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Nepoților mei,
pentru ca ei să-L cunoască
pe Dumnezeul părinților și al bunicilor lor.

G hid de s t u di u

n
Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători,
înşelându-vă singuri! Căci dacă cineva este un ascultător
al Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, atunci el se
aseamănă cu un om care-şi priveşte propria faţă într-o
oglindă, iar, după ce s-a privit, el pleacă şi uită imediat cum
era. Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea desăvârşită –
Legea libertăţii – şi perseverează în ea, nu ca un ascultător
uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în
lucrarea lui.
—Iacov 1:22-25 NTR

1
De ce să-L cunoaștem pe Dumnezeu?
1. De ce crezi că este important să-L cunoști pe Dumnezeu într-un
mod personal?
2. Dacă ar trebui să-L descrii pe Dumnezeu, ce cuvinte ai folosi?
3. Biblia este și rămâne punctul fix! Adevărul! Cum te raportezi
tu la Biblie? Care sunt câteva motive pentru care ea reprezintă
autoritatea în viața ta? (DACĂ este așa!)
4. Cum i-ai explica unui necredincios faptul că Biblia este Cuvântul
lui Dumnezeu?
5. Citește Romani 1:19-20. Explică cum Îl poți cunoaște pe
Dumnezeu din natura creată de El?
6. Care crezi că este rolul unei învățături sănătoase, a unei doctrine
biblice sănătoase, în special în vremea pe care o trăim?
7. Care sunt câteva beneficii ale unei cunoașteri personale, profunde,
ale lui Dumnezeu? Descrie-le și explică ce reprezintă ele pentru
tine?
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2
Cum este Dumnezeu?
1. Cursul se ocupă de descoperirea și descrierea atributelor lui
Dumnezeu. Cum ai defini tu atributele lui Dumnezeu și care ar fi
câteva dintre atributele lui Dumnezeu amintite în capitol?
2. Citește următoarele versete și descrie atributele menționate în ele:
Ioan 4:23-24; Faptele apostolilor 17:24; Psalmul 90:2; Psalmul
139:7-12; Leviticul 11:44; 1 Ioan 4:8.
3. Citește Geneza 17:1 și explică ce înțelegi tu prin faptul că
Dumnezeu este atotputernic?
4. În ce mod se manifestă atotputernicia lui Dumnezeu în viața unui
credincios? Dar în viața ta? Dă exemple.
5. Care sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu, deși este atotputernic,
nu le poate face? Cum explici aceste lucruri?
6. Citește Maleahi 3:6; Iacov 1:17; Psalmul 33:11. Explică ce
înseamnă că Dumnezeu este imuabil și cum îți influențează viața
faptul că știi că Dumnezeu este neschimbător?
7. Citește Psalmul 139:7-12 și spune despre ce atribut vorbește aici
David? Explică cum înțelegi tu acest atribut.
8. Dă un exemplu care să sublinieze faptul că prezența Lui a fost
evidentă în viața ta.
9. Citește Evrei 4:13, Matei 10:29-30; Proverbe 15:3 și descrie
omnisciența lui Dumnezeu.
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10. Ce implicații are acest adevăr asupra trăirii tale (faptul că știi că
El știe totul)?
11. Cum Și-a manifestat Dumnezeu dragostea Lui față de tine? De
ce ești sigur că El te iubește?
12. Dumnezeu este dragoste și dreptate în același timp. Ce poți spune
despre faptul că atributele lui Dumnezeu se armonizează în Sine
Însuși?
13. Dumnezeu este suveran absolut peste întregul univers! Cum se
explică atunci existența răului în lume?
14. Citește Romani 8:28; Efeseni 1:11; Efeseni 2:10. La ce ne ajută
înțelegerea și acceptarea suveranității lui Dumnezeu peste viața
noastră?
15. Acum, la ce te obligă toate aceste lucruri pe care le-ai descoperit
despre Dumnezeu? Care este răspunsul tău față de ceea ce El
este pentru tine? Formulează în scris câteva aplicații personale,
specifice și măsurabile, astfel încât să te poți evalua din când în
când.

3
DUMNEZEU – suveran asupra creației
Visul lui Dumnezeu
1. Citește Geneza capitolele 1 și 2: Spune ce te-a impresionat cel
mai mult din actul creației? Ce emoții îți trezește relatarea acestor
lucruri?
2. Fii gata să împărtășești celor din grup ceea ce ai descoperit.
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(Dacă studiezi individual, împărtășește cu cineva apropiat ceea ce
descoperi, pentru că o bucurie neîmpărtășită este înjumătățită.)
3. Dumnezeu creează cu perspectiva finalului! Care era visul lui
Dumnezeu chiar de la începuturi?
4. Cum vezi tu suveranitatea lui Dumnezeu de-a lungul istoriei în
ducerea visului Său la împlinire? Și cum ai descrie acele momente
când marele Său VIS va fi împlinit?
Stăpân peste viețuitoare
1. Meditează la aceste lucruri și, dacă faci parte dintr-un grup, citiți
pasajele respective și discutați între voi aceste episoade și altele
care vă vin în minte.
2. Ce putem învăța din aceste exemple?
3. Citește Matei 6:25-34. Care este asigurarea pe care Domnul ne-o
face în aceste versete și care sunt lucrurile care ne sunt promise de
Isus prin cuvintele: Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de
ele?
