sfânt să vă 
vorbească. Aici e un exemplu, dar, cu siguranţă, nu este singurul mod în care acest 
verset poate fi aplicat în viaţa noastră. Acestea sunt cuvinte pe care Dumnezeu mi le-a 
spus, când am citit aceste versete. 

Versetul 3: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor:”
(Exemplul „adevărului spiritual” al autorului) Vs.3 Sunt binecuvântat dacă 
sunt sărac cu duhul, pentru că voi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Doamne, 
ajută-mă să fiu sărac cu duhul. Nu vreau să fiu arogant, mândru şi plin de 
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duhul meu. Îţi mulţumesc Doamne, pentru tot ceea ce faci în viaţa mea. Îţi 
mulţumesc Doamne, pentru că ştiu că voi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 
Cu adevărat sunt o persoană binecuvântată. 

Versetul 4: „Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!”
(Exemplul „adevărului spiritual” al autorului) Vs.4 „Este dificil pentru mine 
să-mi imaginez cum pot fi binecuvântat  în durere, pentru că durerea este un 
timp de tristeţe. Dar, ca un urmaş al lui Hristos, sunt mulţumitor pentru că ştiu 
că într-adevăr sunt binecuvântat. Pentru că există speranţă pentru noi, cei care 
avem credinţă în Hristos. Doamne, dă-ne nouă speranţă pentru că aceasta ne 
aduce liniştea cu adevărat. Doamne, îţi mulţumesc că mi-ai adus lineşte atunci 
când am experimentat suferinţa în viaţa mea, atunci când a murit mama mea. 
Îţi multumesc pentru oamenii buni pe care Tu i-ai pus în viaţa mea şi care au 
fost confortul meu psihic în timpul de durere. Îţi mulţumesc pentru 
mângâierea pe care am primit-o în sufletul meu, de la Duhul Sfânt. Da 
Doamne, pot să văd dacă sunt credincios că sunt binecuvântat atunci când 
plâng. Te iubesc Doamne, pentru că ai grijă de mine. 

Nu există o formulă specială, cuvinte speciale sau vreo metodă specială. 
Important este doar să medităm la Cuvintele lui Dumnezeu. Permite-le să 
pătrundă adânc în sufletul tău. Când ele pătrund în viaţa ta, Dumnezeu va 
vorbi celor mai profunde zone din sufletul tău. 

Făcând aceasta într-un mod constant şi serios, noi devenim tot mai mult ca 
Hristos în fiecare aspect. Nu vom fi doar capabili să rezistăm ispitelor, ci vom 
vedea mai multă dragoste şi vom acţiona mult mai bine în toate aspectele 
vieţilor noastre. Cunoscându-L pe Dumnezeu într-un mod personal este 
CHEIA către o viaţă creştină în biruinţă. 

*Vă recomand să împărţiţi în două ultima secţiune din caietul vostru de notiţe de 
rugăciune. Aceasta este secţiunea de meditaţie. Scrieţi data în fiecare zi când 
deschideţi Biblia şi notaţi la sfârşit un adevăr despre care v-a vorbit Dumnezeu. 
Uneori este uşor să meditez la Cuvânt dacă-ţi scrii gândurile, sau poate vei revedea 
notiţele tale mai târziu şi îţi vei aminti de lucrurile preţioase despre care a vorbit 
Dumnezeu inimii tale. Acesta este un moment intim şi preţios între tine şi Stăpânul 
tău. 

*Te provoc să-ţi iei un angajament faţă de tine şi faţă de grupul tău, că pentru o 
săptămână vei petrece ultimele cincisprezece minute ale fiecărei zile cu Tatăl. Dacă 
este posibil notează în fiecare zi un lucru despre care ţi-a vorbit Dumnezeu. Dacă nu 
poţi citi, încearcă să găseşti pe cineva care să-ţi citească măcar un verset  pe zi în 
săptămâna care urmează şi vei vedea ce se întâmplă când îi îngădui Cuvântului lui 
Dumnezeu să pătrundă în inima ta, în fiecare zi. 
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*Haideţi să continuăm să citim acest  capitol aşa cum am început. Nu trebuie să ne 
grăbim să terminăm un capitol pe zi. Când termini capitolul, continuă cu capitolul 
următor şi apoi cu următorul. Următoarea săptămână, ne vom întâlni si vom împărtăşi 
fiecare experienţă pe care am avut-o în timpul în care am meditat  la Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Începând o viaţă nouă în Hristos

De
Christy A. Brawner

“Alungând Teama Pescarilor de Oameni ”-Lecţia 4
Matei 4-8

“El le-a zis: “De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat 
vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.” Matei 8:26
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*Ca lider, aminteşteţi să-i întrebi pe membrii grupului dacă au reuşit să citească 
Biblia şi să se roage în fiecare zi. Dă-i fiecărei persoane oportunitatea de a-şi 
împărtăşi experienţele cu ceilalţi. Încurajează efortul lor. 

*De asemenea, din cauza naturii studiului de săptămâna aceasta, este important ca 
grupul să aibă un timp de cereri de rugăciune şi mijlocire, la începutul studiului, nu 
la sfârşit. 

Recapitulare

1. Profetul Isaia a spus că Isus va fi chemat Emanuel, care tradus înseamnă, 
Dumnezeu ____________ ____________.”

2. Pe Muntele Măslinilor, atunci când Isus îi învăţa pe ucenicii Lui despre a doua 
Sa venire, El le-a spus să fie foarte atenţi, pentru a nu fi ______________  de 
falşii profeţi sau de cei care pretind că sunt Hristos chiar dacă ei ar putea să 
facă minuni spectaculoase. 

3. Isus a spus că atunci când se va întoarce pe pământ, la a doua Lui venire, toţi 
îl vor vedea venind în _____________ şi cu mare putere şi glorie. 

4. Isus a spus că singurul care ştie când se va întoarce pe pământ este 
___________. 

5. Ioan Botezătorul a botezat în pustia Iudeii mulţi oameni care se pocăiau de 
___________ lor.

6. Înainte ca Hristos să se înalţe la cer, El a poruncit  ca toţi ucenicii Lui să fie 
______________.

7. Ioan a spus că Cel care va veni îi va împărţi pe oameni pe pământ, şi aceia 
care îl vor respinge pe El vor fi aruncaţi într-un _____________ care nu se 
stinge. 

8. În primele două ispitiri ale lui Isus, Satan a încercat să-L determine pe Isus să 
facă minuni care să dovedească că El este _______________. 

9. În a treia ispitire, Satan i-a cerut lui Isus să se aplece şi să i se ____________ 
lui. 

10. Isus i-a răspuns diavolului de trei ori folosind ___________ din ___________.
11. Dacă dorim să-L cunoaştem pe Dumnezeu mai bine, e nevoie să petrecem 

________________ cu El în fiecare zi. 
12. Care sunt cele două naturi din tine care sunt în conflict  una cu alta? Duhul lui 

_____________ şi duhul ___________.
13. Dacă dorim să învingem întotdeauna ispitele, e nevoie să petrecem timp 

SINGURI cu ______________  în fiecare zi. 
14. Dacă dorim să semănăm mai mult cu Hristos, e nevoie să petrecem timp 

SINGURI cu El ________ ________.

Isus şi-a început lucrarea publică după ce s-a întors din pustiu. El s-a stabilit în 
zona din jurul Mării Galileea, în oraşul Capernaum. El a predicat în această zonă, 
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acelaşi mesaj pe care l-a predicat Ioan Botezătorul, “Pocăiţi-vă, pentru că 
Împărăţia cerurilor este aproape.”

Primii doi ucenici, pe care i-a chemat Isus, au fost  Simon Petru şi Andrei. 
Aceşti doi fraţi erau împreună şi încercau să prindă nişte peşti aruncând mrejele în 
Marea Galileii. Isus i-a chemat spunându-le, „Veniţi după Mine şi vă voi face 
pescari de oameni.”

De acolo El a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi şi pe tatăl lor care
erau într-o corabie şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat pe cei doi fii să-l urmeze.  
Numele lor erau Iacov şi Ioan, iar numele tatălui lor era Zebedei. 
 Isus străbătea toată Galileea învăţându-i pe oameni în sinagogile 
evreieşti, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice 
neputinţă care era în popor. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi 
cei ce sufereau de felurite boli.
 Când a văzut Isus pe toţi cei care-L urmau, El şi-a luat ucenicii şi s-a 
suit pe munte. Acolo El a stat jos şi le-a spus ucenicilor multe lucruri despre 
Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Oamenii ascultau învăţăturile lui Isus şi erau uimiţi de autoritatea cu 
care vorbea Isus. Ei nu au auzit niciodată pe nimeni care să le vorbească aşa în 
sinagogile lor. 
 Când Isus s-a coborât de pe munte, mulţimile aşteptau să-L urmeze 
oriunde va merge El. Un lepros din mulţime s-a apropiat de El şi i-a cerut lui Isus 
să-l curăţească de boala pe care o avea. Îndată lepra lui a fost curăţită. Un alt om, 
un soldat roman, i-a cerut lui Isus să-i vindece robul care zăcea în casa lui. Isus l-a 
vindecat pe robul acela. 
 Isus s-a dus apoi în casa lui Simon Petru, deoarece soacra lui Petru 
zăcea în pat cuprinsă de friguri. Isus s-a atins de mâna ei şi au lăsat-o frigurile. 
Apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească. 
 Isus a stat acolo tămăduind mulţi bolnavi şi scoţând mulţi demoni. 
Când a văzut Isus că mulţimile vin la El în locul acela, El le-a poruncit ucenicilor 
să treacă de cealaltă parte a Mării Galileii. 
 Era deja târziu, atunci când au intrat în corabie cu toţii şi au pornit  spre 
cealaltă parte a mării. Deodată, când erau în mijlocul mării, s-a stârnit o furtună 
mare, care acoperea corabia cu valuri. Ucenicii, mulţi dintre ei pescari şi-au dat 
seama de pericolul în care se aflau şi erau foarte speriaţi. Isus, fiind foarte obosit, 
dormea şi nu se trezea. 
 Ucenicii, înspăimântaţi, L-au trezit  pe Isus spunându-i, „Doamne, 
scapă-ne că pierim!” Isus le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi 
s-a sculat, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut o linişte mare. Ucenicii se mirau 
şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”
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Întrebări 

1. Care a fost mesajul pe care l-a predicat Isus poporului?
2. Care au fost numele primilor doi ucenici ai lui Isus?
3. Care era ocupaţia primilor ucenici?
4. De ce doreau oamenii cu atâta disperare să-L vadă pe Isus?
5. De ce au fost ucenicii lui Isus impresionaţi de modul în care El îi învăţa atunci 

când erau pe munte?
6. După ce Isus s-a coborât de pe munte, El a vindecat pe un om cu o problemă 

serioasă de sănătate. Care era problema acestui om?
7. Apoi El L-a vindecat pe slujitorul soldatului roman. Care era problema acestui 

slujitor?
8. Isus a vindecat şi o rudă a lui Petru. Ce rudă era aceasta?
9. De ce a vrut Isus să treacă de cealaltă parte a Mării Galileii?
10. Ce a făcut Isus când era în corabie?
11. De ce erau speriaţi ucenicii lui Isus?
12. De ce i-a certat Isus?
13. Care a fost reacţia ucenicilor, la reacţia lui Isus, atunci când El a potolit 

furtuna. 

Adevăruri Spirituale – Lecţia 4
Matei 4-8
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1. Isus ne cheamă pe noi TOŢI să fim „pescari de oameni.”  Libertatea pe care o avem 
în Hristos este ceva despre care Isus ne porunceşte să împărtăşim cu oamenii din 
vecinătatea noastră, din orice oraş sau din orice ţară.  Acestea, au fost  ultimele 
cuvinte, pe care le-a spus ucenicilor Lui înainte de a se întoarce în cer. În ultima 
săptămână a acestui studiu, noi vom învăţa cum să împărtăşim cu alţii credinţa 
noastră în Isus, într-un mod clar. Mulţi dintre noi sunt speriaţi, atunci când chiar încep 
să-L împărtăşească pe Hristos altora. Noi avem anumite gânduri, cum ar fi: „cine sunt 
eu, cu toate limitările mele şi cum pot să conving pe cineva să-L urmeze pe Hristos? 
Şi chiar dacă aş putea, eu trăiesc într-un mic colţ de lume, cum ar putea aşadar Hristos 
să aştepte ca noi să schimbăm lumea în cealaltă parte a pământului?

Biblia ne învaţă că, chiar dacă am fi fost cei mai buni oratori care au trăit 
vreodată, totuşi, noi nu am putea să convigem o persoană să-L urmeze pe Hristos. 
Atunci când noi i-am dat inimile noastre lui Hristos, nu o persoană ne-a atins ci 
prezenţa Duhului Sfânt a lui Dumnezeu care ne-a determinat să ne pocăim. Ioan 16:8 
spune, „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, 
neprihănirea şi judecata.”

Rolul nostru, ca pescari de oameni, este să dăm drumul mrejelor şi să apucăm 
în ele toţi „peştii” pe care Duhul Sfânt îi aduce în calea noastră. 

Unul din primii paşi, pe care-i facem în împărtăşirea credinţei în Hristos cu 
alţii, este să fim capabili să împărtăşim cu ei ceea ce Hristos a făcut în viaţa noastră. 
Acest fel de a prezenta lucurile este numit „mărturisire”. Cuvântul „mărturisire” este 
un cuvânt folosit în tribunale. Martorii depun mărturie, astfel încât lucrurile pe care ei 
le cunosc să fie aflate, lucruri la care ei au fost  martori direcţi. Oamenii pot să 
argumenteze că  eşti nebun, un martor mincinos, dar niciodată nu pot nega ceea ce tu 
ai experimetat în mod direct. 
Aici este un exerciţiu pentru noi; să ne oprim şi să-l facem împreună. 

 Fiecare persoană are posibilitatea acum, să se gândească cum a fost viaţa ei/lui 
înainte de a-L cunoaşte pe Hristos.

 Gândiţi-vă apoi cum v-a fost prezentat Hristos prima dată. 
 Gândiţi-vă la momentul în care Duhul Sfânt a început să lucreze în inima 

voastră, şi voi aţi ştiut că Isus este Dumnezeu şi că aveaţi nevoie de El  în 
viaţa dumneavoastră.

 Gândiţi-vă la decizia de a-i da Lui Hristos viaţa dumneavoastră. 
 În final, gândiţi-vă la diferenţa pe care a făcut-o Hristos în viaţa 

dumneavoastră.
 După ce meditaţi la tot acest proces în mintea dumneavoastră, haideţi să dăm 

posibilitatea fiecărei persoane din grup să-şi împărtăşească mărturia cu grupul. 
ESTE IMPORTANT SĂ NU DEPĂŞIM MAI MULT DE 3 MINUTE. 
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*De asemenea, este timpul ca grupul să înceapă să susţină fiecare persoană prin 
rugăciune făcută în timpul personal, răgăciune făcută pentru toţi aceia pe care 
Dumnezeu ni-i arată că au nevoie de El, poate oameni care sunt la locul nostru de 
muncă sau la şcoală. Poate există membri din familia noastră care nu au acceptat 
încă dragostea lui Hristos. Rugaţi-vă împreună pentru aceşti oameni. Fiecare 
persoană poate să noteze în caietul ei/lui de notiţe de rugăciune numele 
menţionate de toţi ceilalţi din grup. Acesta este un efort al grupului de a-i aduce 
pe toţi la Hristos. 

*Dar haideţi să ne amintim de asemenea şi de oamenii care trăiesc în locuri 
îndepărtate de noi. Este responsabilitatea noastră de asemenea să ne rugăm pentru 
toţi oamenii.

*Ideea pentru lider – Poate tu sau pastorul tău cunoaşteţi vreun misionar care 
locuieşte în altă parte a ţării sau în altă ţară. De ce nu, ca grup, începeţi să vă 
rugaţi pentru acele persoane, pentru familiile lor şi pentru oamenii pe care-i 
slujesc ei. Faceţi acest lucru, ca grup, săptămânal, în timpul rugăciunii de 
mijlocire de la studiului biblic. Cineva din grup poate să-i scrie misionarului şi să-
l întrebe care sunt motivele lui de rugăciune şi nevoiele lui speciale. Rugaţi-vă 
pentru acestea şi căutaţi să vedeţi care sunt modalităţile de a împărtăşi Vestea 
Bună a lui Isus oamenilor din alte locuri îndepărtate ale lumii. Opriţi-vă şi 
discutaţi acum pentru că după aceea vom trece la al doilea adevăr spiritual. 

2. Isus i-a mustrat pe ucenicii Lui nu pentru că aceştia L-au trezit cerându-i să 
potolească furtuna ci pentru că ei erau înspăimântaţi.  Ucenicii se uitau în jur la 
furtună. Ei erau obişnuiţi cu furtunile şi ştiau că aceasta este una foarte 
periculoasă. Ei nu erau însă familiari cu puterea lui Dumnezeu în vieţile lor. Ei 
încă nu realizaseră, că Dumnezeu este mai mare decât orice furtună din viaţa lor şi 
că El stătea cu ei în corabia lor. 