4. Ce înseamnă pentru tine a căuta mai întâi Împărăția și neprihănirea
Lui?
5. Ce crezi că a vrut să spună Isus prin fraza: Ajunge zilei necazul
ei!?
6. Care este răspunsul tău la această provocare pusă de Isus în fața
noastră (v. 33)?
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Stăpân peste natura creată
1. Pune în cuvinte temerile tale, motivele pentru care te îngrijorezi și
ce anume te împiedică să te bazezi pe Dumnezeu?
2. Împărtășește celor din grupul tău sau cuiva apropiat temerile tale
și cere susținere în rugăciune ca să te poți elibera de îngrijorare, de
teamă, și să poți alege să te încrezi în Domnul tău, în El, Cel care
este Stăpânul!
Stăpân peste fenomenele naturii
1. Ce lucruri noi ai descoperit despre suveranitatea lui Dumnezeu
din pasajele citite?
2. Descrie suveranitatea lui Dumnezeu peste creația Sa și peste
natura întreagă. Fă un rezumat într-o pagină.
3. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! – se ruga
David. Haideți să facem și noi această rugăciune. Și să ne
mărturisim păcatul cârtirii, al nemulțumirii, al îngrijorării, al
mândriei … Să ne mărturisim atitudinile păcătoase și să ne
pocăim. (Pocăință înseamnă să ne asumăm păcatul și să ne lăsăm
de el!) Notează toate acestea într-un jurnal!
4. Ce-ar fi ca în locul acestor atitudini să punem un cântec de laudă
pentru Domnul în fiecare dimineață, închinându-ne în smerenie,
recunoscându-I suveranitatea! Închinarea și lauda sunt lucruri
tare dragi inimii Tatălui nostru, iar nouă ne fac mult bine: lauda ne
eliberează de teamă, de îngrijorare, de nemulțumire… pentru că,
în timp ce Îl lăudăm pe Domnul, atenția noastră și inima noastră
sunt orientate spre El, spre suveranitatea Lui. Când realizăm cine
este El, cum este El, cum să ne mai fie teamă? Cum să mai fim
nemulțumiți? Cum să ne mai îngrijorăm? Cum să mai fim mândri,
aroganți?
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5. Te încurajez să-ți propui să faci acest exercițiu în fiecare dimineață!
Cu perseverență; până devine parte din existența ta, până devine
însăși viața ta! Te asigur că vei trăi diferit!
Suveran peste îngeri și demoni/Satana
1. Descrie suveranitatea lui Dumnezeu asupra diavolului și îngerilor
lui pe baza versetelor următoare: Iov 1:7-12; 2:6; Isaia 14:12-15;
Matei 8: 31-32.
2. Citește 1 Ioan 4:4 – Ce înseamnă acest verset pentru tine?
3. Citește Iacov 4:7 – Cum ai descrie supunerea față de Dumnezeu?
4. De ce crezi că supunerea față de Dumnezeu trebuie să preceadă
împotrivirea față de diavolul?
5. Citește Efeseni 6:13-18. Descrie armura recomandată de Scripturi
pentru lupta noastră spirituală. Cum înțelegi rolul Cuvântului ca
sabie a Duhului în lupta împotriva diavolului (Matei 4:1-11)?
6. Îți propun ca aplicație să memorezi un verset al Scripturii pe
săptămână! Într-un an vei avea în mintea și în inima ta 52 versete.
În 10 ani, 520! Astfel, te echipezi de luptă și, în felul acesta,
vei fi mai mult decât biruitor! (Vezi Anexa I) Sunt cinci grupe
tematice a câte douăsprezece versete. Memorează: tema, referința
și versetul. E foarte important să memorezi și referința. Repetă-le
mereu-mereu!
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4
DUMNEZEU – SUVERAN peste
circumstanțele vieții
Exemplificări: Pavel, Moise, Iosif…
1. Descrie modul în care Dumnezeu a lucrat providențial în viața lui
Pavel: întâlnirea lui Pavel cu Isus pe drumul Damascului, chemarea
și misiunea primită de la Dumnezeu, călăuzirea permanentă a
Duhului Sfânt.
2. Citește Filipeni 1:12-30. Care crezi că este „secretul“ dedicării
la Pavel pentru Împărăția lui Dumnezeu, a abandonării totale în
mâna lui Dumnezeu?
3. Îl vedem pe Pavel pasionat de Evanghelie și credincios misiunii
primite de la Dumnezeu. (Citește Coloseni 1:28-29 și 2 Timotei
2:1-2.) În ce mod viața și slujirea lui te motivează la împlinirea
propriei tale misiuni?
4. Gândește-te și descrie un episod din viața ta în care suveranitatea
lui Dumnezeu a fost evidentă. Cum ai văzut că Dumnezeu a
condus lucrurile și a lucrat în mod providențial în acea împrejurare?
5. După ce citești textele indicate, descrie modul în care Dumnezeu a
lucrat providențial în viața acestor bărbați: Moise și Iosif. Observă
modul în care El a lucrat în spatele scenei, aducând oameni și
circumstanțe în viața lor, care să ducă spre împlinirea scopurilor
lui Dumnezeu.
6. Care crezi că era concepția lor despre Dumnezeu?
7. Cum i-a ajutat acest lucru să treacă prin toate dificultățile ce au
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apărut în viața lor, pentru a-și îndeplinească bine slujba, misiunea?
Dă câteva exemple.
Te poți încrede într-un asemenea Dumnezeu?
1. Citește Luca 1:26-56; Matei 1:1-25; Matei 14:36.
2. Meditează la aceste pasaje, căutând să observi răspunsul Mariei, al
lui Iosif, al Domnului Isus în fața dramelor intervenite în viața lor.
Împărtășește concluziile tale celor din grup sau cuiva apropiat.
3. Gândește-te la o situație din viața ta în care nu poți rosti cuvintele:
facă-se voia Ta și în această situație! Nu știu prin ce treci sau cu
ce te confrunți chiar acum. Poate ai o problemă în relația cu soțul,
poate în viața copiilor tăi, dar, oricare ar fi problemele cu care te
lupți, soluția este acceptarea cu smerenie a voii lui Dumnezeu în
acea situație specifică. Promisiunea Lui nu este neapărat izbăvirea
din probleme, ci pacea care întrece orice pricepere îți va umple
inima (Filipeni 4:6-7), în timp ce El, Creatorul, lucrează în tine
chipul Domnului Cristos, pregătindu-te pentru întâlnirea cu El.
Aceasta este perspectiva corectă cu care să abordăm circumstanțele
vieții noastre!
4. Pleacă-te cu smerenie înaintea Stăpânului, acceptând voia Lui,
și mulțumește-I pentru planul Său cu privire la acea situație.
Mulțumește-I pentru credincioșia cu care Își va ține Cuvântul dat
și închină-te Lui din toată inima ta! Fă din închinarea înaintea
Lui o practică de fiecare zi … și acest lucru te va fortifica în
credința ta, în trăirea ta și îți va asigura odihnă deplină în brațele
Atotputernicului Dumnezeu!
În situații de criză…
1. Împărtășește o trăire, o experiență pe care ai avut-o în perioada de
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criză... sau o poveste pe care ai auzit-o din vremea pandemiei... și
ce efect a avut asupra ta?
2. Indică o lecție pe care ai învățat-o în pandemie.
3. Cum ai descrie suveranitatea lui Dumnezeu într-o vreme de criză
globală?
4. Ce ai învățat despre Dumnezeu și ce ai aflat despre tine în vremea
aceea?
5. S-a schimbat ceva în tine, și dacă da, ce anume?

5
Cum iubește Dumnezeu?
Crucea – simbolul iubirii…
1. Explică ce a făcut Dumnezeu din dragoste pentru tine, la Calvar?
Descrie momentele grele prin care Cristos a trecut, gândindu-Se
chiar la tine? Ce sentimente încerci gândindu-te că tu trebuia să
fii pe cruce, nu El, și totuși El a făcut-o în locul tău!
2. Dumnezeu a făcut, parcă, risipă de dragoste la cruce. Citește
Romani 5:6-8, 1 Petru 3:18, Tit 3:5 și explică ce înseamnă aceste
cuvinte pentru viața ta?
3. Care este răspunsul tău la marea Lui iubire? La ce te obligă
dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu?
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Dintotdeauna – dragoste…
1. Citește Osea cap. 1-3 și încearcă să intri în povestea căsniciei
lui Osea. Povestește istoria lui făcând comparație între aceasta și
istoria lui Israel în relație cu Dumnezeu.
2. Citește cartea Osea în întregime și spune ce descoperi despre
inima lui Dumnezeu față de poporul Său? Încearcă să descrii
zvâcnirile de iubire ale Domnului presărate de-a lungul cărții
(Osea 6:1-6; 7:13-15; 10:12; 11:1-4; 11:8-11; 12:5-6; 14:1- 9).
3. Ce poți învăța despre dragostea lui Dumnezeu față de tine? Crezi
că te iubește cu aceeași dragoste necondiționată? Dacă DA, de ce
crezi că te iubește?
4. Cum i-ai descrie dragostea lui Dumnezeu unei ființe care nu
poate crede că Dumnezeu o iubește, care se vede nevrednică de
iubirea Lui?
5. Cum ai defini tu dragostea lui Dumnezeu?
Cum este dragostea?
1. Citește următoarele versete și împărtășește ce descoperi despre
dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Ce ar putea să-L determine
pe Dumnezeu să nu te mai iubească? (Poți adăuga listei și alte
versete.)
Isaia 43:4;
Isaia 49:15-16a;
Isaia 54:10;
Ieremia 31:3;
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Ioan 17:23;
Romani 8:32;
Romani 8:35-39.
2. Analizează-ți inima și spune dacă ai convingerea că El îți vorbește
personal, inimii tale? Aceste cuvinte sunt pentru tine, dacă le
accepți prin credință. Ar trebui să le accepți prin credință!
3. Consider că acesta este un moment potrivit să vii cu mulțumire
și recunoștință în fața Lui pentru copleșitoarea Sa iubire și să-I
spui cuvinte din inima ta. Cum simți că ar trebui să-i răspunzi
iubirii Lui? Un bun exercițiu ar fi să scrii această rugăciune, ca
să‑ți rămână și să îți amintești de ea când vei simți că ai nevoie.