Eu am o fiică, de un an şi  jumătate, care începe să exploreze lumea din jurul 
ei. Ea aleargă în jurul casei, deschide sertarele, trage oalele şi tigăile şi  orice 
altceva poate prinde cu mânuţele ei. Într-o zi eram în casa unor prieteni, 
luând cina, şi ea se juca pe jos în sufragerie, în timp ce noi mâncam. Câinele 
prietenilor noştri a intrat plimbându-se în sufragerie. Fiica mea a alergat 
imediat spre mine, cât de repede o ţineau picioruşele ei mici, ţipând, 
„Mama?” Am luat-o în braţe şi muşchii ei s-au relaxat imdiat. De ce? Pentru 
că ea ştia că o iubesc, şi  avea încredere că voi avea grijă de ea. Au fost doar 
câteva momente până când ea a fost complet liniştită şi  chiar l-a mângâiat cu 
mâna ei pe câine. 

Noi suntem copiii lui Dumnezeu din moment ce i-am dat controlul vieţilor 
noastre. El este protectorul nostru. El este siguranţa noastră şi siguranţa copiilor 
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noştri. El ne iubeşte şi atunci când ne e frică, noi putem alerga imediat la El. În 
braţele Lui frica noastră dispare. Nu mai există teamă când noi ne trăim viaţa în 
fiecare zi sub aripile ocrotitoare ale lui Isus Hristos. 

A existat un om în Vechiul Testament, a cărui nume era David. El a trecut prin 
multe dificultăţi şi circumstanţe îngrojitoare din cauza unui împărat pe nume Saul 
care a încercat să-l omoare. Deoarece David a învăţat multe lucruri despre 
Dumnezeu şi a crescut  aproape de El, el a scris multe poeme numite „Psalmi”. 
Acestea sunt poeme inspirate de Dumnezeu şi care ne învaţă despre Dumnezeu. 
Sunt 150 de Psalmi, nu toţi scrişi de David, pe care-i găsim în Vechiul Testament. 
El a scris câţiva Psalmi despre frică, dar eu am ales unul pentru noi, să-l citim şi 
să medităm la el în această săptămână – Psalmul 27. Citiţi-l în timpul vostru de 
rugăciune din această săptămână. Dacă nu aveţi Vechiul Testament, eu am copiat 
acest Psalm şi l-am inclus în acest material. Cereţi-i lui Dumnezeu să vă înveţe să 
puneţi deoparte toată frica voastră şi să staţi în braţele Lui iubitoare şi sigure. 

*Încheiaţi această săptămână împreună, dar de data aceasta permiteţi ca fiecare 
să-şi găsească un partener de rugăciune, de acelaşi sex. Vorbiţi cu toţi ceilalţi 
despre lucrurile din viaţa voastră de care vă e teamă. Apoi rugaţi-vă unul pentru 
altul despre frică, aducând motivele specifice înaintea Domnului. Cereţi-i 
Domnului să îndepărteze frica şi să o înlocuiască cu credinţă în El. Spuneţi-i lui 
Dumnezeu dorinţa voastră de a vă pune toată încrederea în El, chiar şi în acele 
lucrurile care vă înspăimântă. 

Psalmul 27

Domnul este lumina şi mântuirea mea; 
De cine să mă tem?
Domnul este sprijinitorul vieţii mele;
De cine să-mi fie frică?
Când înaintează cei răi împotriva mea, 
Ca să-mi mănânce carnea, 
Tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad. 
Chiar şi o oştire de ar tăbărî împotriva mea, 
Inima mea tot nu s-ar teme.
Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, 
Tot plin de încredere aş fi.
Un lucru cer de la Domnul, 
Şi-l doresc fierbinte:
Aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în casa Domnului, 
Ca să privesc frumuseţea Domnului, 
Şi să mă minunez de templul Lui. 
Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, 
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Mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui, 
Şi mă va înălţa pe o stâncă. 
Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, 
cară mă înconjoară:
voi aduce jertfe în cortul Lui
în sunetul trâmbiţei, 
voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.
Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem:
Ai milă de mine şi ascultă-mă!
Inima îmi zice din partea Ta:
„Caută Faţa Mea!”
Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!
Nu-mi ascunde Faţa Ta, 
Nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, 
Nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!
Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, 
Dar Domnul mă primeşte.
Învaţă-mă, Doamne, calea Ta, şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă, 
Din pricina vrăjmaşilor mei.
Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei!
Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi, 
Şi nişte oameni, care nu suflă decât asuprire.
O! Dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului
Pe pământul celor vii!...
Nădăjduieşte în Domnul!
Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, 
Şi nădăjduieşte în Domnul!
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ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

 De
Christy A. Brawner

 „Dragostea – Sensul Lucrării lui Hristos pe Pământ” – Lecţia 5
Matei 8-10

„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, 
ca nişte oi care n-au păstor.” Matei 9:36

*Înainte de a începe această lecţie, te rog verifică, să vezi, cum au avut membrii 
gupului, timpul lor cu Dumnezeu. Este important nu să fii critic, dar în dragoste, 
încurajaţi-vă unul pe altul, să staţi în Cuvântului lui Dumnezeu, în fiecare zi. 
Spune-le să continue să citească Evanghelia după Matei până la sfârşit. Întreabă-
i pe oameni dacă s-au rugat pentru oamenii care au fost menţionaţi că au nevoie 
de Hristos. Vezi dacă fiecare a avut ocazia să-şi împărtăşească mărturia în timpul 
săptămânii trecute. 

Recapitulare 

1. Profetul Isaia a spus că Isus va fi chemat Emanuel care înseamnă „Dumnezeu 
___________ ____________.”

2. Isus a spus că atunci când se va întoarce la sfârşit, fiecare va vedea venirea 
Lui în ______________ cu mare putere şi cu glorie. 

3. Isus a spus că nimeni nu ştie ceasul când se va întoarce El pe pământ cu 
excepţia _______________.

4. Ioan a botezat în pustia Iudeii pe mulţi care se pocăiau de _____________ lor. 
5. Ioan a spus că va veni Unul care-i va împărţi pe oamenii de pe pământ, şi 

aceia care-L vor respinge pe El vor fi condamnaţi la un ________________ 
care nu se stinge.
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6. Isus i-a răspuns diavolului de trei ori folosind ___________________ lui 
Dumnezeu.

7. Dacă vrem să creştem tot mai mult în apropiere de Dumnezeu trebuie să 
petrecem timp singuri cu El ___________________.

8. Isus ne-a chemat pe noi toţi să fim „___________________ de oameni.”
9. Ce făcea Isus în corabie, în timpul furtunii?
10. De ce erau speriaţi ucenicii?
11. Isus i-a mustrat pe ucenici, deoarece ei erau ________________ şi nu s-au 

încrezut în El. 
12. Biblia ne învaţă că atunci când trăim sub protecţia aripilor lui Hristos nu avem 

nevoie de _______________.

 După ce au străbătut Marea Galileii, în timpul furtunii îngrozitoare, Isus şi 
ucenicii Lui au ajuns de cealaltă parte a mării şi acolo au întâlnit doi îndrăciţi. Aceşti 
oameni erau cumpliţi şi stăteau în morminte. Deodată unul dintre ei a început să 
strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit  aici să 
ne chinuieşti înainte de vreme?”
 Departe de aceşti oameni îndrăciţi era un grup de porcari, cu o turmă mare de 
porci care păşteau. Dracii rugau pe Isus şi-I ziceau că dacă îi scoate afară din acei 
îndrăciţi, să-i trimită în turma aceea de porci. Isus le-a zis: „Duceţi-vă”. Când demonii 
au intrat în porci, deodată turma s-a repezit de pe râpă în mare şi a pierit în ape. 
 Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse şi cele 
întâmplate cu îndrăciţii. Toată cetatea a ieşit în întâmpinarea Lui Isus şi L-au rugat să 
plece din ţinutul lor. Isus s-a suit în corabia Lui şi s-a întors în Galileea. 
 După ce s-a întors în Galileea, iată că i-au adus un slăbănog. Isus l-a vindecat 
pe slăbănog de paralizia lui şi totodată l-a iertat de păcatele lui. Noroadele s-au 
minunat şi I-au dat slavă Lui Dumnezeu, dar fariseii Îl considerau pe Isus, 
blasfemiator. 
 De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om numit Matei. El l-a 
chemat pe Matei să-l urmeze şi Matei L-a urmat imediat. Isus s-a dus să mănânce cu 
el precum şi cu alţi vameşi şi păcătoşi cu o reputaţie proastă în cetate. Când au văzut 
fariseii cu cine mănâncă Isus i-au întrebat pe ucenicii Lui: pentru ce mănâncă 
Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii? Isus le-a răspuns: „Milă voiesc, iar nu 
jertftă.”
 Isus a plecat de acolo şi a ajuns la oameni tot felul. Era un alt om, fruntaş al 
sinagogii. Acest om a avut o fiică care tocmai murise. Isus a mers la ceremonia 
îndoliată, a luat fata de mână şi a înviat-o din morţi. 
 El le-a redat vederea altor doi oameni, care mergeau după El şi Îl implorau să-
i vindece. Apoi l-a vindecat pe un om mut care era şi posedat. A scos demonii afară şi 
omul a fost vindecat. 
 Isus a văzut necazurile şi nevoile oamenilor şi I s-a făcut milă. Necazurile erau 
mari, iar oamenii erau ca nişte oi fără păstor. El le-a zis ucenicilor Lui: „Mare este 
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secerişul, dar puţini sunt lucrătorii. Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată 
lucrători la secerişul Lui.”
 Apoi Isus a chemat pe ucenicii Lui şi i-a trimis peste tot în ţara lui Israel. El 
le-a dat  putere să împlinească multe nevoi ale oamenilor; scopul lor fiind să 
împărtăşească dragostea Lui. El le-a dat instrucţiuni specifice să-i caute pe aceia care 
sunt gata să asculte Veste Bună a lui Hristos. Le-a spus că atunci când vor găsi astfel 
de oameni, acolo unde vor merge, pacea lui Dumnezeu să fie peste casa aceea sau 
peste persoana aceea, dar  i-a avertizat  că mulţi îi vor respinge şi vor respinge mesajul 
lor. 
 El le-a spus: „Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca 
şerpii, şi fără răutate ca porumbeii.” Le-a spus să nu se îngrijoreze de nevoile lor 
materiale. Pentru că Tatăl care ştie chiar şi câte fire de păr avem pe cap, controlează 
toate lucrurile, iar noi suntem de mare preţ pentru El. 
 Isus le-a mai spus, înainte de a se despărţi de ei: „Şi oricine va da de băut 
numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, adevărat vă spun că nu-şi va 
pierde răsplata.”

Întrebări 

1. Pe cine a întâlnit Isus după ce El şi ucenicii Lui au străbătut Marea Galileii, iar 
corabia lor a fost în pericol?

2. Ce se întâmpla rău cu aceşti doi oameni?
3. Ce a făcut Isus pentru ei?
4. De ce au fugit porcii singuri şi au sărit în Mare. 
5. De ce i-au cerut oamenii din cetate Lui Isus să plece din ţinutul lor?
6. Ce i-a făcut Isus paraliticului?
7. De ce spuneau fariseii că Isus este un blasfemiator?
8. Care era numele vameşului pe care Isus l-a întâlnit şi l-a chemat să-L urmeze?
9. De ce criticau fariseii pe Isus şi pe cei cu care cina în acea casă?
10. Ce le-a răspuns Isus acestor oameni?
11. Ce i-a făcut Isus fiicei mai marelui sinagogii?
12. Ce a făcut Isus pentru orbi?
13. Cum l-a vindecat Isus pe omul care nu putea să vorbească? Ce se întâmpla rău 

cu acest om?
14. Ce i-a trimis Isus să facă, pe ucenicii Săi?
15. Isus le-a spus ucenicilor Lui să fie înţelepţi ca _____________ şi fără răutate 

ca _______________.
16. Despre ce lucruri le-a spus Isus ucenicilor să nu se îngrijoreze?
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17. El a spus că Dumnezeu ştie chiar şi numărul __________________ pe care le 
avem.

18. El le-a spus că dacă oamenii vor da un pahar cu apă unui grup de oameni, 
aceştia nu-şi vor pierde răsplata. Despre ce grup de oameni a vorbit Isus?

Adevăruri Spirituale – Lecţia 5
Matei 8-10

1. Lui Isus îi pasă de fiecare persoană. Lui îi pasă de cei posedaţi de demoni, de 
bolnavi, de oamenii săraci, de cei bogaţi şi în special de copii. Fiecare este o 
personalitate şi este de valoare pentru Împărăţia lui Dumnezeu!!!

2. Oamenii nu au întotdeauna grijă de ceilalţi oameni.  La întâlnirea cu oamenii 
posedaţi, oamenii din cetate erau aşa de supăraţi din cauza porcilor încât ei au 
vrut ca Isus să părăsească ţinutul lor. Lor nu le-a păsat  de faptul că Isus i-a 
ajutat pe oameni. Ei erau îngrijoraţi de pierderea financiară pe care au suferit-
o. E un lucru foarte uşor să ţinem mai mult la bani decât la oameni. Din 
nefericire, mulţi dintre noi, cădem în această capcană. I Timotei 6:10 spune, 
„Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii care au umblat după ea, 
au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” De 
asemenea poţi să-ţi aminteşti Cuvintele lui Isus din Matei 6:19-21 unde El 
spune, „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, 
şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le 
mănâncă moliile şi rugina, şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că 
unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.” Banii sunt puternici. 
Ei pot să ne controleze, sau putem să îi dăm lui Dumnezeu şi El ne poate 
controla pe noi. 

• Gândeşte-te în fiecare săptămână: cum îmi cheltui eu banii? Poate ar fi bine să 
scrieţi cheltuielile pe un caiet.

• Întrebaţi-vă: Îl onorez pe Isus cu modul în care îmi cheltui banii?
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• Cumpăr lucruri sau fac lucruri care-L dezonorează pe Dumnezeu? Îi ofensez 
pe alţii cu modul în care îmi cheltui banii? Îi ajut pe alţii cu modul în care îmi 
cheltui banii?

În Vechiul Testament, Dumnezeu cerea fiecărei persoane să-i dea Lui 10% din 
ceea ce avea. În Noul Testament, ni se spune să-I dăm lui Dumnezeu vieţile 
noastre şi tot ceea ce avem. Dar, prin tradiţie, noi am urmat legea Vechiului 
Testament şi dăm 10% din veniturile noastre, lucrării lui Dumnezeu, sau bisericii. 
Aceasta se cheamă zeciuială. Începeţi, rugându-vă, să vedeţi, cât de mult vrea 
Dumezeu să daţi pentru lucrarea Lui? Biblia ne învaţă că Dumnezeu îi 
binecuvântează pe toţi cei care contribuie la creşterea Împărăţiei Lui. De 
asemenea, Biblia ne învaţă că Isus va purta de grijă pentru toate nevoile noastre. 
Poate tu te gândeşti: „Dumnezeu nu înţelege cât de sărac sunt eu?” „Dumnezeu nu 
înţelege ce cheltuieli mari am eu pentru mine însumi?” Isus a fost de asemenea 
născut într-o familie pământească, foarte săracă. Isus a înţeles problemele aduse 
de sărăcie, dar El ne-a cerut să fim credincioşi în ascultare în orice ne cere El să 
facem. Întreabă-L pe Dumnezeu cum vrea El ca tu să fii o parte din suportul 
financiar pentru lucrarea Lui.

3. A fi un urmaş al lui Hristos înseamnă să urmezi exemplul Lui şi să-i iubeşti pe 
alţii aşa cum a făcut-o El.  Este adevărat că noi nu putem să-i vindecăm pe 
oameni precum a făcut Isus, dar Isus încă vindecă şi acum oameni. Noi putem 
fi credincioşi să ne rugăm pentru aceşti oameni bolnavi. Putem să stăm alături 
de ei şi să-i ţinem de mână în momentele lor de durere. Putem să le spunem 
despre dragostea pe care o are Isus pentru ei. Putem să ne rugăm pentru cei 
posedaţi de demoni. Isus încă scoate demoni în toată lumea, prin rugăciunile 
oamenilor Lui. Putem să ne rugăm şi să-i ajutăm pe cei aflaţi în nevoi. Putem 
să facem să-i ajutăm pe cei care au nevoi materiale, dar în mod special, putem 
să le spunem despre dragostea lui Hristos, care  poate să le transforme viaţa 
lăuntrică. Putem să-i ajutăm în mod deosebit pe copii. Isus le-a poruncit 
ucenicilor Lui să facă toate aceste lucruri, dar El promite o răsplată specială 
pentru cei care îi vor ajuta pe copii. 