Beneficiile acestei iubiri…
1. Citește pilda fiului risipitor din Luca 15 și în cadrul grupului
discutați despre modul în care acest tată și-a iubit fiul necondiționat.
Cineva spunea că titlul acestei pilde ar trebui să fie „Dragostea
risipitoare a unui tată“ – pentru că acest lucru iese atât de frumos
în evidență.
2. Care sunt câteva beneficii ale acceptării lui Cristos – El, care este
dragostea – în viața ta?
3. Care dintre cele enumerate mai sus (eliberarea de păcat, de frică,
o imagine corectă de sine, puterea de a-i iubi pe alții) este mai
evidentă în viața ta? Dă câteva exemple concrete.
4. La care simți că ar trebui să lucrezi? Ce îți propui concret să faci
pentru a te bucura din plin de beneficiile dragostei lui Dumnezeu
în viața ta? Și cum propui să te evaluezi? Este foarte important să
poți vedea creșterea/schimbarea!
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6
CUM (să) iubim noi?
Iubirea celor din casa noastră
1. Citește pasajul din 1 Petru 2:18-3:6 și ia seama la cuvintele pe
care autorul le spune cu privire la supunerea robilor, supunerea lui
Cristos, supunerea soțiilor și a sfintelor femei de odinioară… Care
crezi că ar fi motivul pentru care Petru discută despre toate aceste
situații și care ar fi relația dintre ele?
2. Tot astfel, nevestelor… fiți și voi supuse bărbaților voștri (1
Petru 3:1). De ce crezi că autorul introduce această poruncă prin
cuvintele: tot astfel…?
3. Cum înțelegi următoarea frază: pentru ca, dacă unii nu ascultă
Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor
(1 Petru 3:1)?
4. Recitește 1 Petru 3:5-6 și spune ce crezi că înseamnă: care
nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor? Care este
relația dintre nădejde/ascultarea de Domnul și supunere?
5. Pe baza definirii și a descrierii supunerii, încearcă să-ți evaluezi
propria supunere față de soțul tău?
6. Cum ai putea descrie dragostea cristică a unui soț față de soția lui,
pe baza textului din Efeseni 5:25-27?
7. Stabilește-ți pași concreți spre schimbare, știind că dragostea
pentru Dumnezeu o poți dovedi prin modul în care îți tratezi
partenerul de viață: iubirea soției sau supunerea față de soț. (Cine
Mă iubește va păzi poruncile Mele, zicea Isus.)
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8. Citește Deuteronom 6:3-9. Analizează pasajul și vezi care este
relația dintre iubirea de Dumnezeu și educarea copiilor noștri? De
ce crezi că Dumnezeu îți cere întâi să-L iubești pe El cu tot ce ești
și apoi să transmiți poruncile copiilor tăi?
9. Ce așteptări are Dumnezeu de la noi, care Îi sunt poruncile? Scrie
în caietul tău câteva lucruri pe care înțelegi că Dumnezeu ți le cere
prin aceste versete.
10. Ce înseamnă pentru tine: să le întipărești în mintea copiilor… să
le legi ca un semn de aducere aminte… să le scrii…?
11. Gândește-te la câteva lucruri pe care ai dori să le faci diferit, să le
schimbi în relația cu copiii tăi. Care ar fi acelea? Notează-le și apoi
stabilește pași practici pe care să-i întreprinzi ca să poți împlini
aceste porunci ale Domnului Dumnezeul tău.
Iubirea aproapelui…
1. Recitește Matei 5:44-48. Fă o listă cu cei față de care trebuie să îți
manifești dragostea și bunătatea… apoi fă o listă cu acțiunile pe
care ar trebui să le faci pentru a dovedi dragostea. (De exemplu:
trebuie să iubesc pe cei care-mi sunt vrăjmași, pe cei care îmi fac
rău, pe cei care mă urăsc, mă prigonesc… etc. Apoi o listă cu acțiuni
ale dragostei: să-i iubesc, să mă rog pentru ei, să-i binecuvântez, să
le fac bine…)
2. Acum, gândește-te la anumite persoane care s-ar încadra în
categoriile de mai sus. Ia pe fiecare în parte și analizează-ți inima
și cugetul. Nu trece ușor peste acest exercițiu, spunându-ți: eu nu
am nimic cu nimeni… Este o chestiune foarte serioasă a asculta
porunca Domnului Isus: așa să vă iubiți cum v-am iubit Eu! El
este termenul de comparație. Dragostea Lui rămâne etalonul!
3. Acum e un moment potrivit să-ți notezi lucruri concrete pe care
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să le faci pentru a-ți demonstra dragostea ta pentru Dumnezeu,
prin dragostea pentru semenii tăi.
Și-acum ce urmează, Doamne?
1. Citește Deuteronom 6:4-6 și întrebă-te: Ce înseamnă să-L iubești
pe Dumnezeu din toată inima ta? Dar cu tot sufletul tău și cu
toată puterea ta? Cum înțelegi aceste îndemnuri și cât de reale
sunt în viața ta?
2. Spuneam în mărturia mea că am înțeles că Domnul așteaptă să
petrecem timp cu El, timp în care să ne odihnim în El, timp în
care să ne lăsăm copleșite de iubirea Lui și să ne exprimăm iubirea.
Cum ți se pare această așteptare a Domnului? Ce experiențe ai în
acest sens? Când și cum îți exprimi dragostea față de Mirele tău?
3. Îți sugerez să îți dedici un timp petrecut zilnic cu Domnul, în
care să citești din Cuvânt – pentru ca să poți avea legile Lui în
inima ta, apoi să te rogi pentru ceea ce El îți vorbește prin Cuvânt.
Roagă‑te pentru tine, pentru cei dragi, pentru toți pe care Duhul
Sfânt ți-i aduce aminte.
4. Dar adu-ți aminte că El este Mirele tău care te iubește și tânjește
după iubirea ta… Propune-ți, ca urmare, să ai și un timp în care să
nu-I ceri nimic, ci doar să I te închini în adorare, venerare… timp
în care doar să te lași iubită de El și să-I răspunzi cu iubirea ta.
Spune-I ce înseamnă El pentru tine, spune-I cât de mult Îl iubești,
cât de mult te minunezi de frumusețea Lui, cât de mult tânjești
după timpul petrecut cu El, cât de dor îți este de prezența Lui și
cât de mult aștepți revenirea Lui ca să fii apoi pururea cu Domnul.
Exprimă-ți uimirea în cuvintele tale, în versuri sau cântec, așa cum
inima îți dictează… Stai aplecată în fața Lui sau ridică-ți mâinile
spre El, stai îngenuncheată sau așază-te în brațele Lui și lasă-te
copleșită de iubirea Lui… Este dreptul tău să stai cum dorești în
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prezența Iubitului tău și este dorința și așteptarea Lui să petreci
timp doar pentru El.

7
SFINȚENIA lui Dumnezeu
1. După ce ai citit aceste evocări din Scriptură ale sfințeniei lui
Dumnezeu, cum ai descrie tu sfințenia lui Dumnezeu?
2. Citește Isaia 6:1-5. Care au fost trăirile lui Isaia? Analizează-te
și vezi ce sentimente trăiești în timp ce te gândești la sfințenia lui
Dumnezeu.
3. Citește Apocalipsa 1:10-19. Încearcă să te pui în locul lui Ioan
din Patmos… Care crezi că au fost trăirile inimii lui, în timp ce
stătea prăbușit la picioarele Domnului? Cum putem oare descrie
impactul acestei experiențe care încununează într-un fel finalul
vieții și al alergării acestui apostol preaiubit?
Cum este sfințenia lui Dumnezeu
1. Încearcă să definești cu propriile tale cuvinte sfințenia lui
Dumnezeu. Cum ar suna aceasta?
2. Citește Evrei 4:15, 1 Petru 2:22, 2 Corinteni 5:21, 1 Ioan 3:5, Ioan
8:46, Isaia 53:11 și Psalmul 45:7 și spune cum este descris Isus în
viața trăită pe pământ.
3. Citește Ioan 6:38, Ioan 4:34 și Ioan 8:29 și explică ce crezi că
înseamnă fiecare afirmație pe care Isus o face cu referire la sfințenia
Sa.
4. Citește 1 Petru 1:15-16. Care este standardul Împărăției lui
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Dumnezeu? Cum ți se pare această poruncă și cum crezi că poate
fi împlinită?
5. Care crezi că sunt resursele pe care Dumnezeu ni le oferă pentru a
putea împlini această poruncă? (Știm că ori de câte ori Dumnezeu
ne poruncește ceva, El ne asigură și resursele necesare!)
Socotește-te mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu!
1. Care sunt câteva lucruri ce se petrec în viața noastră, odată ce am
devenit creștini? Exemplifică prin versete biblice.
2. Citește Galateni 2:20. Ce îți spune acest verset? Ce înseamnă
pentru tine: nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine?
3. Citește Romani 6:1-4. Ce crezi că înseamnă ceea ce spune Pavel
aici: am murit față de păcat? Cum te raportezi tu la acest adevăr?
4. Citește versetul 6. Ce înțelegi tu prin următoarea afirmație: pentru
ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să
nu mai fim robi ai păcatului?
5. Uită-te acum la Romani 6:8: dacă am murit împreună cu Cristos,
credem că vom și trăi împreună cu El. Ce înseamnă acest lucru
pentru tine? Explică!
6. Citește Romani 6:11. Ce crezi că înseamnă: socotiți-vă morți față
de păcat și vii pentru Dumnezeu?
7. Uită-te la Romani 6:13 și spune ce crezi că vrea Pavel să ne
sublinieze aici?
8. Care sunt lucrurile pe care le-ai descoperit în acest pasaj care ar
trebui să stea la temelia vieții tale creștine?
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9. În ce măsură ți le-ai asumat până acum? Dacă nu ți le-ai însușit
încă, ce decizie intenționezi să iei, ca să ajungi să te poți bucura de
o viață din belșug?

8
FIȚI ȘI VOI SFINȚI
1. Explică cele două aspecte ale sfințeniei despre care se vorbește în
capitol: ce înțelegi prin a fi sfânt de drept și de fapt?
2. Care este părerea ta legată de faptul că Dumnezeu te declară
sfânt?
3. Descrie diferența dintre lupta unui creștin care nu-și asumă
statutul de sfânt și unul care crede ceea ce spune Dumnezeu
despre el.