4. Unii oameni nu sunt uşor de iubit, dar Dumnezeu doreşte pentru noi să avem 
milă. Vameşii din vremurile acelea erau antipatizaţi dintr-un motiv foarte clar. 
Ei lucrau pentru un guvern corupt, adunând bani de la oameni, şi mulţi dintre 
ei cereau mai mult decât  ar fi trebuit şi păstrau într-un mod necinstit, o parte 
pentru ei. Nu este uşor să arătăm dragoste unei persoane care a furat ceva de la 
noi, mai ales dacă această persoană nu s-a pocăit de ceea ce a făcut. Dar Isus 
ne spune că noi, ca urmaşi ai Lui nu avem dreptul de a-i judeca pe aceşti 
oameni, chiar dacă ceea ce au făcut ei este complet greşit. Datoria noastră este 
să ne rugăm pentru ei, să-i iubim şi să le arătăm adevărul, iertarea lui 
Dumnezeu. Dacă ei se pocăiesc de păcatele lor şi ei vor primi complet  iertarea 
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lui Dumnezeu. Biblia spune că noi toţi suntem păcătoşi şi merităm pedeapsa. 
Biblia spune că noi am primit iertare şi milă, aşa că şi noi trebuie să arătăm 
iertare şi milă, chiar dacă aceasta este imposibil pentru noi fără puterea lui 
Dumnezeu din viaţa noastră. 

5. Nevoile lumii sunt aşa de mari; noi nu putem să le împlinim singuri. Există 
milioane de oameni care nu au experimentat niciodată dragostea lui Hristos. 
Există milioane de oameni care nu au experimentat niciodată dragostea 
nimănui. Există milioane de oameni, care doresc, dacă cineva le arată, să-şi 
dea vieţile lor lui Isus şi să experimenteze dragostea Lui. Noi trebuie să facem 
ceea ce putem, dar, de asemenea, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice 
alţi oameni care să facă cunoscută dragostea lui Dumnezeu. 

6. Tu poţi să arăţi dragostea ta pentru Dumnezeu şi altcinva poate să-şi dea 
zeciuiala pentru lucrarea lui Dumnezeu prin biserica ta locală.  Dumnezeu 
foloseşte biserica locală pentru a sluji oamenilor cu probleme spirituale, 
emoţionale şi fizice. Dumnezeu foloseşte zeciuiala ta pentru a ajuta biserica 
să-şi îndeplinească sarcinile ei. 

Întrebări pentru discuţii

1. Care sunt modalităţile prin care, în circumstanţele în care sunt şi în locul meu 
pot să arăt altora dragostea lui Dumnezeu?

2. Care sunt cele mai mari nevoi ale oamenilor din jurul meu? Cum rănesc 
oamenii cel mai mult, în locul în care trăiesc eu?

3. Cum pot să ajung la oamenii răniţi din jurul meu?
4. Cum pot să arăt dragostea lui Dumnezeu, în special copiilor?
5. În ce fel, pot să pun mai presus banii decât oamenii în viaţa mea?
6. Îl onorez pe Dumnezeu cu banii mei?
7. Cum pot să arăt tuturor celor din jurul meu, dragostea lui Dumnezeu?

*Acesta este un alt moment bun pentru a discuta despre susţinerea misionarilor în 
altă parte a lumii şi să ne rugăm pentru grupurile de oameni din altă ţară, care nu au 
auzit încă de dragostea lui Dumnezeu.
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ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

De
Christy A. Brawner

“Trădare şi Iertare”- Lecţia 6
Matei 21-27:10

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să 
ne curăţească de orice nelegiuire.” I Ioan 1:9

B. Recapitulare

1. Profetul Isaia a spus că Isus va fi chemat Emanuel, care înseamnă, 
„Dumnezeu ___________ _____________.”
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2. Isus a spus că nimeni nu ştie când se va întoarce El pe pământ cu excepţia 
_____________.

3. Ioan i-a botezat pe mulţi în pustiu care s-au pocăit de _________________ 
lor.

4. Isus i-a răspuns diavolului de trei ori folosing _______________ lui 
Dumnezeu. 

5. Dacă vrem să creştem în apropierea noastră de Dumnezeu, noi trebuie să 
petrecem timp singuri cu El _________________.

6. Isus ne-a chemat pe toţi să fim „_______________ de oameni.”
7. Isus a arătat dragoste tuturor oamenilor ________________ de bolile lor. 
8. Isus a avut  multă compasiune pentru oameni, deoarece El a văzut multele lor 

____________.
9. Isus le-a spus urmaşilor Lui să meargă la toţi oamenii, dar să fie înţelepţi ca 

_____________ şi fără răutate ca ______________.
10. Isus a spus că El ştie chiar şi numărul _________________ de pe capetele 

noastre. 
11. El a spus că dacă oamenii vor da un mic pahar cu apă unui copil, ei nu-şi vor 

pierde ________________lor.
12. Isus le-a spus ucenicilor Lui în corabie, în timpul furtunii, să nu __________.

Isus a învăţat, a predicat şi a vindecat mulţi oameni în provincia Galileea, dar
totuşi mulţi au respins Cuvintele Lui. Isus le-a explicat  ucenicilor Lui că acestea se 
întâmplau potrivit planului lui Dumnezeu, pe care El l-a ales, să ascundă adevărul Lui 
de cei înţelepţi şi de cei ştiutori şi să-l descopere copiilor. 
 Venise timpul despre care El le spusese mai dinainte ucenicilor. Era timpul 
pentru El, să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea celor mai de seamă preoţi 
şi altor evrei de frunte, să fie omorât şi să învieze din morţi. 
 Întrarea lui în Ierusalim a fost un eveniment măreţ. Oamenii, aliniaţi pe stradă, 
de ambele părţi, aşterneau pe jos hainele lor şi ramuri de măslin, făcând un covor pe 
care El să calce. Şi cum trecea El printre ei, stând pe un măgar, oamenii strigau: 
„Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în  numele Domnului! Osana în 
cerurile prea înalte!”
 Isus a petrecut câteva zile în Ierusalim învăţând la Templu, predicând şi 
vindecând mulţi oameni. Dar El a avut multe confruntări şi conflicte cu Fariseii şi cu 
Saducheii. 
 Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii apropiaţi ai lui Isus, s-a apropiat de 
mai marele preoţilor şi s-a oferit  să-L dea în mâinile lor pe Isus, pentru bani. Ei i-au 
oferit lui Iuda treizeci de arginţi. El i-a luat. 
 În noaptea celebrării Paştelui, cea mai importantă sărbătoare din an a iudeilor, 
Isus stătea cu ucenicii Lui, pentru a lua ultima cină împreună. La această cină, Isus a 
luat o pâine, pe care o aveau pentru masă, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta 
este trupul meu.” Apoi a luat un pahar cu vin, şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu li 
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l-a dat zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului 
celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.”
 După cină, toţi ucenicii s-au urcat pe Muntele Măslinilor. Aici Isus i-a 
avertizat că toţi vor găsi în El o pricină de poticnire. Petru, încăpăţânat, i-a spus, 
insistând, că El nu-L va trăda niciodată pe Domnul Lui. Isus l-a prevenit că nu doar Îl 
va trăda dar se va şi lepăda de El de trei ori înainte de a cânta cocoşul.
 De acolo, Isus i-a luat pe ucenicii Lui în Ghetsimani. El a petrecut restul nopţii 
în rugăciune. El a început să se întristeze şi să se mâhnească cu o întristare de moarte. 
El le-a cerut ucenicilor Lui să se roage cu El, dar ei au adormit cu toţii. Ei s-au trezit 
doar atunci, când a ajuns Iuda în grădină cu preoţii şi cu oamenii care au venit să-L 
prindă pe Isus. 
 Iuda a venit  la Isus şi L-a sărutat  ca un semn al trădării sale. Cei care l-au 
prins pe Isus l-au dus la Caiafa, şeful preoţilor din timpul acela. Ucenicii au fugit din 
Ghetsimani. 
 În timp ce Isus era interogat de Caiafa şi de alţi lideri, Petru era afară în curte. 
În timp ce stătea acolo, a venit la el o slujnică şi a spus: „Şi tu erai cu Isus 
Galileanul.” Petru a negat. Când a ieşit  în pridvor, l-a văzut o altă slujnică, care l-a 
acuzat din nou că a fost cu Isus. El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ. Puţin mai târziu, 
alţi oameni, care stăteau acolo, s-au apropiat de Petru şi l-au acuzat că este cu Isus. 
Atunci el a început să se blesteme şi să se jure zicând: „Nu cunosc pe omul acesta!” 
În clipa aceea a cântat cocoşul şi Petru şi-a adus aminte de cuvintele lui Isus de pe 
Muntele Măslinilor. Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar. 
 Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă, l-au dus pe Isus la Pilat 
pentru a-L condamna la moarte. Iuda, văzând că Isus a fost condamnat la moarte, s-a 
căit, şi a încercat să dea înapoi cei treizeci de arginţi preoţilor celor mai de seamă. El 
le-a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au 
răspuns ei. „Treaba ta.” „Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a 
spânzurat.”

Întrebări

1. Planul lui Dumnezeu este să ascundă adevărul de cei înţelepţi şi de cei ştiutori. 
Cui vrea să-şi reveleze Dumnezeu planul?

2. Cum a fost Isus primit atunci când a intrat în cetatea Ierusalim?
3. De ce s-a apropiat Iuda de preoţii cei mai de seamă şi de ce i-au dat ei treizeci 

de arginţi?
4. În timpul ultimei cine de Paşte, pe care Isus a avut-o cu ucenicii săi, El le-a 

spus că pâinea şi vinul sunt speciale. În ce fel sunt speciale?
5. Isus le-a spus că sângele Lui trebuie vărsat. De ce?
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6. Pe Muntele Măslinilor, Isus le-a spus, urmaşilor Lui, că ei vor face ceva greşit. 
Petru a negat. Isus a prevestit  atunci ceva special despre Petru. Ce a spus de 
fapt?

7. Cu ce gest l-a trădat Iuda pe Isus?
8. Unde era Petru în timp ce liderii religioşi îl interogau pe Isus?
9. Două slujnice au venit la Petru pe rând şi l-au acuzat de ceva. De ce l-au 

acuzat ele?
10. A treia oară câţiva oameni au venit la Isus şi au spus că Petru era cu Isus. Cum 

le-a răspuns Petru acestor oameni?
11. Când s-a simţit Iuda vinovat că l-a trădat pe Isus?
12. De ce s-a dus din nou la mai marii preoţii?
13. Ce a făcut Iuda când preoţii cei mai de seamă au refuzat să accepte banii pe 

care Iuda îi primise de la ei pentru a-L trăda pe Isus?

Adevăruri Spirituale – Lecţia 6
Matei 11-27:10

1. În timpul ultimei cine, pe care Isus a avut-o cu ucenicii săi, Isus a iniţiat o 
tradiţie, care a fost respectată de urmaşii Lui, din toată lumea, de atunci până 
astăzi. Noi numim această tradiţie Cina Domnului. Cina Domnului nu este un 
eveniment supranatural, care ne eliberează de păcate, sau care produce ceva 
special în trupurile noastre. Nu există un moment în care pâinea şi vinul se 
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transformă într-un mod magic în sângele şi carnea lui Isus. Este, mai degrabă, 
un timp, pentru urmaşii lui Hristos, să se strângă împreună, să mănânce 
pâinea, să bea vinul şi să-şi amintească sacrificiul lui Isus de pe cruce. Este un 
moment bun, pentru a ne aduce aminte de preţul pe care l-a plătit Isus pentru 
păcatele din viaţa noastră. Este un timp al bucuriei şi al mulţumirii, în care noi 
ne putem bucura împreună, pentru iertarea pe care Isus a cumpărat-o pentru 
noi. I Corinteni 11:23-33 ne învaţă că este o ocazie solemnă; nu este ceva 
peste care să trecem cu uşurinţă. E un timp pentru a medita la sacrificiul Lui 
pentru noi şi totodată este un timp  potrivit, pentru a ne examina vieţile 
noastre, în lumina a ceea ce a făcut El pentru noi pe cruce. 

2. Dumnezeu cunoaşte eşecurile noastre chiar înainte ca noi să le facem, şi El tot 
ne acceptă şi vrea să ne folosească în împărăţia Lui. Încă de când Isus l-a 
chemat pe Petru să fie „pescar de oameni”, El a ştiut cu siguranţă şi că va 
exista o noapte în care Petru îl va trăda. Dar dacă citim în continuare în Biblie, 
vedem, în Faptele Apostolilor, că Dumnezeu l-a folosit pe Petru, să conducă 
mii de oameni la Hristos. De fapt sunt două cărţi din Biblie care sunt scrise 
chiar de Petru. În Fapte 2, chiar după ce Isus s-a ridicat la cer, îl vedem pe 
Petru predicând în Ierusalim în faţa multor oameni de care lui i-a fost frică în 
noaptea trădării. 

În acelaşi fel eşecurile noastre nu-L surprind pe Dumnezeu. Chiar după ce-L 
primim pe Hristos în viaţa noastră, noi avem eşecuri în vieţile noastre. Noi vom 
păcătui; Îl vom trăda pe Isus; şi vom face o mulţime de lucruri pe care le urâm. 

3. Ce ar trebui să facem atunci, după ce greşim înaintea lui Dumnezeu?

Au existat doi oameni care l-au trădat pe Hristos în noaptea aceea. Unul dintre 
ei a fost Petru, dar până la urmă a fost folosit într-un mod deosebit de Dumnezeu. 
Celălalt a fost Iuda, care de asemenea l-a trădat pe Dumnezeu, dar care apoi s-a 
sinucis. Mulţi oameni, cred, într-un mod greşit, că pe bună dreptate Petru a fost 
iertat, dar Iuda a eşuat pentru că l-a trădat pe Isus într-un mod mai profund. Acest 
lucru nu este adevărat. Biblia ne învaţă că noi TOŢI suntem păcătoşi. Cu toţii îl 
trădăm pe Dumnezeu şi merităm o pedeapsă veşnică, pentru trădarea noastră. Dar 
dacă acest lucru nu este adevărat, care a fost tragica greşeală a lui Iuda? Iuda nu s-
a pocăit de păcatele sale şi nu a cerut iertare de la Dumnezeu. 

Există mulţi oameni care îşi dau seama dacă fac ceva greşit. Mulţi oameni se 
simt îngrozitor de vinovaţi pentru ceea ce au făcut rău în viaţa lor. Unii oameni au 
făcut lucruri atât de îngrozitoare încât  cred că nici măcar Dumnezeu nu poate să-i 
ierte vreodată pentru aceste lucruri. Biblia ne învaţă că ACEST LUCRU NU 
ESTE ADEVĂRAT.
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I Ioan 1:9 spune, „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să 
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de ORICE nelegiuire.” 

Aceasta înseamnă că dacă o persoană:
 

♦ Vine la Dumnezeu
♦ Îi spune lui Dumnezeu ce a făcut ea/el
♦ Se pocăieşte
♦ Îi cere lui Dumnezeu să o/îl ierte de aceste păcate
♦ ATUNCI DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ŞI IARTĂ ACEASTĂ 

PERSOANĂ DE ORICE PĂCAT – NU CONTEAZĂ CÂT DE ORIBIL 
ESTE PĂCATUL. JERTFA LUI  ISUS DE PE CRUCE ESTE 
SUFICIENTĂ PENTRU A SPĂLA ACEST PĂCAT.

De asemenea, aceasta înseamnă, că noi, ca urmaşi ai lui Hristos, niciodată 
nu vom fi învinşi de amintirile păcatelor noastre din trecut, deoarece am fost 
deja iertaţi de Dumnezeu. Nu trebuie să mai trăim simţindu-ne vinovaţi pentru 
nişte lucruri pe care Dumnezeu le-a iertat deja. Petru s-a pocăit  de păcatele lui 
şi a fost  capabil să fie folosit de Dumnezeu. De asemenea şi noi ne putem 
pocăi de păcatele noastre şi putem fi folosiţi de Dumnezeu într-un mod 
minunat. 

Iuda, într-adevăr, a păcătuit în inima lui. Este un lucru oribil să te gândeşti 
cum să-ţi trădezi un prieten apropiat şi să faci ca această persoană să sufere şi 
să moară într-un mod crunt, când el este complet nevinovat. Oricum, adevărul 
este că, Dumnezeu a avut un plan pentru viaţa lui Iuda. Chiar şi Iuda a fost 
vrednic de iertarea lui Dumnezeu. Jertfa lui Isus de pe cruce a fost de ajuns 
pentru a-l ierta chiar şi pe Iuda. Dacă el doar ar fi venit la Hristos,  şi nu ar fi 
lăsat ca vinovăţia lui să-i controleze viaţa, să devină atât de mare şi să-şi ia 
propria viaţă. 