4. Explică ce înseamnă „înnoirea minții“ (Romani 12:1-2) și de ce
crezi că este important să ai o gândire corectă, biblică?
Lucrarea Duhului Sfânt în noi
1. Citește versetele de mai jos și identifică rolul Duhului Sfânt în
viața ta, în procesul de sfinţire.
Ioan 14:26;
Ioan 16:13;
Faptele apostolilor 1:8;
Romani 8:13-17;
Romani 8:26;
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1 Corinteni 2:9-13;
1 Corinteni 12:7-11.
2. Descrie relația ta cu Duhul Sfânt: cum te călăuzește Duhul Sfânt,
cum asculți îndemnurile Lui? Dă un exemplu prin care să ilustrezi
cum Duhul Sfânt te-a convins de un păcat pe care să-l mărturisești
și să te pocăiești de el.
3. Cum ai putea creşte în dependența ta de Duhul Sfânt?
Lucruri esențiale în sfințirea noastră
1. Care sunt cele trei lucruri esențiale în procesul de sfințire?
2. Cum ai descrie ascultarea de poruncile lui Dumnezeu?
3. Care ar trebui să fie motivațiile trăirii în sfințenie?
4. Ce înțelegi prin a fi dedicat față de Dumnezeu în acest proces?
5. Ce crezi că vrea Pavel să transmită prin ideea de antrenare?
6. Am primit sfințenia în dar, însă ducerea ei până la urmă costă!
Care sunt costurile trăirii în sfințenie?
7. Cum stai cu timpul personal de părtășie cu Dumnezeu? Cât timp
aloci pentru citirea Scripturii și cât timp te rogi?
8. Relatează experiența unei zile în care Duhul Sfânt ți-a vorbit prin
Cuvânt în timpul tău de părtășie cu Dumnezeu.
9. Ce îți propui pentru a-ți îmbunătăți timpul de părtășie cu
Domnul?
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Niciun compromis!
1. Citește Efeseni 4:22-23 și explică ce înseamnă dezbrăcarea de
omul cel vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou?
2. Citește Efeseni 4:24-25. Cum ai defini minciuna? Dă câteva
exemple de minciuni mai nevinovate, mai ascunse, și spune cum
crezi că le-ai putea evita?
3. Ce crezi că vrea să spună Pavel prin cuvintele: suntem mădulare
unii altora?
4. După ce ai citit exemplele pe care le-am dat, spune cum vezi tu
cinstea, integritatea în munca și slujirea noastră?
5. Citește Efeseni 4:26-27 și spune ce crezi că înseamnă: să nu dați
prilej diavolului?
6. Citește Efeseni 4:29. Cum crezi că-L putem întrista pe Duhul
Sfânt?
7. Efeseni 4:30-31 – Aceste versete pun în contrast lucrurile pe care
trebuie să le scoatem din viața noastră cu cele care trebuie să ne
umple viața. Analizează-le pe rând.
8. După ce ai parcurs această secțiune a cărții, ce lucruri îți propui să
schimbi în viața ta? Care sunt pașii concreți pe care ți-i propui să-i
faci?
Gânduri sfinte, cuvinte sfinte…
Citește Anexa III și răspunde la câteva întrebări.
1. Ce înțelegi prin vorbire de rău, prin clevetire?
2. Descrie o situație când ai fost vorbit de rău și spune cum te-ai
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simțit? Poate îți amintești și de o situație când tu ai vorbit de rău
pe cineva… Cum te-ai simțit atunci?
3. Cum ai gestionat durerea pricinuită de faptul că ai fost vorbit de
rău sau judecat greșit?
4. Cum ai îndreptat situația, în cazul în care ai judecat pe cineva sau
l-ai vorbit pe la spate?
5. Care este voia lui Dumnezeu în ceea ce privește relațiile pe
care le ai cu cei din jurul tău? Descrie cum înțelegi tu că îți cere
Dumnezeu să te raportezi la cei din jur, începând de la cei din casa
ta și apoi la toate celelalte persoane cu care interacționezi.
6. Evaluează-te și spune cum te găsești în acest domeniu al relațiilor
tale.
7. Care este sursa clevetirii și a judecării aproapelui?
8. Cum poți pune capăt acestor păcate? Care este soluția?
9. Ce ai înțeles despre mânie și de ce crezi că este distructivă?
10. Cum îți propui să-ți păstrezi mintea curată, gândurile sfinte și o
vorbire sfântă? Notează pași concreți, specifici, și stabilește-ți un
mod în care să îți evaluezi progresul.
Imaginile (ne)sfinte ne afectează mintea
1. De ce crezi că este atât de important să îți păstrezi mintea și
gândurile curate?
2. Care este convingerea ta despre influența imaginilor de pe ecrane
asupra minții?
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3. Cât timp petreci în fața ecranului (Facebook, YouTube, filme,
seriale) și care îți sunt concluziile despre beneficiile aduse de ceea
ce vizionezi? Fă o evaluare sinceră!
4. Ce anume ai înțeles că ar trebui să schimbi în acest domeniu?
Poate Duhul Sfânt ți-a șoptit ceva specific…
5. Care sunt pașii concreți pe care ți-i propui și cui vei da socoteală
pentru a rămâne consecvent deciziei?