4. Isus le-a spus ucenicilor Lui că legământul sau împăcarea noastră cu 
Dumnezeu este posibilă, deoarece, El şi-a vărsat  sângele pentru iertarea 
păcatelor noastre.  Noi nu am făcut nimic pentru a primi iertarea lui 
Dumnezeu în vieţile noastre. O dată ce L-am acceptat pe Isus în inimile 
noastre, nu mai putem face nimic să pierdem această iertare. Efeseni 1:13b-14 
spune: „aţi crezut în El şi aţi fost  pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese 
făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor 
câştigaţi de Dumnezeu spre lauda slavei Lui.” Ioan 3:16 spune că tu ai „viaţă 
veşnică”. O dată ce Hristos a intrat  în viaţa ta, El nu te va lăsa vreodată. Din 
acel moment tu eşti salvat pentru totdeauna. Biblia spune că trebuie să ne 
amintim de jertfa lui Hristos şi să încetăm să mai păcătuim. Noi trebuie să 
facem tot ce putem mai bine în fiecare zi din viaţa noastră, într-o ascultare 
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completă de Dumnezeu. Dar I Ioan 2:1 ne aminteşte că dacă păcătuim, noi 
trebuie să ne amintim cine trăieşte în noi. Trebuie să ne amintim că Isus este în 
vieţile noastre ca apărătorul nostru înaintea lui Dumnezeu. El este înlocuirea 
plăţii pentru păcatele noastre. 

Dicuţii
1. Ce crezi tu despre Petru şi Iuda?
2. Ce înseamnă cuvântul „iertare” pentru tine?
3. Te-ai simţit vreodată atât de vinovat încât să poţi să te identifici cu Iuda?
4. Nu trebuie să spui cu voce tare, dar este posibil să fi făcut ceva atât de oribil, 

încât să-ţi fie dificil să accepţi iertarea lui Hristos în viaţa ta?
5. Care sunt cuvintele lui Isus pentru tine în această situaţie? Citeşte din nou I 

Ioan 1:9

Fiecare persoană poate să plece capul şi să-i spună lui Dumnezeu tot ce are în 
inima ei/lui. Dacă acolo există păcat, mărturisiţi-l. Cereţi-i lui Dumnezeu să vă 
ridice vinovăţia. Cereţi-i lui Dumnezeu, ca prin mila Lui, să îndepărteze povara 
voastră şi toate consecinţele acestui păcat. Mărturisiţi deschis că jertfa lui Hristos 
de pe cruce este de ajuns pentru ca voi să fiţi iertaţi de păcatele voastre. Afirmaţi 
acest lucru. 

*E posibil, ca mai târziu, Satan să încerce să te atace cu acuzaţii, cu gânduri de 
vinovăţie. Aceste gânduri NU SUNT de la Dumnezeu. Aceste gânduri nu sunt 
gânduri despre o vinovăţie reală ci despre o falsă vinovăţie. Dacă începeţi să aveţi 
astfel de sentimente despre o falsă vinovăţie, legată de ceva pentru care 
Dumnezeu v-a iertat deja, opriţi-vă imediat şi rugaţi-vă.

 „Îţi mulţumesc Isuse pentru că m-ai iertat de păcatele mele (spune 
păcatele într-un mod specific). Doamne, îţi mulţumesc, pentru că jertfa Ta este 
suficientă pentru a mă ierta chiar şi pe mine. Mă încred în sângele Tău şi te rog să 
alungi aceste gânduri din mintea mea.”
 

Dumnezeu este credincios, şi El va face acest  lucru. Dacă te rogi Lui Dumnezeu 
de fiecare dată când Satan te atacă, nu va trece mult timp până când va fi învins şi tu 
te vei simţi liber de toate aceste gânduri. Noi vom avea o victorie completă asupra 
fiecărei părţi din viaţa noastră în Hristos. 
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ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

De 
Christy A. Brawner

„Răstignirea Lui Hristos” – Lecţia 7
Matei 26-27

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar 
pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” I Corinteni 
1:18

Recapitulare

1. Profetul Isaia a spus că Isus va fi chemat Emanuel, care înseamnă, 
„Dumnezeu ___________ _________ .”

2. Isus a spus că nimeni nu ştie când se va întoarce El, cu excepţia 
____________.

3. Ioan i-a botezat pe mulţi în pustie, care s-au pocăit de _______________ lor. 
4. Isus i-a răspuns diavolului de trei ori folosind _____________ lui 

____________.
5. Dacă vrem să creştem mai aproape de Dumnezeu şi să fim capabili  să 

rezistăm ispitelor, trebuie să petrecem timp _____________ cu El 
____________.

6. Isus i-a chemat pe urmaşii Lui să fie „_____________ de _____________.”
7. Isus le-a spus ucenicilor Lui să nu ______________ pentru că El este cu ei.
8. Isus şi-a petrecut timpul pe pământ _______________ în sinagogi, 

______________ despre Împărăţia lui Dumnezeu şi _______________ pe 
oameni de boli. 

9. Isus le-a spus urmaşilor Lui să meargă la toţi oamenii, dar să fie ___________ 
ca şerpii şi blânzi ca _____________.

10. Isus a spus că El ştie chiar şi numărul ______________ de pe _____________ 
nostru.

11. Pe Muntele Măslinilor Isus a prezis că ______________ îl va trăda de trei ori 
înaninte de a cânta cocoşul dimineaţa. 

12. ________________ a fost ucenicul care l-a trădat pe Isus pentru treizeci de 
arginţi.

13. ________________ s-a pocăit  de trădarea lui şi a fost mai târziu folosit  de 
Dumnezeu într-un mod minunat. 

14. ________________ s-a simţit foarte vinovat de ceea ce a făcut şi s-a dus apoi 
şi s-a spânzurat.
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15. Biblia ne învaţă că dacă noi „________________ păcatele noastre, El este 
credincios şi drept ca să ne_______________ păcatele noastre şi să ne 
curăţească de ________________ nelegiuire.”

În timp ce Petru era afară în curtea casei lui Caiafa, Isus era înăuntru şi era 
acuzat de tot  felul de mărturii false. Nici o acuză nu era însă suficientă, pentru a-
L condamna. Isus i-a lăsat, pe cei ce-L acuzau, să continue să-L atace, fără a 
deschide măcar gura, pentru a se apăra. Neputând să-L acuze de ceva, Caiafa L-a 
întrebat pe Isus: „Spune-ne, eşti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!”

În final, Isus a spulberat tăcerea Lui spunând, „Tu ai spus. Ba mai mult, vă 
spun că de acum încolo, veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui 
Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.”

Acest lucru a fost suficient pentru Caiafa şi atunci şi-a rupt hainele de pe el, a 
râs de Isus, L-a bătut şi L-a pălmuit. 

Când a venit  dimineaţa, mai marii preoţilor, şi alţi lideri L-au legat şi L-au dus 
apoi de L-au dat în mâna lui Pilat din Pont, guvernatorul Roman peste provincia 
Iudeea. Guvernatorul l-a întrebat pe Isus, „Eşti tu împăratul iudeilor?” Răspunsul 
Lui a fost foarte simplu, „Tu ai spus.” Preoţii cei mai de seamă au continuat să-L 
acuze, dar Isus din nou a refuzat să răspundă. Guvernatorul se mira foarte mult că 
Isus nu răspundea la nici un cuvânt. El nu l-a găsit vinovat cu nimic şi a încercat 
să găsească o modalitate să-l elibereze. 

Deoarece erau Paştele, cea mai importantă sărbătoare din an pentru iudei, Pilat 
avea obiceiul, ca la fiecare praznic al Paştelor, să elibereze un întemniţat, pe care-l 
voiau oamenii. În acest an, el a adus doi bărbaţi înaintea mulţimii. Unul era 
Baraba, un condamnat vestit, şi pe Isus. El i-a întrebat atunci pe oameni, pe care 
doresc să îl elibereze. Mulţimea, care era aţâţată de preoţii cei mai de seamă, au 
început să strige ca îl vor pe Baraba, iar Isus să fie crucificat. Atunci Pilat  le-a zis 
cu voce tare, „De ce, ce rău a făcut El?” Răspunsul lor a fost, „Să fie crucificat!” 
Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic şi că se face mai multă zarvă, El a ţinut 
cont de cererea lor spunând, „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului 
acestuia. Treaba voastră.” Şi tot  norodul a răspuns, „Sângele Lui să fie asupra 
noastră şi asupra copiilor noştri.”  Pilat l-a eliberat atunci pe Baraba; iar pe Isus 
după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dar în mâinile lor ca să fie răstignit. 

În Pretoriu, Isus a fost dezbrăcat de hainele Lui şi L-au îmbrăcat cu o haină 
stacojie. Au  împletit o cunună de spini pe care I-au pus-o pe cap şi I-au pus o 
trestie în mână. Soldaţii îşi băteau joc de El şi Îl scuipau. Apoi îngenunchiau 
înaintea Lui şi glumeau. Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi-L băteau peste 
cap. 

După ce soldaţii şi-au bătut astfel joc de El în Pretoriu, L-au îmbrăcat din nou 
cu hainele Lui şi L-au dus la Golgota, care înseamnă „Locul căpăţânii”. Acesta a 
fost locul unde se făceau răstignirile. Pe când mergeau ei spre Golgota, au întâlnit 
un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus. 
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În timp ce Isus atârna pe cruce, soldaţii i-au împărţit hainele Lui şi au tras la 
sorţi, pentru a vedea ce să ia fiecare. Ei stăteau sub cruce şi se uitau la El cum 
moare. Preoţii cei mai de seamă şi alţi bătrâni au venit  de asemenea să-L vadă 
atârnat pe cruce, îşi băteau şi ei joc de El şi făceau comentarii sarcastice, 
întrebându-L de ce nu se dă jos de pe cruce. Mulţi alţi oameni au venit acolo unde 
era Isus crucificat şi dădeau din cap, râzând de El. Chiar şi cei doi tâlhari, care 
erau răstigniţi împreună cu El, îi aruncau cuvinte de batjocură. 

De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric peste toată 
ţara. Isus a strigat cu glas tare spre Dumnezeu, „Eli, Eli, Lama Sabactani!” care 
înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Auzind 
acest strigăt, unul dintre cei prezenţi, a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu 
oţet, l-a pus într-o trestie, şi I-a dar să bea. Dar ceilalţi spuneau: „Lasă, să vedem 
dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat 
Duhul. 

O dată cu moartea Lui s-au întâmplat multe lucruri ciudate în tot Ierusalimul, 
lucruri care au mărturisit despre cine a fost El. Perdeaua dinlăuntrul Templului 
care separa Sfânta Sfintelor de restul Templului, s-a rupt în două, de sus până jos, 
pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat. De asemenea multe morminte s-
au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat, au ieşit din 
morminte, au intrat şi au umblat prin Ierusalim.

În seara morţii lui Isus, un om foarte bogat, numit Iosif din Arimateea s-a dus 
la Pilat şi a cerut trupul lui Isus pentru a-l înmormânta. Pilat a poruncit să i-l dea 
şi Isus a fost  luat şi pus într-un mormânt nou, care era săpat într-o stâncă. Iosif a 
luat trupul lui Isus şi l-a înfăşurat într-o pânză curată de in, L-a aşezat în grotă şi a 
prăvălit o piatră mare la uşa mormântului înainte să plece, acolo fiind prezente şi 
Maria Magdalena şi cealaltă Marie. 

Întrebări 

1. Cum l-au condamnat, în final, liderii, pe Isus, în procesul din casa lui Caiafa?
2. Cum a răspuns Isus, tuturor acuzaţiilor aduse împotriva Lui?
3. Cum a reacţionat Pilat, când a văzut capacitatea lui Isus de a nu vorbi în faţa 

acuzatorilor Lui?
4. Cine a fost Baraba?
5. Cum l-au tratat soldaţii romani pe Isus?
6. Cum l-au tratat preoţii şi alţi privitori pe Isus în timp ce El era pe cruce?
7. Ce s-a întâmplat pe pământ de la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea?
8. Ce a strigat Isus înainte de a-şi da Duhul lui Dumnezeu?
9. Ce lucruri ciudate s-au întâmplat la moartea lui Isus?
10. Ce a făcut Iosif din Arimateea cu trupul lui Isus?
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Adevăruri Spirituale – Lecţia 7
Matei 26-27

Căile lui Dumnezeu nu sunt căile oamenilor. Haideţi să citim împreună un pasaj din 
Scriptură, din I Corinteni 1:18-21,27

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: 
dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci 
este scris:

Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.

Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului 
acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea veacului acestuia? Căci întrucât 
lumea cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înţelepciunea Lui, 
Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi, prin nebunia propovăduirii 
crucii... Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de ruşine pe 
cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe 
cele tari.”

Dacă ne uităm la viaţa lui Hristos, putem vedea – căile lui Dumnezeu nu sunt căile 
oamenilor. 

 Când se naşte un rege pământesc el  se naşte într-un palat. Dar 
Dumnezeu l-a trimis pe Isus, Regele Regilor, să se nască  în sărăcie.

 Când cineva aduce un mesaj important sau anunţă venirea unei 
persoane importante, acest mesager este bogat, frumos îmbrăcat şi 
merge într-o maşină impunătoare. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan 
Botezătorul, îmbrăcat în haine din păr de cămilă, să anunţe venirea lui 
Isus în deşert, unde oamenii trebuiau să se abată de la calea lor pentru a 
auzi mesajul lui.
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 Când un rege omenesc are un duşman peste care el poate avea putere, el 
îl distruge imediat. Isus a ales să meargă în pustiu, unde a fost ispitit de 
Satan, şi totuşi El nu l-a distrus atunci pe Satan. 

 Când un rege omenesc îşi  alege apropiaţii, el îi  alege pe cei care au 
absolvit şcoli înalte, vin din familii de rang înalt şi  au o mulţime de bani. 
Isus a ales oameni cu cele mai comune preocupări, pescari şi vameşi. 

 Un rege omenesc îi  obligă pe oameni să îl asculte şi îi pedepseşte pe cei 
care-l sfidează. Isus ne-a învăţat să iubim. El le-a dat posibilitatea 
oamenilor să-L urmeze sau să-L respingă.

 Un rege omenesc îi determină pe alţii să muncească pentru el, să 
plătească taxe şi chiar îi omoară pe cei care trădează guvernarea lui. 
Isus a murit pe cruce în mod deliberat pentru că El a vrut să plătească 
preţul pentru păcatele noastre. El a vrut ca noi să fim liberi şi  să trăim 
cu El veşnic.

 Când un rege omenesc moare, el este înmormântat şi fiul lui îi ia locul. 
Când a murit Isus, El a înviat din nou şi domneşte veşnic.

Isus nu este un om. El este Dumnezeu. Noi trebuie să ne închinăm înaintea Lui, 
să-L adorăm şi să-L ascultăm. El ne iubeşte şi  vrea ce e mai bun pentru noi. Viaţa 
lui de aici de pe pământ este total incomprehensibilă. Căile lui Dumnezeu sunt atât 
de măreţe, încât minţile mici nu pot să le cuprindă, pentru că ele sunt ilogice 
pentru oameni. 

*Biblia ne învaţă că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le iubeşte este lauda 
copiilor Lui. Lauda înseamnă să-i spui simplu lui Isus cât de mult îl  iubeşti şi cât 
de mult apreciezi toate lucrurile minunate pe care le-a făcut El. Lui Dumnezeu îi 
place să audă că-L iubim din toată inima noastră. Lui îi plac cuvinte de genul: „Te 
iubesc Domnne pentru că şi Tu mă iubeşti”, sau „Te laud Doamne pentru că Tu 
eşti un Dumnezeu măreţ şi puternic.” Acestea sunt fraze care-i spun lui Dumnezeu 
cine este El pentru mine personal. 

Când ne gândim la viaţa şi moartea lui Hristos, putem fi doar uimiţi că Dumnezeu, 
Creatorul universului a murit pentru noi. Dragostea Lui pentru noi e mai mult 
decât vom înţelege noi vreodată. Căile Lui sunt atât de minunate şi mai bune decât 
vom putea vreodată să apreciem noi. Acesta este un timp potrivit pentru a ne opri şi 
a ne ruga lui Dumnezeu. 
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Scopul pentru care a fost crucificat El, a fost să se jertfească pentru păcatele 
noastre. El a fost pedepsit, judecat şi condamnat pentru păcatele pe care tu le-ai 
făcut şi le vei face. Noi trebuie să-I mulţumim şi să-L lăudam în fiecare zi pentru că 
este Domnul şi Salvatorul nostru. 

Acum vom face ceva care se cheamă „rugăciune într-o propoziţie”. Rugăciunea 
într-o propoziţie este atunci când fiecare persoană se roagă într-o propoziţie 
exprimându-şi  gândurile care-i vin în minte, despre ceea ce ar vrea să-i spună lui 
Dumnezeu. Haideţi, ca toţi  să plecăm capetele noastre şi să ne gândim la 
Dumnezeu, la Isus, la ce a făcut El în timpul lucrării Lui pe pământ, la cum a 
murit pe cruce, la revenirea Lui şi  la ceea ce face El chiar acum în vieţile noastre. 
Apoi, vom exprima pe rând în cuvinte, sentimentele noastre pentru Dumnezeu. De 
exemplu: „Dragă Tată, Te iubesc pentru că m-ai salvat.” Apoi o altă persoană se va 
ruga printr-o altă propoziţie: „Dumnezeule Tată, Tu eşti un tată bun pentru mine.” 
Fiecare persoană poate şi trebuie să se roage atunci când se simte condus de 
Duhul. Acesta este un timp în care împărtăşim cu alţii, ceea ce este în inimile 
noastre. Continuaţi atât cât este nevoie. Apoi treceţi la cererile de rugăciune şi 
rugaţi-vă pentru alţii. 

*Liderul le va aminti membrilor să înceapă să includă un timp de laudă în 
timpul lor personal cu Dumnezeu. Asigură-te că-i vei întreba pe membrii, în 
fiecare săptămână, cum este timpul lor personal cu Dumnezeu. Încurajează-i pe 
cei care au probleme, şi permite-le oamenilor să împărtăşească lucrurile pe care 
li le-a descoperit Dumnezeu, sau lucrurile simple pe care Dumnezeu le-a făcut 
pentru ei.
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ÎNCEPÂND O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS

De
Christy A. Brawner

„Învierea lui Hristos” – Lecţia 8
Matei 27

„Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de 
pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11

Recapitulare

1. Profetul Isaia a spus că Isus va fi chemat Emanuel, care înseamnă, 
„Dumnezeu ___________ _________ .”

2. Isus a spus că nimeni nu ştie când se va întoarce El, cu excepţia 
____________.

3. Ioan i-a botezat pe mulţi în pustie, care s-au pocăit de _______________ lor. 
4. Isus i-a răspuns Diavolului de trei ori folosind _____________ lui 

____________.
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5. Dacă vrem să creştem mai aproape de Dumnezeu şi să fim capabili  să 
rezistăm ispitelor, trebuie să petrecem timp _____________ cu El 
____________.

6. Isus i-a chemat pe urmaşii Lui să fie pescari de _____________.”
7. Isus le-a spus ucenicilor Lui în corabie să nu ______________ .
8. Isus a fost  cuprins de milă pentru oameni din cauza multor lor 

______________.
9. Isus le-a spus urmaşilor Lui să meargă la toţi oamenii, în numele Lui, dar să 

fie ___________ ca şerpii şi blânzi ca _____________. 
10. Petru l-a trădat pe Isus ________________ de El de trei ori în curtea lui 

Caiafa.
11. Iuda l-a trădat pe Isus, dându-L în mâna preoţilor pentru _____________ de 

arginţi. 
12. Isus _______________ pe TOŢI de păcatele noastre, dacă le mărturisim.
13. Cum l-au tratat soldaţii romani pe Isus?
14. Mai marii preoţilor au venit la cruce pentru a _______________ la Isus cum 

moare.
15. S-au întâmplat multe lucruri ciudate atunci când a murit Isus. Mulţi oameni 

morţi _________________ în cetatea Ierusalim. 
16. Iosif din Arimateea a luat trupul lui Isus şi l-a aşezat într-un ______________.

În ziua de după crucificarea lui Isus, mai marii preoţilor şi fariseii s-au întâlnit
şi s-au dus din nou la Pilat. Ei i-au spus lui Pilat că Isus a profeţit că va învia din 
morţi a treia zi. Ei au cerut măsuri speciale de pază, la mormântul lui Isus, aşa încât 
nimeni să nu poată să-i fure trupul. Pilat a acceptat cererea lor, aşa că un grup dintre 
ei s-au dus la mormânt şi au pecetluit piatra care era la uşa mormântului. De 
asemenea ei au pus o strajă pentru a păzi mormântul. 
 În ziua de după Sabat, care este prima zi din săptămână, Maria Magdalena şi 
cealaltă Marie au venit la mormânt. Dar când au ajuns acolo, s-a făcut  un mare 
cutremur de pământ, iar piatra de la uşa mormântului a fost prăvălită. Un înger al 
Domnului, care s-a pogorât din cer, a şezut pe piatra care fusese la uşa mormântul. 
Îmbrăcămintea îngerului era albă ca zăpada, iar înfăţişarea lui era ca fulgerul. Soldaţii 
care păzeau mormântul au tremurat de frică şi au rămas ca nişte morţi. 

Îngerul le-a zis femeilor să nu se sperie. El a spus: “căci ştiu că voi căutaţi pe Isus
care a fost răstignit. El nu este aici; a înviat, după cum a zis. Veniţi de vedeţi locul 
unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre 
cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-
am spus lucrul acesta.”
 Femeile auzind lucrul acesta, s-au umplut de bucurie şi au alergat să dea de 
veste ucenicilor. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au 
oprit şi s-au apropiat să-i cuprindă picioarele şi I s-au închinat. Isus le-a reamintit, să 
le spună ucenicilor, să  meargă în Galileea. 
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 Pe când mergeau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, şi au dat de veste 
preoţilor celor mai de seamă, despre toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat 
împreună, au ţinut sfat şi au dat soldaţilor mulţi bani, pentru a spune oamenilor că pe 
când dormeau ei noaptea, ucnicii lui Isus au venit  şi i-au furat trupul. Preoţii le-au 
promis soldaţilor, că dacă lucrul acesta va ajunge la urechile lui Pilat, ei îi vor proteja. 
Ostaşii au luat banii şi au răspândit zvonul acesta printre iudei mulţi ani. 
 Ucenicii s-au dus în Galileea, în muntele unde le-a spus Isus să meargă. Când 
L-au văzut ei I s-au închinat. Unii dintre ei s-au îndoit. Isus le-a vorbit şi le-a dat 
ultimele instrucţiuni înainte de a se înălţa la cer. El a spus: „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 ce v-am poruncit. Şi  iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului. Amin.”

Întrebări 

1. De ce au vrut fariseii să pună gărzi de pază la mormântul lui Isus?
2. Care au fost cele două femei care au venit la mormânt?
3. Ce au văzut aceste femei când au ajuns la mormânt?
4. Ce le-a spus îngerul acestor femei?
5. Ce s-a întâmplat cu soldaţii care păzeau mormântul?
6. Unde s-au dus soldaţii după ce a apărut îngerul?
7. Ce le-a oferit mai marii preoţilor?
8. Pe cine au văzut femeile în timp ce alergau pentru a da de ştire ucenicilor 

despre cele întâmplate?
9. Unde le-a spus Isus ucenicilor că îl vor întâlni?
10. Care a fost porunca pe care Isus a dat-o ucenicilor Lui pe munte înainte de a 

se înălţa la cer?
11. Cu cine a promis Isus că va fi de acum şi până la sfârşitul veacului?
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Adevăruri spirituale – Lecţia 8
Matei 28

1. Mesajul lui Isus trebuie împărtăşit  cu toţi oamenii.  E posibil ca Dumnezeu să fi 
lucrat în inima ta, dându-ţi puterea şi dorinţa de a împărăşii mesajul Lui cu alţii. 
Există o mulţime de posibilităţi să le spunem altora despre dragostea lui Hristos. O 
modalitate bună este să conducem o persoană, sau un grup  de oameni printr-un studiu 
despre viaţa lui Isus. Tu poţi face acest lucru folosind chiar materialul acesta pentru 
şapte săptămâni. Încă de la lecţia patru, noi ne-am rugat  ca un grup, într-un mod 
specific pentru oamenii pe care Dumnezeu ţi i-a pus pe inimă. Plin de speranţă, tu ai 
avut şansa de a le spune oamenilor despre şansa pe care ai avut-o de a schimba ceva 
în viaţa ta. Dacă nu ai făcut-o încă, fă din această săptămână o săptămână în care să te 
apropii de ei. 

 NU merge la aceste persoane pentru a le spune ce persoane oribile sunt şi 
că Dumnezeu îi va arunca într-un foc care nu se stinge dacă nu se vor 
pocăi. 

 Invită aceste persoane să faceţi împreună un studiu biblic în casele lor. 
Spune-le că tu ai studiat Biblia şi ar fi minunat dacă ar fi interesaţi să 
studiaţi împreună despre viaţa lui Hristos pentru şapte săptămâni. 
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 Când mergi la casele lor, ia pe cineva cu tine. Poate o persoană din grupul 
tău de studiu biblic, sau o persoană din biserică. Sau poate liderul din 
grupul tău de studiu vrea să meargă cu tine. 

 Când mergi, ar fi bine să petreci timp cu ei discutând despre lucrurile care 
se întâmplă în viaţa lor. Întâlneşte-te cu membrii din familiile lor; ascultă 
nevoile lor. Roagă-te pentru ei, pentru slujbele lor, pentru familiile lor, şi 
cere-i lui Dumnezeu să aducă pacea Lui în casele lor. 

 Începe cu prima povestire despre naşterea lui Hristos. Permite-le să-ţi 
pună întrebări. Nu e nici o problemă dacă nu ştii răspunsurile. Spune-le 
doar că îl vei întreba pe liderul din grupul tău de studiu biblic, pentru că tu 
nu ştii şi răspunde-le săptămâna viitoare. 

 NU sta mai mult de o oră acasă la ei. Aminteşte-ţi că acesta este un scurt 
studiu biblic. 

 În fiecare zi din acea săptămână şi în fiecare săptămână apoi, roagă-te 
pentru aceste persoane şi pentru familiile lor. Cere-le membrilor din 
grupul tău, să se unească cu tine în rugăciune pentru ei. 

AMINTIŢI-VĂ: Noi nu avem puterea să vindecăm pe cineva, să scoatem demoni, 
noi nu avem puterea de a convinge pe cineva despre nevoia lui pentru Hristos. 
Singurul care are putere este Duhul Sfânt care trăieşte în noi. El are puterea de a 
vindeca oamenii de boli; El are puterea de a scoate demoni din vieţile oamenilor; şi El 
este singurul care are puterea de a rupe lanţul păcatelor din viaţa cuiva şi de a-l 
determina să se pocăiască în Hristos. Responsabilitatea noastră este să împărtăşim 
mesajul şi să ne rugăm.

E posibil ca tu să fii într-o situaţie în care nu ai posibilitatea să faci un studiu biblic cu 
o persoană pentru şapte săptămâni, dar poţi să împărtăşeşti cu ei ce ştii tu despre Isus 
Hristos, atunci când îi întâlneşti.  

Ce puteţi face:
• Spune-le, cât poţi să-ţi aminteşti, despre Isus Hristos. Spune-le despre 

naşterea Lui, despre botezul Lui, despre viaţa Lui, despre miracolele pe 
care le-a făcut, despre dragostea Lui, mesajul Lui despre pocăinţă, cum a 
fost trădat, despre moartea şi învierea Lui. 

• Spune-le că la fel ca oamenii din vremea lui Isus, noi toţi greşim înaintea 
lui Dumnezeu, chiar dacă suntem persoane foarte bune. Aceasta înseamnă 
că noi toţi suntem păcătoşi. Dă-le câteva exemple de păcate: minciuna, 
furtul, ura, invidia, adulterul, etc. 

• Spune-le că precum Dumnezeu i-a iertat pe oamenii din Biblie, El te va 
ierta şi pe tine dacă te pocăieşti de păcatele tale. 

• Explică-le puţin despre viaţa ta dinainte de a-l primi pe Hristos, momentul 
în care tu ai ales să-L urmezi pe Hristos şi viaţa ta de după ce l-ai primit pe 
Hristos (mărturia ta).
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• Citeşte sau citează cel mai important verset din Biblie, Ioan 3:16. Acest 
verset spune, „Pentru că atât de mult  a iubit Dumnezeu lumea încât a dat 
pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă 
veşnică.”

• Întreabă-i pe cei cu care vorbeşti dacă şi ei vor să se pocăiască de păcatele 
lor, să creadă în Hristos şi să accepte iertarea pe care El le-o dă. 

• Explică-le că a fi credincios înseamnă să te întorci cu întreaga ta viaţă la 
Hristos. Aceasta înseamnă să te încrezi în El şi să-i încredinţezi Lui viaţa 
ta. 

• Dacă ei spun, „da” ajută-i să se roage într-un mod simplu prin care să-şi 
predea vieţile lor lui Dumnezeu. 

• Dacă ei spun „nu” întreabă-i dacă-ţi permit să te rogi pentru ei, chiar în 
acest moment şi roagă-te ca Dumnezeu să-i ajute să înţeleagă adevărul Lui 
pentru vieţile lor. 

*Opriţi-vă şi luaţi-vă timp ca un grup pentru a practica cum să îl  prezinţi pe 
Hristos, unei persoane. Împărţiţi-vă în grupuri de câte doi şi  fiecare persoană va 
putea să treacă complet prin prezentare. 

După ce aţi făcut acest lucru, poate vă gândiţi, „Acest lucru este imposibil, eu nu pot 
să spun vreodată cuiva despre Hristos.” Gândiţi-vă la aceast ultim adevăr spiritual din 
acest studiu:

2. „Şi, iată, că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”  Biblia ne 
învaţă că în momentul în care-L primim pe Hristos, Duhul Sfânt vine şi locuieşte în 
viaţa noastră. Poate noi nu ne dăm seama, dar El este deja la lucru în viaţa ta (Ioan 
14:7).

 El este cel care ne învaţă atunci când petrecem timp singuri cu Dumnezeu 
în fiecare zi (Ioan 14:26)

 El este cel care ne face să ne simţim vinovaţi atunci când nu-L ascultăm pe 
Dumnezeu. El este cel care ne dă posibilitatea să înţelegem prima dată că 
suntem păcătoşi şi avem nevoie de iertara lui Hristos în vieţile noastre. 
(Ioan 16:8-11)

 El este cel care ne dă înţelepciune şi ne călăuzeşte în voia desăvârşită a lui 
Dumnezeu pentru vieţile noastre. (Ioan 16:13)

 El este cel care ne aduce pace atunci când suntem trişti. (Fapte 9:31)
 El ne împuterniceşte cu daruri speciale aşa încât putem să facem lucruri pe 

care niciodată nu am visat să le facem. El ne dă putere să spunem altor 
oameni despre Hristos. (I Corinteni12)

Poate ne gândim că niciodată nu vom deveni nişte urmaşi ai lui Hristos aşa 
cum ar trebui. Poate ne gândim că a-L asculta pe Dumnezeu este imposibil. Adevărul 
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este că aceste lucruri sunt adevărate. Niciodată nu vom putea face ceva pentru a-L 
urma pe Hristos, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să locuiască în vieţile noastre. 

Acesta este secretul puterii de a le spune altora despre Hristos; e secretul unei 
vieţi fără frică; e secretul unor decizii bune pe care le luăm în fiecare zi. Atunci când 
îi permitem Creatorului Universului să intre în vieţile noastre, El ne dă darul prezenţei 
Lui continue. Prezenţa Duhului Sfânt este sursa noastră de putere. Acesta este un 
lucru îmbucurător, pentru că Biblia ne învaţă că Dumnezeu are nişte planuri 
formidabile pentru noi şi un scop  minunat pentru viaţa fiecăruia dintre noi. Haideţi să 
încheiem acest studiu cu o promisiune specială din Ieremia 29:11-13:
 „Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă 
veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta şi Mă veţi 
găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”

DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVINTEZE PE MĂSURĂ CE VEŢI CONTINUA 
SĂ-L CUNOAŞTEŢI MAI MULT!

EVANGHELIA DUPĂ IOAN
STUDII BIBLICE
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De Waylon Moore

Serii Evanghelistice
Seria Pionierat Evanghelistic

PLANUL MINUNAT AL LUI DUMNEZEU PENTRU TINE
Studii biblice din Evanghelia după Ioan – Lecţia 1

Tu eşti pe pământ cu un scop:  pentru a-L cunoaşte, a-L iubi şi a-L glorifica pe 
Dumnezeu. Poţi să-L cunoşti pe Dumnezeu personal când îl întâlneşti şi îl cunoşti pe 
Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Salvatorul. Biblia descoperă tot felul de daruri 
minunate pe care Dumnezeu le dă celor care-L cunosc şi Îl urmează pe Isus. 

Unele dintre aceste daruri minunate şi beneficii sunt  menţionate mai jos. Acest studiu 
este legat de Evanghelia după Ioan. Permiteţi-i lui Dumnezeu să vă vorbească prin 
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Biblie. Gândiţi-vă la ce spune fiecare verset. Apoi, răspundeţi la întrebare cu 
cuvintele voastre. Scrieţi răspunsul în locul liber de sub verset. 