6. Scrie un angajament și recitește-l din când în când. Rămâi
consecvent! Nu renunța! Chiar dacă mai aluneci, ridică-te din
nou și … din nou! Cu ajutorul lui Dumnezeu vei reuși! Ești sfânt!
Trăiește pe măsura statutului tău! În felul acesta vei ajunge cu bine
la capăt, unde vei primi cununa care nu se va veșteji!
Purtare sfântă, ținută sfântă…
1. Cum ai defini decența?
2. Citește 1 Timotei 2:9-10. Ce înțelegi prin îmbrăcare în chip
cuviincios, cu rușine și sfială?
3. Care este părerea ta legat de cele două argumente pe care le-am
adus în favoarea decenței? Te-au ajutat în însușirea unor principii
sfinte?
4. Care ar fi aspectele în care Duhul Sfânt ți-a atras atenția că ar
trebui să faci schimbări? Ce îți propui în mod practic și concret?
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9
Bunătatea lui Dumnezeu
Bunătatea neobișnuită a unui tată
1. Știu că pilda fiului risipitor este una atât de cunoscută… Dar,
citind-o din nou, uitându-te cu atenție la manifestarea bunătății
tatălui, ce te-a impresionat cel mai mult?
2. De ce crezi că Isus nu ne-a spus finalul pildei? Tu ce crezi: fiul cel
mare a rămas supărat sau a intrat la banchet în cele din urmă?
3. Ce voia Isus să înțelegem despre bunătatea lui Dumnezeu?
4. „Bunătatea urmărește să nască bunătate.“ Ce putem înțelege prin
această frază?
5. Dacă te gândești câteva clipe la relația cu copiii tăi, ce poți spune
despre modul în care îți exprimi bunătatea față de ei?
6. Ce învățăm din modelul acestui tată, despre atitudinea noastră
față de copiii noștri rebeli, neascultători, risipitori?
Cum este bunătatea?
1. Cum ai descrie bunătatea lui Dumnezeu, îngemănată cu iubirea
Lui în actul suprem săvârșit la Calvar? Ce emoții te încearcă
descrierea bunătății lui Dumnezeu?
2. Recitește psalmii citați în capitolul acesta (poți citi și alții, desigur).
Care dintre ei îți sunt mai aproape de inimă și care sunt propriii tăi

300

Ghid de studiu
psalmi prin care îți exprimi recunoștința și lauda față de Domnul
tău?
3. Gândește-te la câteva momente specifice în care Dumnezeu Și-a
manifestat bunătatea față de tine și notează-le în caietul tău!
4. Uită-te la Matei 9:9-13 și Matei 12:7 și explică ce crezi că a vrut
Domnul Isus să comunice celor din vremea lui (și nouă astăzi)
prin aceste cuvinte?
5. În ce fel trimiterea la exemplul lui Osea ilustrează adevărul pe care
Isus vrea să-l explice celor ce-L ascultă?
6. Acum că ai aflat originea și sensul cuvântului bunătate, cum ai
defini-o tu?
7. Care este provocarea pe care Dumnezeu o face, prin Cuvântul
Său, inimii tale? Care este răspunsul tău?

10
Fiți și voi buni unii cu alții
Facerea de bine - bunătatea în acțiune
1. Citește Osea 6:6 și Efeseni 4:30-31. Care este voia lui Dumnezeu
pentru noi, așa cum reiese din aceste versete?
2. Citește 1 Petru 2:9, 12 și spune care este chemarea noastră în
această lume?
3. Cum ai descrie bunătatea?
4. Care este relația dintre bunătate și facere de bine?
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5. Citește 1 Timotei 5:8, Coloseni 3:17 și Galateni 6:9. Ce
învățăminte tragi din aceste versete?
6. Descrie câteva modalități prin care ne putem exprima bunătatea
față de cei din jurul nostru.
7 Ai fost provocat să faci schimbări în viața ta, în urma acestor
învățăminte? Ce-ți propui practic să faci pentru a cultiva bunătatea
în viața personală?
Iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Cristos pe voi…
1. Citește Matei 6: 9-15 și explică relația dintre iertarea lui Dumnezeu
față de noi și iertarea pe care noi o acordăm celor ce ne greșesc.
2. De ce crezi că există totuși atâta neiertare între noi, deși avem
porunci atât de clare în această privință? Care ar fi câteva motive
pentru care ne este greu să iertăm?
3. Care sunt consecințele neiertării?
4. Citește Faptele apostolilor 7:51-60 și spune ce putem învăța din
experiența lui Ștefan? Ce resurse avem să putem iubi și ierta după
modelul lui Cristos?
5. Cum te-a motivat această secțiune la a trăi iertarea ca stil de viață?
6. Gândește-te la o persoană pe care ar trebui s-o ierți… Ce pași
practici îți propui să faci?
De ce un Dumnezeu bun îngăduie suferința?
1. Citește Romani 8:28-29. Ce crezi că înseamnă: toate lucrurile
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu?
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2. Care crezi că este binele pe care Dumnezeu îl lucrează în noi?
3. Care crezi că este sursa răului și a suferinței în lume?
4. Cum se împacă suveranitatea lui Dumnezeu cu faptul că Satana
generează atâta rău și atâta suferință?