1. De ce a venit Isus, Păstorul cel bun? Ioan 10:10
_______________________________

2. Ce credeţi că a înţeles Isus prin "viaţă din abundenţă"?
_____________________________________________________________________
____________________________________

3. Ce fel de viaţă le dă Isus celor care cred cu adevărat în El? 10:28 
   

4. Ce face Dumnezeu Tatăl când îi cerem ceva în rugăciune, în numele lui Isus? 
16:23
     

5. C e c r e d e ţ i c ă î n s e a m n ă s ă c e r e m " î n n u m e l e l u i 
I s u s " ?     

6. De ce vrea Isus să ne răspundă la rugăciunile noastre? 16:24 
     

7. C u m d e v e n i m " l i b e r i " î n v i e ţ i l e n o a s t r e ? 8 : 3 1 , 3 2 
     

8. Ce credeţi că a înţeles Isus prin "adevărul" ne face liberi? 17:17 
   

      
     
 

9. C u m p o a t e c i n e v a s ă t r ă i a s c ă d u p ă c u v i n t e l e l u i I s u s ? 
8 : 3 1     
     

10. În Ioan 14:1 Isus spune să nu lăsăm    .  El vrea ca toţi cei ce 
cred în Dumnezeu să creadă deasemenea şi în   .
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11. C e e s t e î n c e r u r i î n u r i a ş a c a s ă a l u i D u m n e z e u ? 1 4 : 2 
     

12. Ce a spus Isus că va face după ce se va ridica la cer? 14:3     

13. Ce va face Isus prima dată, după ce va termina de pregătit casele pentru urmaşii 
L u i î n c e r u r i ? 1 4 
     
 

14. C e a p r o m i s I s u s a t u n c i ? 
     
     

15. Ce este imposibil să cumpărăm, ceva ce Isus ne dă gratuit? 14:26 
     

16. Dacă îl iubim pe Isus, care sunt sentimentele pe care le are Dumnezeu pentru noi? 
1 6 : 2 7 
     

De ce nu pleci capul în linişte pentru a te ruga chiar acum. Mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu că te iubeşte, în ciuda păcatelor pe care le ai în viaţa ta. 

Biblia ne învaţă despre două feluri de moarte. Prima este când trupul nostru moare. A 
doua este moartea spirituală, când murim fără a-L primi pe Isus în vieţile noastre. 
Această moarte este o separare de Dumnezeu, într-un loc cu foc, numit „Iad”.

17. Dar ce promite Isus acelora care au trăit şi au crezut cu adevărat în El? 11: 26 
     
  

Observaţi cuvintele importante pe care Marta le-a folosit pentru a-I răspunde lui Isus 
în  Ioan 11: 27.  Ceea ce a spus ea, este ceea ce a crezut despre Isus şi puterea Lui 
asupra morţii. „Da, Doamne, I-a zis ea, „cred” că Tu eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.”
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18. Ce se întâmplă în noi atunci când înţelegem cuvintele lui Isus?      

19. Aşa cum Isus le dă plinătate celor credincioşi, şi noi primim                           
  care ne împuterniceşte să trăim pentru Hristos. 1:16.

         Harul este darul lui Dumnezeu pe care noi nu-l merităm şi nu putem să-l 
câştigăm vreodată. Este darul bogăţiilor spirituale ale lui Dumnezeu, prin Isus, în 
schimbul sărăciei noastre păcătoase. Noi suntem salvaţi prin har, niciodată prin fapte 
bune. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci 
este darul lui Dumnezeu. (Efeseni 2:8,9)

20. Ioan ne dă imaginea lui Isus ca Mielul lui Dumnezeu. Ce a făcut Isus cu păcatele 
n o a s t r e p e c r u c e ? 1 : 
     

21. Există un singur cuvânt în Ioan 1:12 care ne spune ce înseamnă să „crezi” în Isus. 
A crede în Isus înseamnă să     pe El în inimile 
noastre ca fiind Domnul Isus Hristos. 

În acest studiu ai citit despre scopul plin de dragoste al lui Dumnezeu pentru viaţa ta, 
şi de beneficiile minunate care decurg din cunoaşterea Lui. Aceia, care îşi pun într-
adevăr credinţa în Isus, au o viaţă îmbelşugată, viaţă veşnică, răspunsuri la rugăciuni, 
libertate, o casă în cer, bucurie, pace, şi har. De asemenea, Dumnezeu îi va ierta şi le 
va lua toate păcatele. 

Când te pocăieşti de păcatele tale şi îl primeşti pe Isus, El va veni în inima ta ca 
Domn pentru totdeauna. A te pocăi înseamnă a te întoarce de la păcatele tale şi a-L 
urma pe Hristos. El a murit  pentru păcatele tale şi apoi a înviat din mormânt. În lecţia 
următoare vei învăţa mai multe despre unul dintre darurile lui Dumnezeu – viaţa 
veşnică. 
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PUTEREA VIEŢII VEŞNICE
Studii biblice din Evanghelia după Ioan – Lecţia 2

Mulţi oameni cred că viaţa veşnică e ceva ce experimentăm după ce murim. Alţii cred 
că viaţa veşnică este ceva ce rezultă din diferenţa dintre faptele bune şi păcatele pe 
care le facem. Acest lucru nu este adevărat. Puţini oameni realizează ce ne-a spus Isus 
mereu şi mereu: că noi putem şti sigur că avem viaţa veşnică acum. 

Haideţi să ne uităm la Evanghelia după Ioan. Să ne întoarcem la capitolul 17, versetul 
3. Citiţi acest verset şi răspundeţi la întrebări cu propriile voastre cuvinte. Scrieti 
răspunsul în spaţiul liber. 

1. C e e s t e v i a ţ a v e ş n i c ă ? 1 7 : 3 
     

2. Cum credeţi că putem noi să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi pe Isus? 7:17 
   Viaţa veşnică nu este 
doar o promisiune despre viitor. Viaţa veşnică înseamnă să fim ascunşi în Isus 
Hristos. A-L avea pe Isus ca Domn şi Salvator personal înseamnă să ai viaţă 
veşnică. 
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3. C a r e e s t e c a l e a d e a - L g ă s i p e I s u s ? 5 : 3 9 
     

4. C i n e a r e c u v i n t e l e v i e ţ i i v e ş n i c e p e n t r u t o ţ i ? 6 : 6 7 - 6 9 
     

5. D a c ă t u n u a i v i a ţ ă v e ş n i c ă c e s e v a î n t â m p l a ? 3 : 1 5 
     

6. C u m p r i m e s c o i l e l u i I s u s v i a ţ ă v e ş n i c ă ? 1 0 : 2 8 
     

7. Ce se întâmplă dacă noi alegem să facem ce vrem noi şi nu alegem voia lui 
Dumnezeu? 12:25     
C u m p u t e m n o i s ă p ă s t r ă m v i a ţ a 
v e ş n i c ă ?     

8. Isus a spus, "Fără Mine     ” 
15:5

9. Cine are putere asupra tuturor ş i poate să dea via ţă veşnică? 
     

Citeşte de două ori Ioan 3.16.  Apoi răspunde la întrebările care urmează:

10. C i n e î i i u b e ş t e p e o a m e n i i d i n l u m e a a c e a s t a ? 
     

11. C e a f ă c u t D u m n e z e u p e n t r u c ă t e - a i u b i t ? 
     

 
12. C i n e e s t e “ s i n g u r u l f i u ” a l l u i D u m n e z e u ? 
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13. C i n e p o a t e a v e a v i a ţ ă v e ş n i c ă ?      

14. Ace ia ca re nu c red în s inguru l F iu a l lu i Dumnezeu vor f i 
     

15. C u m p o t a v e a v i a ţ ă v e ş n i c ă m u l ţ i o a m e n i ? 
     

16. C â t c r e z i c ă v a ţ i n e v i a ţ a v e ş n i c ă ? 
     

17. D e c e n e d ă D u m n e z e u v i a ţ ă v e ş n i c ă ? 
     

18. C u m p o ţ i s c ă p a d e p e d e a p s ă ? 
     

19. În Ioan 5:24, Isus spune ceva foarte important. Completaţi în spaţiile libere. 
Pentru ca să aibă viaţă veşnică în Isus cineva trebuie mai întâi să     
cuvântul Lui, şi                               în El.

20. Atunci Isus a promis trei lucruri:
T u a i 

     

T u n u 
v e i     

T u a i 
     

Oricine poate şti când trece din moarte la viaţă, la fel ca cineva care ştie când s-a 
căsătorit, sau ziua lui de naştere. Ai tu deja o trecere de la moarte la viaţă? Tu poţi şti 
lucrul acesta. 
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21. Isus descrie viaţa veşnică       
4:13,14 

22. A t u n c i c u m p o a t e p r i m i c i n e v a v i a ţ a v e ş n i c ă ? v . 1 4 
     

23. Ce înseamnă să bei apă, în Ioan 4:14? Încercuiţi răspunsul corect:
a) Să bei apă adevărată
b) Să crezi în Isus
c) Să sapi o fântână
d) A fi botezat

24. Isus a folosit o altă imagine pentru a se descrie pe El însuşi în Ioan 6:47, 48, şi 51.  
Isus este 

   
Notează două calităţi care-ţi vin în minte când te uiţi, atingi şi mănânci PÂINE. 

    

25. C u m p o a t e f i e c a r e d i n a c e s t e d o uă c a l i tă ţ i să - L d e s c r i e p e 
I s u s ?     

      
     
 

26. Dacă noi credem în exis ten ţa lui Hris tos ce vom avea? 6:47 
     

Ai învăţat că viaţa veşnică şi veşnicia e acelaşi lucru.  Câştigarea vieţii veşnice rezultă 
din cunoaşterea personală a lui Isus. El este viaţa veşnică! Ai aflat că viaţa veşnică nu 
se termină niciodată. Nimeni, dintre cei care au viaţă veşnică nu va avea sfârşit. Isus 
este Apa Vieţii pe care noi o avem şi Pâinea Vieţii. 

În studiul următor, vom învăţa despre cum să ne păzim să nu murim de cele mai grele 
boli.
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TRAGEDIA PĂCATULUI 
Studii Biblice din Evanghelia după Ioan - Lecţia 3

În existenţa fiecărui om exsită o boală mortală  -păcatul-, care infectează tot ceea ce 
iubeşti şi se transmite de la părinţi la copii. Unii oameni cred că ei nu sunt afectaţi de 
această boală. Oricum, Dumnezeu judecă păcatul tău. Din fericire, Dumnezeu a 
pregătit un remediu pentru păcat. 

Haideţi să ne uităm din nou la Evanghelia după Ioan, şi de asemenea la alte versete 
cheie din alte părţi ale Bibliei. Aminteşte-ţi că trebuie să citeşti aceste versete cu 
atenţie, înainte de a scrie răspunsul în spaţiul liber. 

1. Ioan l-a numit pe Isus "Mielul lui Dumnezeu." Ce a făcut Isus cu păcatele 
noastre? Ioan1:29
     

2. Cine este Isus? De ce a pretins Isus că Dumnezeu este "Tatăl" Lui? 5:17-18 
   
     

3. Pretenţia lui Isus a fost justificată. Cum au reacţionat  liderii religioşi împotriva lui 
Isus  pentru că l-a numit pe Dumnezeu "Tatăl" Lui? 10:31-33 
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Isus a iertat păcate, a primit închinare ca Dumnezeu, a fost fără păcat, şi a pretins că 
are aceleaşi calităţi ca Dumnezeu. El este atât Dumnezeu cât şi om. 

4. C i n e î i v a j u d e c a î n f i n a l p e c e i p ă c ă t o ş i ? 5 : 2 2 , 2 6 - 2 7 
     

5. Ce remediu pentru păcat I-a sugerat Isus unui om foarte religios? 
3:3    

A fi născut din nou, din punct de vedere religios, nu este de ajuns. Din cauza 
păcatelor tale tu trebuie să experimentezi o nouă naştere în interiorul tău.

6. Noi avem nevoie să ne naştem din nou, deoarece fără Hristos noi suntem robi ai 
    8:34

7. Cine este tatăl tuturor celor care trăiesc în pierzanie şi păcat? 8:44 
     

Noi avem un tată pământesc, pe Diavolul, care vrea ca noi să ajungem în iad cu el 
pentru eternitate. Avem nevoie de Tatăl ceresc al iubirii.

8. Pentru că nu ne încredem pe deplin în Isus, stăm 
   
 3:18.

9. Citiţi Ioan 8:1-11. Ce le-a spus Dumnezeu liderilor religioşi care erau mândri? 8:7 
   

Isus a iertat-o pe femeia păcătoasă. El a văzut pocăinţa adevărată din inima ei. 
10. C o n f o r m a c e s t u i v e r s e t , c â ţ i o a m e n i a u p ă c ă t u i t ? 

     

11. Ce este păcatul? Păcatul este (încercuiţi toate răspunsurile corecte)
a) încălcarea legii lui Dumnezeu
b) orice nedreptate
c) a-i da insuficient glorie lui Dumnezeu
d) răzvrătire împotriva lui Dumnezeu
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e) necredinţă; a-L face pe Dumnezeu mincinos
f) a trăi pe calea mea proprie, a face ce vreau eu, împotriva voii lui Dumnezeu.

Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, caracterizat printr-o atitudine de 
indiferenţă. Toate răspunsurile de la întrebarea #11 sunt definiţii biblice ale păcatului. 
Oamenii religioşi merg în iad. Oamenii buni merg în iad. Oamenii răi merg în iad. 
Doar oamenii iertaţi merg în rai. Ajungem în rai doar dacă primim iertare pentru 
păcatele noastre şi ne întoarcem de la păcat cu pocăinţă, predându-ne în mâna lui Isus 
Hristos ca Domn. 

"Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)  

12. C a r e e s t e p l a t a p ă c a t u l u i p e n t r u f i e c a r e d i n t r e 
n o i ?     

13. E nevoie să facem ceva pentru a fi salvaţi de Dumnezeu?

14. Atunci, cum primim viaţa veşnică?

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8,9). 
Răspundeţi din acest verset:

15. Cum suntem salvaţi de iad?

16. Cum primim această viaţă veşnică?

Harul, la fel ca şi credinţa, este un dar. Tu nu poţi lucra pentru har. 

17. Ce promite Isus tuturor celor care refuză să-l urmeze pe El ca Domn şi Mântuitor?
18. I o a n 8 : 2 4 

     

19. C i n e n e p o a t e e l i b e r a d e p u t e r e a p ă c a t u l u i ? 8 : 3 6 
     

20. Ce îi întreabă Isus pe cei care-L cunoscuseră cel mai bine în viaţa pământească? 
8:46 
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Isus nu a păcătuit niciodată.  El a fost ispitit însă, aşa cum suntem şi noi ispitiţi.  Isus 
te iubeşte. Datorită dragostei Lui, El a ales să ia toate păcatele tale asupra Lui pe 
cruce. 

"după cum oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceea vine 
judecata"  (Evrei 9:27).

20. Enumeraţi două întâlniri pe care cu toţii le vom avea:
      a.  
      b.  

Aceia, care, aleg darul vieţii veşnice a lui Isus, vor trece învingători peste aceste două 
întâmplări îngrozitoare. În lecţia următoare, vom descoperi cum a luat Isus păcatele 
tale şi consecinţele lor asupra Lui. 
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ACŢIUNI ŞI CONSECINŢE
Studii biblice din Evanghelia după Ioan  - Lecţia 4

Este imposibil să păcătuieşti fără să fii pedepsit. Nu poţi să scapi de ochii lui 
Dumnezeu. „Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor lui Dumnezeu, şi El 
vede toate cărările lui” (Proverbe 5:21). Citeşte fiecare verset. Scrie răspunsul cu 
cuvintele tale.

 
1. Ce a făcut Tatăl nostru din ceruri în legătură cu modul în care vom fi judecaţi? 

5:22 
       
 

2. De ce este Isus, Fiul lui Dumnezeu, judecă torul nostru? 5:23 
     

3. Care sunt  cele două lucruri pe care i le-a dat Dumnezeu Tatăl, Fiului Său? 5:26,27 
    

4. C e f e l d e j u d e c a t ă f a c e I s u s ? 8 : 1 6 
     

5. Când va veni judecata, ce se va întâmpla cu Satan, "prinţul lumii acesteia"? 12:31 
  

6. Ce a declanşat această pierdere a puterii şi a poziţie lui Satan pe pământ?                                                                 
12:32    

7. C â n d a f o s t I s u s " î n ă l ţ a t " ? 1 2 : 3 3 
     

"Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu 
"  (Romani 14:12). 

8. Câţi oameni îi vor da socoteală lui Dumnezeu în ziua judecăţii? 
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9. Ac ţ iun i le cu i vor f i con tab i l i za te pen t ru z iua judecă ţ i i ?      

Dumnezeu are un aparat ca o cameră video invizibilă care te urmăreşte 24 de ore pe 
zi. El ştie motivaţiile tale, gândurile, cuvintele şi acţiunile tale. Aceasta este ziua 
judecăţii. 

"Ai auzit că s-a zis celor din vechime: -'Să nu comiţi adulter.' Dar Eu vă spun că 
orişicine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui."  
Matei 5:27

10. Când începe adulterul într-o persoană? (Încercuieşte răspunsul corect)
a) Când cineva se uită şi doreşte?
b) Când cineva comite fapta în sine?

Citeşte aceste cuvinte ale lui Isus: "Căci din inimă ies a) gândurile rele, b) uciderile, 
c) preacurviile, d) curviile, e) furtişagurile, f) mărturiile mincinoase, g) hulele. Iată 
lucrurile care spurcă pe om."  Matei 15:19,20.

11. Puneţi fiecare păcat în cuvintele voastre:
a             b     
c             d   
e             f   
g  

12. D e u n d e v i n a c e s t e p ă c a t e ? 
     

13. C a r e d i n t r e a c e s t e păc a t e e s t e c e l m a i t e n t a n t p e n t r u t i n e ? 
     

Aceste păcate teribile pot distruge o căsnicie, îi pot distruge pe copii noştri, sau ceea 
ce facem noi. Dar ele nu reprezintă cel mai îngrozitor păcat. Există un păcat de 
neiertat care ne trimite în iad.

14. C a r e e s t e c e l m a i m a r e , p ă c a t d e n e i e r t a t ? I o a n 8 : 2 4 
     

Isus Hristos a fost în mod complet Dumnezeu, şi tot în mod complet a fost om. 
Haideţi, să ne uităm, cu atenţie, la ceea ce a făcut El pentru noi pe cruce. Citiţi 
versetele care urmează din Evrei, 10:10-18. „Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, 
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şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. Şi, pe când 
orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care 
niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru 
păcate, S-a aşezat  pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, şi aşteaptă de acum ca 
vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El 
a făcut  desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. Lucrul acesta ni-l 
adevereşte şi Duhul sfînt. Căci, după ce a zis: „Iată legămîntul pe care-l voi face cu ei 
după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în 
mintea lor”, adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de 
fărădelegile lor.” Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă 
pentru păcat.

15. Mergi înapoi la versetul 10: De câte ori trebuie să moară Isus pentru a plăti pentru 
păcatele noastre?                                         

"Sfinţit" înseamnă "să fii făcut  sfânt, pus deoparte."  Ceea ce a făcut Isus a fost atât de 
puternic încât acest lucru nu poate fi făcut din nou. Astăzi nu mai poate fi adăugat nici 
un sacrificiu la ceea ce El a făcut într-un mod complet. Toate păcatele noastre au fost 
puse asupra lui Hristos, şi El a murit în locul nostru. Cuvântul „Domn” este folosit de 
peste 40 de ori în Evanghelia după Ioan. Isus a cumpărat cu dragostea Lui dreptul de 
a fi Domnul şi „stăpânul” nostru. 

16. Ce nu poate să ne elibereze de păcat astăzi? vv. 11     

17. Ce a făcut Omul, Isus Hristos pe cruce? vv. 12     
 
18. Cât de mult ţine această jertfă?     

19. Când cineva stă jos, o face probabil pentru că este obosit, sau poate pentru că şi-a 
t e r m i n a t m u n c a . D e c e a f o s t  p u s I s u s l a d r e a p t a l u i 
Dumnezeu?    

20. De câte ori trebuie să moară Isus pentru a ne desăvârşi şi a ne face sfinţi înaintea 
lui Dumnezeu? vv. 14

     

21. Deoarece sângele lui Isus s-a vărsat pentru păcatele noastre, de câte păcate ale 
noastre îşi va aminti Dumnezeu? 

       vv. 17    

Isus a murit pentru toţi, dar numai aceia care-l primesc pe Isus ca Domn şi Mântuitor 
beneficiază de moartea Lui pe cruce.
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22. Din moment ce Dumnezeu a acceptat jerfta lui Isus în semn de iertare totală 
pentru păcatele noastre, mai e nevoie ca Isus să fie sacrificat mereu şi mereu? De 
ce?     
       
  

SOLUŢIA LUI DUMNEZEU LA PĂCATELE NOASTRE
Studii biblice din Evanghelia după Ioan – Lecţia 5

Când Isus a murit  pe cruce s-a întâmplat ceva care nu s-a mai întâmplat nici până 
atunci nici de atunci. Haideţi să descoperim esenţa crucii, uitându-ne la evenimentele 
descrise în Evanghelia după Ioan, capitolele 19-20.

Moartea lui Isus – Citeşte Ioan, capitolul 19:15-37

1. G u v e r n a t o r u l P i l a t  L - a d a t p e I s u s s o l d a ţ i l o r s ă f i e  
    
 19:16

2. L a c e c r e d e ţ i c ă s e g â n d e a u 
s o l d a ţ i i ?     
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3. C e a s i m ţ i t I s u s a t u n c i ? 
     

4. C e p u r t a 
I s u s ?     

5. C e i - a u f ă c u t s o l d a ţ i i l u i I s u s ? v v . 1 8 ş i 2 3 
     

6. C u m a f o s t I s u s " î m b r ă c a t " c â n d e r a p e c r u c e ? 1 9 : 2 3 
     

7. Ce a văzut Isus şi a spus în timp ce era pe cruce? 19:26, 27     

Isus zicea, „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23:34)

8. Conform acestui verset, cum a răspuns Isus celor care L-au omorât într-un mod 
nedrept?
               

     

9. Citeşte versetul 30: Care au fost  ultimele cuvinte ale lui Isus pe cruce? 
     

     

10. C e a v r u t E l s ă 
s p u n ă ?     

"El (Dumnezeu) l-a făcut (pe Isus) păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El"  (2 Corinteni 5:21).

11. Menţionaţi cele două lucruri pe care le spune acest verset despre Isus?
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Apostolul Petru a scris. "Hristos de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel 
neprihănit pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu." (I Petru 3:18).

12. H r i s t o s a m u r i t p e n t r u  
     

13. D e c â t e o r i t r e b u i e s ă m o a r ă I s u s ? 
     

14. C e n e - a a d u s m o a r t e a 
L u i ?     

"El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi."  (I Petru 2:24).

15. C e a l u a t  I s u s a s u p r a L u i a t u n c i c â n d e r a p e c r u c e ? 
     

16. N o i p r i m i m v i n d e c a r e ş i i e r t a r e p r i n 
     

Întoarceţi-vă la Ioan capitolul 15:9,13.

17. D e c e a a l e s I s u s s ă - ş i d e a v i a ţ a p e n t r u n o i ? 
     

     

Înmormântarea lui Isus – Citeşte Ioan 19:38-42

1. Cine au fost prietenii lui Isus care s-au îngrijit de trupul lui Isus? vv. 38,39 
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2. Menţionaţi trei lucruri pe care ei le-au făcut cu trupul lui Isus? 
       

     

     

     

Învierea lui Isus – Citiţi Ioan 20:1-31

1. C e a f ă c u t M a r i a M a g d a l e n a ? 
     

2. C e a f ă c u t P e t r u ? 
     

3. C u i I s - a a r ă t a t I s u s ? v v . 1 1 - 2 9 
     

4. C e a f ă c u t T o m a ? v v . 2 4 - 2 5 : 
     

      2 6 - 2 9 
     

5. C e a i f ă c u t t u c u I s u s ? 
     

6. D e c e a f o s t s c r i s ă E v a n g h e l i a d u p ă I o a n ? v . 3 1 
     

     

 Apostolul Pavel a rezumat: "V-am învăţat înainte de toate aşa cum am primit 
şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a 
înviat a treia zi, după Scripturi... " (I Corinteni 15:3,4).
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 Isus a fost Dumnezeu când Tatăl lui Ceresc l-a trimis pe pământ să trăiască ca 
om. Fiul lui Dumnezeu a experimentat tot  ceea ce înseamnă să fii o fiinţă umană, însă 
El nu a păcătuit. Isus a murit pe cruce, ca un substitut pentru păcatele tale, din cauza 
iubirii Lui măreţe pentru tine. Păcatele tale L-au despărţit de Dumnezeu. El a devenit 
jertfa perfectă care nu poate fi copiată sau duplicată astăzi.
 Isus a fost  înmormântat  într-un mormânt. Dumnezeu a acceptat moartea lui 
Hristos ca o plată completă pentru păcatele tale, prin învierea Lui din morţi. Isus 
Hristos trăieşte, şi prin Duhul Sfânt, El va veni în inimile tuturor celor care se 
pocăiesc de păcatele lor şi îşi predau vieţile lor, primindu-l pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor. El va sta cu cei credincioşi pentru totdeauna.

CEL MAI MĂREŢ DAR!
Studii biblice din Evanghelia după Ioan – Lecţia 6

Niciodată nu e de ajuns doar să ştim ceva. Tu trebuie să acţionezi în acea cunoaştere. 
E minunat să ţi se ofere un dar. Dar tu nu poţi să te bucuri de dar fără ca să-l primeşti 
de la cel care ţi-l oferă şi să-l foloseşti. Dumnezeu ne oferă măreţul dar al vieţii 
veşnice, dar tu trebuie să primeşti darul prin acceptarea Fiului Lui, Isus Hristos. 
Citeşte versetele care urmează, şi răspunde la întrebări cu propriile tale cuvinte. 
Noi folosim cuvântul „credinţă” în fiecare zi. „Cred în familia mea,”sau „Cred în 
acest om politic.” Acesta însă nu e înţelesul pe care cuvântul „credinţă” îl are în 
Biblie. Dumnezeu doreşte cu adevărat ca noi să credem în El. Dar ce înseamnă să 
crezi?

1. Care este singura "lucrare" pe care Dumnezeu o acceptă pentru mântuire? 6:28,29
     

Iată câteva versete care demonstrează ce înseamnă cu adevărat  să crezi în Isus 
Hristos.
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Isus a spus: "Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, 
voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine. (Apocalipsa 3:20)

2. U n d e s t ă I s u s ? 
     

3. C e î n s e a m n ă " u ş a " d i n a c e s t v e r s e t ? 
     

4. D e c e " b a t e " I s u s l a u ş ă ? 
     

5. Care sunt cele două lucruri care trebuie să se întâmple înainte ca Isus să vină în 
inima ta?

a ) 
     

b)      

6. C e p r o m i t e I s u s c ă f a c e c u c e i c a r e - ş i d e s c h i d i n i m a ? 
     

A mânca împreună poate fi un timp în care se adânceşte o relaţie sau o 
prietenie. Biblia conţine „hrana” ta spirituală. Isus vrea să petreacă timp cu tine în 
fiecare zi, un timp în care să vă cunoaşteţi şi să vă bucuraţi împreună. Tu ai nevoie să 
te hrăneşti cu Dumnezeu, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Şi apoi să vorbeşti cu El 
în rugăciune. 
"Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit." (Romani 10:9).

7. Ce acţiune ilustrează cuvintele din acest verset care înseamnă „a crede” în 
Hristos?  cu ta, şi   în 
 ta.

8. Explică diferenţa dintre a crede cu mintea ta şi a crede cu inima ta             
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"Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit"(Romani 10:13).

9. C e î n s e a m n ă , d e a i c i , s ă c r e z i î n H r i s t o s ş i s ă f i i 
s a l v a t ?     

10. Dacă nu eşti gata să crezi în Hristos, care este starea ta înaintea lui Dumnezeu? 
3:18  

       
     

11. De ce nu-L primesc toţi oamenii pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn şi Mântuitor? 
3:19, 20   

      
     

Haideţi să ne uităm la viaţa a patru oameni care au crezut în Isus. Citeşte Ioan 
capitolul 4.
 
12. C i n e a p r e t i n s I s u s c ă e s t e ? v v . 2 5 , 2 6 

     

13. Ce a determinat-o, pe femeia imorală, credinţa ei să facă, atunci când a crezut  în 
Isus?   

     

14. Povestea slujbaşului împărătesc demonstrează puterea credinţei în Hristos. 
4:49-53.  Cum putem şti că slujbaşul împărătesc a crezut în Isus, atunci când fiul 
l u i a f o s t b o l n a v ? 
     

Testul adevăratei credinţe este ascultarea de Domnul Isus.

15. Ce i-a spus Isus femeii pe care a salvat-o de la moarte, atunci când aceasta a 
comis adulter? 8: 11 
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16. A crede în Isus, Lumina lumii, înseamnă a  şi a nu umbla în 
întuneric. 8:12

17. C e l e p r o m i t e I s u s c e l o r c a r e - L u r m e a z ă ? 8 : 1 2 
     

18. Cum putem şti, că după ce Isus i-a uns ochii omului care era orb din naştere, 
a c e s t a a c r e z u t î n I s u s ? 9 : 7 , 8 
     

19. După ce fariseii l-au dat  afară pe orbul pe care Isus îl vindecase, Isus l-a întâlnit 
din nou. Ce a făcut acesta atunci când i s-a descoperit Isus? 9:35-39  
     

     

A te "pocăi" înseamnă o "schimbare a atitudinii care se reflectă într-o schimbare 
a direcţiei... o schimbare a vieţii. " A te pocăi înseamnă a te întoarce din lanţul 
păcatelor spre Hristos şi a-i cere iertare şi biruinţă asupra tuturor păcatelor. A te 
"pocăi" înseamnă a schimba atitudinea noastră faţă de Isus Hristos. El nu mai este un 
nou născut într-o iesle, ci este Domnul tuturor. 

Nu ai dori să te rogi şi să-L inviţi în viaţa ta pe Isus ca Domn şi Mântuitor? Iată 
o rugăciune pe care au spus-o mulţi:  "Îţi mulţumesc Doamne Isuse pentru că ai murit 
pentru mine pe cruce. Îţi mulţumesc că ai luat asupra Ta, toate păcatele mele. Tot ce 
pot să fac acum este să mă întorc din păcatele mele, şi să mă predau cu totul în mâna 
ta, Doamne Isuse. Vino în inima mea ca stăpân. Şi te voi urma Doamne oriunde mă 
vei conduce Tu."

După ce te vei ruga cu toată inima ta poţi să scrii numele tău aici:
     

Sau, dacă eşti deja sigur că Isus a luat toate păcatele tale şi că tu vei ajunge în 
cer, bifează aici: ο
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DARUL PERMANENT A LUI DUMNEZEU 
Studii din Evanghelia după Ioan – Lecţia 7

Când tu îl primeşti pe Hristos ca Domn şi Mântuitor, El de fapt vine în viaţa ta, în 
trupul tău prin Duhul Sfânt. "Hristos în voi, nădejdea slavei," "...Hristos trăieşte în 
mine,"(Coloseni 1:27; Galateni 2:20). Dacă L-ai primit pe Isus, mulţumeşte-I în 
rugăciune pentru că în tine e viaţa Lui.  Isus este darul veşnic care niciodată nu ne va 
fi luat. 

"Căci dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi. " (2 Corinteni 5:17).

1.  Potrivit acestui verset, unde ne pune Dumnezeu, când îl primim pe Hristos? 
   

2. C u m n i s e s p u n e n o u ă a c u m ? 
     

3. C e s p u n e D u m n e z e u d e s p r e v i a ţ a n o a s t r ă d i n 
t r e c u t ?     

4. C u m n e v e d e D u m n e z e u a c u m î n H r i s t o s ? 
     

Apostolul Pavel foloseşte expresia “în Hristos” de 163 de ori în Noul Testament. În 
momentul în care ţi s-a dăruit viaţa în Hristos, El a venit în tine, şi tu ai fost aşezat în 
El. Acest lucru e numit "unirea cu Hristos."

 "EU SUNT"- NUMELE LUI ISUS CARE NE ÎMPLINEŞTE NEVOILE                                

Când Isus trăieşte în tine, El îţi dă toate atributele pe care le are El. Caracterul Lui 
satisface nevoile tale speciale. În Evanghelia după Ioan, Isus se prezintă pe El aşa 
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cum este prezentat în Vechiul Testament, Dumnezeu, "Eu sunt cel ce sunt." Haideţi să 
învăţăm 6 "Eu sunt" nume ale lui Isus. 

5. Pe cine trimite Dumnezeu pentru a ne împlini nevoile zilnice din viaţa noastră? 
6:32-35 & 51    

6. Ce dă "Pâinea lui Dumnezeu " fără nici un preţ, lumii întregi? 6,33 
    

7. D a c ă v i i l a I s u s n i c i o d a t ă n u 
v e i     
 6:35

8. D a c ă c r e z i î n E l n i c i o d a t ă n u v e i 
     
 6:35

9. Care sunt cele două lucruri pe care ar trebui să le facem pentru a primi putere şi 
resurse de la Isus? 6:35           
 
 

10. Isus a spus, "Eu sunt    ” 
8:12

11. Menţionează trei motive pentru care tu ai nevoie de lumină în fiecare 
z i     
     

Tu ai nevoie de lumină atât pentru ochii tăi, cât şi pentru mintea ta, ca să poţi discerne 
ce este bine şi ce este rău.  "Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere 
celor fără răutate. " (Psalm 119:130).  Isus vrea ca tu să înveţi care este voia Lui, 
studiind în fiecare zi Biblia. 

12. Gândeşte-te la trei lucruri pentru care un păstor foloseşte o uşă pentru oile lui. 
Ioan 10:8-10.   
      

Imaginează-ţi cât de dificilă ar fi slujba unui păstor dacă ţarcul oilor nu ar avea  
poartă.
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13. Ce nevoie ai să-L experimentezi pe Isus ca fiind  o "uşă" în această săptămână în 
viaţa ta?    
     

"Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic" (Psalm 23:1).  Dumnezeu 
este numit de David, 'păstorul meu.'  Noi suntem oile Lui. Isus pretinde că este 
Dumnezeu, folosind acelaşi nume, Păstorul.

14. Citeşte Ioan 10:11-17. Gândeşte-te şi scrie trei lucruri pe care păstorul le face 
pentru un miel:

        
        
            

15. Cum poate  Isus, Păstorul cel bun, să împlinească o nevoie pe care tu o ai în viaţa 
ta în această săptămân?    

      
     
 

Găsiţi 3 nume ale lui Isus din Ioan 14:6:
16. Isus este   În fiecare zi îl veţi.

17. Isus este  . Măsuraţi-vă slujba, deciziile şi 
relaţiile după Cuvântul şi voia lui Dumnezeu. 

18. Isus este  El trăieşte în voi prin Duhul Său. El vă 
împuterniceşte să trăiţi în sfinţenie şi vă dă viaţă veşnică. 

Chiar dacă trupurile noastre vor muri, noi ca persoane nu vom muri niciodată. Isus va 
reînvia trupurile noastre atunci când se va întoarce.(Ioan 14:2-3).

19. C u m s e n u m e ş t e I s u s p e E l î n s u ş i ? 1 5 : 5 
     

20. Ce este important, pentru noi, ca mlădiţe, să facem? 15:5     
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21. C e p u t e m s ă f a c e m s i n g u r i , f ă r ă 
I s u s ?     

Repetă rar: "Isuse, îţi mulţumesc pentru că eşti Pâinea mea, Lumina, Uşa, Păstorul, 
Calea, Adevărul, Lumina şi Via mea.” În această săptămână memorează numele lui 
Isus, din Scriptură, care-ţi place cel mai mult. 

AJUTORUL NOSTRU CEL NOU
Isus trăieşte în credincioşi prin Duhul Sfânt."...Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul 
Fiului Său      "(Galateni 4:6). Duhul Lui ne dă tot ceea ce avem nevoie pentru a 
umbla în voia lui Dumnezeu. De asemenea El ne dă putere să ne rezolvăm problemele 
şi să-l învingem pe Satan.

22. Ce invitaţie le face Isus persoanelor care au o sete spirituală? 7:37
      

     

23. Ce se în tâmplă înăuntrul nos t ru a tunci când credem ş i bem? 
     

     

24. L a c e s e r e f e r ă a c e s t " r â u d e a p ă " ? 7 : 3 9 
     

25. C u m p r i m i m D u h u l S f â n t î n v i e ţ i l e n o a s t r e ? 
7 : 3 8     

      
     

26. Care sunt cele două lucruri pe care le face în noi,  Mângâietorul? 14:26 
    

      
ş i     
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27. În Ioan 15:26 Duhul Sfânt are două nume. Care dintre aceste două nume 
reprez in tă un a t r ibu t a l Duhulu i S fân t  de ca re tu a i nevo ie 
a s t ă z i ?     

28. Cine-L va mărturisi pe Isus acelora care nu-L cunosc pe El? 15:26,27 
   
    15:26,27

29. Care sunt cele patru lucruri pe care le face Duhul Sfânt atunci când vine într-un 
credincios? 16:13,14 

        
       
       
       

30. Duhul Sfânt ne arată cine este Isus Hristos şi ce poate face El în noi. Isus ne-a 
promis de asemenea că El însuşi ni se va descoperi.  Care este condiţia ca El 
î n s u ş i s ă  n i s e f a c ă c u n o s c u t ? 1 4 : 2 1 , 2 4 
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31.

ŞASE ADEVĂRURI
PENTRU UN NOU CONVERTIT

De Thomas Wade Akins

Seria Pionierat Evanghelistic
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SASE ADEVĂRURI PENTRU UN NOU CONVERTIT

C. INTRODUCERE

 Biblia spune în Coloseni 2:6 „Astfel dar, după cum aţi  primit pe Hristos 
Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.” În această lecţia vom învăţa cum să trăim 
în ucenicia lui Hristos. 
 Atunci când te naşti din punct de vedere fizic, te naşti o singură dată. 
Atunci când îl primeşti pe Hristos, tu te naşti spiritual, şi din nou, tu te naşti  o 
singură dată. Aceasta e ceea ce găsim în Ioan 3, „naştere din nou”. Din punct de 
vedere fizic, tu nu poţi să te naşti în fiecare duminică şi acest lucru este valabil şi 
din punct de vedere spiritual. 

SIGURANŢA MÂNTUIRII ŞI VIAŢA VEŞNICĂ
Adevărul 1

 Ce este viaţa veşnică? Ioan 17:3 spune, „Şi viaţa veşnică este aceasta; să 
Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-
ai trimis Tu.” Cu alte cuvinte, tu ai viaţă veşnică atunci când Isus este în inima ta 
(într-un mod spiritual). Aceasta înseamnă, că atunci când Isus intră în viaţa ta, 
El îţi dă o viaţă nouă şi tu vei trăi cu El pentru totdeauna în cer. 
 În I Ioan 5:12 spune, „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui 
Dumnezeu, n-are viaţa.”
 Ce se întâmplă atunci când păcătuieşti, după ce l-ai  primit pe Hristos? Tu 
nu-ţi pierzi mântuirea. Dă-mi voie să-ţi  explic. Eu am trei copii, şi uneori  ei nu 
mă ascultă. Crezi că eu îi  părăsesc pentru totdeauna? Bineînţeles că nu! Ei sunt 
copii mei şi  eu îi iubesc. Eu îi voi corecta, îi voi învăţa şi îi voi disciplina. Biblia 
spune în Evrei 12:7-8, „Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu 
nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar dacă sunteţi scutiţi 
de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi feciori din curvie, iar nu fii.”
 Biblia spune în Ioan 1:12, „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor 
ce cred în numele Lui, le-a dar dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Astfel 
un copil al  lui Dumnezeu va proceda corect atunci când va păcătui. Dacă nu o 
faci, atunci nu eşti cu adevărat copil al lui Dumnezeu. Dar un fiu adevărat nu 
poate să-şi piardă mântuirea deoarece el are viaţă veşnică.
 Dacă păcătuieşti după ce-l primeşti pe Hristos, Dumnezeu te va 
disciplina, şi te va educa pentru a merge în direcţia bună. El nu-ţi va lua 
mântuirea. Mântuirea ta este veşnică, şi veşnic înseamnă pentru totdeauna!
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BOTEAZĂ-TE
Adevărul 2

 Isus spune în Matei 28:19, “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 Eu.”

Poate ai fost deja botezat imediat după ce te-ai  născut. Dar Isus spune că 
doar acei care sunt ucenicii Lui pot să fie botezaţi. Nu poţi să fii un urmaş al lui 
Hristos atunci când eşti  bebeluş. Atunci nu poţi să ştii ceva despre Isus. Tu devii 
un urmaş al lui Hristos doar atunci când Îl accepţi pe El în viaţa ta prin credinţă 
şi pocăinţă. 

De ce nu poţi fi  botezat atunci când eşti mic? Deoarece botezul este un 
simbol (care înseamnă o identificare) că eşti un ucenic al lui Hristos. 

În Biblie, toţi cei care l-au urmat pe Isus, au fost botezaţi, prin scufundare, 
după ce l-au primit pe Hristos. Ce este scufundarea? Atunci când te botezi 
cineva te va băga cu totul în apă pentru un moment. De ce? Pentru că acest 
lucru este un simbol al morţii şi al învierii lui Isus. Tu nu poţi  face acest lucru 
când eşti  un bebeluş, dar poţi face acest lucru după ce-L primeşti pe Hristos în 
viaţa ta. 

Romani 6:3-4 spune, “Nu ştiţi că toţi câţi am fost 
botezaţi în Isus, am fost botezaţi  în moartea Lui? Noi 
deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat 
din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o 
viaţă nouă.”

          Nu apa ne mântuieşte. Doar Isus Hristos ne poate mântui. Botezul tău este 
primul simbol care arată că tu eşti  cu adevărat un urmaş al lui Hristos. Dacă nu 
ştii cum poţi fi botezat întreabă-l pe liderul tău. 
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CITEŞTE BIBLIA
Adevărul 3

Psalmul 119:105 spune, “Cuvântul Tău este o candelă 
pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.”  
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte este 
numită Vechiul Testament. A doua parte se numeşte 
Noul Testament. Cuvântul testament înseamnă „un 
legământ”. 

Cum poţi să citeşti Biblia?  Biblia este o scrisoare de dragoste de la 
Dumnezeu pentru tine.  Citeşte Biblia folosind această metodă:

1. Citeşte la început o carte din Biblie – de exemplu: Evanghelia după Ioan                                                    

2. Citeşte primul verset.

3. Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arată un adevăr spiritual din acest verset. De 
exemplu, 

 Ioan 1:1 spune, “La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu 
şi Cuvântul era Dumnezeu.”

Ce adevăr spiritual găsim în aces verset?
a.  Lumea a fost creată prin Cuvânt                                  
b.  Cuvântul era Dumnezeu (Cuvântul este Isus, ne spune versetul 14 

mai târziu)

4. Citeşte fiecare verset sau paragraf folosind această metodă şi lasă-L pe 
Dumnezeu să-ţi vorbească despre cine este El, despre păcatele din viaţa ta, 
despre nevoia ta de a-L asculta, etc.
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RUGĂCIUNEA    
Adevărul 4

Dumnezeu spune în Luca 18:1 că trebuie să ne rugăm necurmat şi să nu 
renunţăm la rugăciune.  Cum te poţi ruga?  Este important ca tu să petreci timp, 
singur cu Dumnezeu.  Începe timpul tău folosind această metodă:

1. Citeşte din Biblie – foloseşte 5 minute metoda de la pasul 3 
2.  Laudă-L, spunând:“Tată ceresc, Te iubesc pentru că . . .”
3.  Mulţumeşte-i: “Îţi mulţumesc Doamne pentru că . . .”
4.  Mijloceşte - “Doamne mă rog pentru fiul meu Ioan, pentru că el are 

nevoie de. . . (continuă să te rogi pentru oamenii care nu L-au primit pe 
Hristos în viaţa lor).  Fă o listă cu oamenii pentru care te rogi.  Pune 
aceste nume pe lista ta de rugăciune pentru ziua de duminică, luni, 
marţi, etc., (şi roagă-te pentru ei în aceste zile)

5.  Imploră-L – spune-i lui Dumnezeu toate nevoile tale                   
6.  Confesează-te – stai în linişte pentru câteva minute, şi cere-I lui 

Dumnezeu să-ţi  amintească toate păcatele pe care le ai, sau lucrurile rele pe care 
le faci. I Ioan 1:9 spune, „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept, ca să ne ierte de orice păcat şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” Acest 
verset a fost scris pentru oamenii care l-au primit deja pe Hristos în viaţa lor. 
Atunci când eşti murdar, trebuie să te speli. Mărturisirea pentru creştini este o 
curăţire spirituală. 
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SĂ DEVII MEMBRU ÎNTR-O BISERICĂ EVANGHELICĂ
Adevărul 5

Efeseni 1:23 spune, “Pentru că Biserica este trupul lui Hristos.”  Isus 
Hristos este capul Bisericii. Efeseni 1:22 spune, “El i-a pus totul sub picioare şi 
L-a dat căpetenie peste toate lucrurile.”

Cuvântul Petru înseamnă “piatră.”  Isus Hristos vorbeşte despre el ca 
despre o „piatră”. În Matei  16:18 Dumnezeu nu spune că Petru este capul 
bisericii, ci că Isus este piatra din capul unghiului.  În I Corinteni 3:11 se spune, 
“căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este 
Isus Hristos.”

O biserică este un trup al credincioşilor botezaţi, care se întâlnesc cu 
următoarele patru scopuri:

1. Închinare—practicarea celor două ceremonii—Cina Domnului şi 
botezul                             

2. Evanghelism     
3. Ucenicizare
4. Lucrarea pentru împlinirea nevoilor oamenilor
5. Părtăşie 

De ce e nevoie ca să aparţii de o biserică?

1.  Pentru a te închina Domnului împreună cu alţi credincioşi                                    
2.  Pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu
3.  Pentru a avea părtăşie cu alţi credincioşi  (biserica este familia ta 

spirituală)
4.  Pentru a le sluji altora
5.  Pentru a împărtăşi Evanghelia cu oameni care nu l-au primit pe 

Isus 
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MĂRTURISEŞTE 
Adevărul 6

În Matei 28:19 Isus spune, “Duceţi-vă şi faceţi ucenici.” Aceasta înseamnă 
că fiecare ucenic al lui Isus trebuie să împărtăşească cu altă persoană pierdută ce 
s-a întâmplat în viaţa lui.  Această mărturisire poate începe cu cei din familia ta.   
Poţi să le explici despre viaţa ta dinainte de a-l primi pe Hristos ca mântuitor, 
cum ţi-ai dat seama că ai nevoie de Isus, cum şi când l-ai primit pe Hristos, şi 
cum este viaţa ta acum cu Hristos. După ce faci acest lucru, întreabă persoana cu 
care stai de vorbă, dacă ar dori şi ea să-l primească pe Hristos  şi să aibă 
siguranţa vieţii veşnice. 

Dacă persoana respectivă acceptă, arată-i versetele care urmează şi 
explică-i-le după cum urmează:

1.  I Ioan 5:13-Tu poţi  avea siguranţa vieţii veşnice. A avea viaţă veşnică 
înseamnă a-l  avea pe Isus în inima ta. (Ioan 17:3).  Dacă ai viaţă veşnică 
atunci ai pace chiar acum (Ioan 10:10 şi  10:17) şi siguranţa că ajungi în cer 
după ce vei muri (Ioan 14:1-3).

2.  Romani 3:23-Cea mai mare problemă a oamenilor este păcatul. Noi toţi  
suntem păcătoşi. Din cauza păcatului noi suntem despărţiţi de Dumnezeu.                                                                                                                            

3.  Romani 6:23- “Plata păcatului este moartea.” Acest lucru înseamnă că dacă 
trăim o viaţă păcătoasă vom muri spiritual. Moartea înseamnă separare de 
Dumnezeu.  Acest lucru înseamnă că nu vom avea pace, bucurie şi siguranţa 
mântuirii. Astfel vom avea o viaţă tensionată, vom fi înspăimântaţi şi ne vom 
simţi vinovaţi. Va fi de asemenea o viaţă separată de Împărăţia lui Dumnezeu 
şi de prezenţa lui Dumnezeu pentru toată veşnicia.                                                                                                                                                                                                                                     

4.  Romani 5:8- Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos a plătit preţul 
pentru păcatele mele şi de asemenea pentru păcatele tale murind în locul 
nostru.                                                                                                

5.   Romani 8:9&10 şi 10: 9&10- A-l primi pe Hristos înseamnă a-L accepta pe El 
ca Domn şi Mântuitor. Aceasta înseamnă că trebuie să fii gata să-i permiţi Lui 
Hristos să preia controlul vieţii tale. Aceasta înseamnă că a-L primi pe Hristos 
înseamnă a avea încredere în El. A avea încredere înseamnă că vei renunţa să te 
mai încrezi în alte lucruri şi îţi vei pune toată credinţa în Isus.                                                                                                                                                                                                                             
5. Romani 10:13 – Întreabă persoana cu care stai de vorbă dacă ar dori să-şi 

predea viaţa lui Isus. Dacă spune „da”, cere-i să se roage şi să-i ceară lui 
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Dumnezeu să intre în viaţa ei chiar acum, „Fiindcă oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit.”  (Romani 10:13)

PIONIERATUL EVANGHELISTIC ŞI CONDUCEREA UNUI 
STUDIU BIBLIC DE CASĂ FĂRĂ ALTE MATERIALE ÎN AFARĂ 
DE BIBLIE

Pasul 1. Liderul grupului va alege un pasaj pentru studiu.                                                            
Pasul 2. Liderul va cere unei persoane din grup să citească pasajul.                                                 
Pasul 3. Liderul va reciti apoi pasajul şi-l  va parafraza într-un mod 

simplu.                                                                             
Pasul 4. După citirea acestul verset, liderul va pune câteva întrebări 

simple pentru a căuta adevăruri biblice:
a. Ce spune acest verset despre Dumnezeu?
b. Ce spune acest verset despre Isus?
c. Ce spune acest verset despre Duhul Sfânt?
d. Ce spune acest verset despre păcat?
e. Ce mă învaţă pe mine acest verset?
f. Cum pot să aplic acest verset în viaţa mea?

Pasul 5. Liderul poate să arate persoanelor din grup alte versete care 
întăresc acest adevăr, dacă el cunoaşte aceste versete. 

Pasul 6. Liderul poate apoi să-i conducă pe cei din grup spre o aplicaţie a 
acestui verset.

Pasul 7. Continuaţi la fel cu versetul următor.
Pasul 8. În calitate de lideri, la sfârşitul studiului, conduceţi grupul în 

rugăciune şi rugaţi-vă pentru toate nevoile celor din grup. 
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