5. Cum le explici copiilor tăi existența răului într-o lume în care
Dumnezeu stă pe tron, în care El este suveran, bun și atotputernic?
6. Descrie o situație în care te-ai îndoit de bunătatea și dragostea lui
Dumnezeu (dacă s-a întâmplat acest lucru).
7. De ce crezi că Dumnezeu îngăduie suferința? Care este scopul
suferinței?
8. Citește Iacov 1:2-4. Care ar fi câteva beneficii ale suferinței în
viața copiilor lui Dumnezeu?
9. Descrie cum ai trecut tu printr-o situație dureroasă… și ce ai
învățat trecând prin acea situație?
10. Poate treci acum printr-o încercare… Ce ai înțeles că ar trebui să
faci? Ce decizii ești gata să iei în urma acestei secțiuni?

11
Cine sunt eu, din perspectiva lui
Dumnezeu?
Ce crezi tu despre tine?
1. De ce crezi că este important să ai o gândire sănătoasă de sine? Să
ai o reală stimă de sine?

303

Hai să vorbim despre Dumnezeu
2. În ce fel anumite experiențe ale copilăriei te-au marcat într-un
mod negativ și ți-au afectat imaginea de sine?
3. Poți numi câteva minciuni pe care diavolul ți le-a pus în minte sau
au fost exprimate prin cei din jur?
4. De ce crezi că diavolul ne urmărește mereu și caută să ne mintă în
legătură cu identitatea noastră?
5. Povestește o experiență pozitivă din copilărie/adolescență care
te-a ajutat să îți crești imaginea de sine?
6. Trăim într-o vreme influențată puternic de ideile umaniste. Cum
crezi că vom putea recunoaște o învățătură nebiblică, influențată
de acest veac care vine în contradicție cu învățătura sănătoasă a
Scripturii?
Căderea și efectele ei...
1. „Dacă vrem să ne descoperim pe noi înșine, să ne descoperim
identitatea, trebuie să începem cu Dumnezeu!“ De ce crezi că este
atât de important acest lucru?
2. Citește Geneza 1:27-28. Ce crezi că înseamnă: Dumnezeu
l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa? Descrie acele
caracteristici divine puse în noi prin creație.
3. Cum au fost afectate aceste caracteristici de căderea în păcat?
4. Care ar fi câteva lucruri după care alergăm, crezând că ele ne pot
satisface setea sufletului nostru, că ne vor aduce împlinirea după
care tânjim (câteva surogate)?
5. Citește Psalmul 8:3-9. Care crezi că sunt trăirile poetului în timp
ce scrie aceste cuvinte?
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6. Cu ce atitudine ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu, cunoscând
acum planul Său pentru noi și descoperindu-I inima plină de
atenție și grijă părintească? (cf. Psalmul 8.)

12
Noua mea identitate
1. Recitește povestea cu puiul de vultur și spune ce te-a impresionat
cel mai mult în poveste?
2. Ai recunoscut câteva asemănări între viața ta și a nefericitului
puișor?
3. Recitește textul din Efeseni 1:1-14 și fă o listă cu tot ce avem și
suntem în și prin Cristos.
4. Citește următoarele texte și completează-ți lista: Efeseni 2:5; 1
Petru 1:18-19; Romani 8:17; Efeseni 2:10; 2 Corinteni 5:17; Ioan
1:12; Filipeni 3:20.
5. Găsești în Anexa IV – o listă cu afirmații care se referă la ceea ce
ești și ceea ce ai în Cristos. Citește-o într-o atitudine de mulțumire
față de Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări.
6. Care sunt lucrurile pe care ți le-ai asumat deja? Care dintre ele ți
se par mai greu de acceptat? De ce?
7. Ce îți propui să faci ca aceste adevăruri să devină parte a experienței
tale? Cum îți propui să ți le însușești?
Iată câteva sugestii:
 Citește în fiecare zi cel puțin una dintre afirmațiile din listă,
căutând referințe biblice și studiind versetul în context.
Meditează asupra afirmației citite. Memoreaz-o! Rostește-o
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cu încrederea că se aplică și în dreptul tău! Mulțumește-I
Tatălui pentru ceea ce ți-a dat în dar și închină-te înaintea Lui
cu toată reverența!
 Recitește periodic întreaga listă! Roagă-te și cere-I lui
Dumnezeu ca aceste adevăruri să prindă viață în conștiința ta,
în inima ta – să devină ale tale, astfel încât să le poți folosi
în lupta împotriva minciunilor care îți vor ataca mintea.
Minciuna, înșelăciunea, este singura armă a Satanei. Dar, prin
adevăr, îl putem învinge. El trebuie să plece când tu rostești
adevărul.
 Memorează și rostește pentru tine și pentru alții rugăciunea
din Efeseni 1: 17-23.
Ceea ce sunt determină ceea ce fac...
1. Dumnezeu te-a înzestrat cu talente, competențe, daruri spre
folosul altora. Cum înțelegi tu să-ți administrezi aceste înzestrări
astfel ca să-ți împlinești chemarea: aceea de a-L glorifica pe
Dumnezeu prin viața și slujirea ta (cf 1 Petru 4:10-11; 1 Corinteni
12:7; 1 Corinteni 10:3)?
2. Ești chemat să slujești după modelul lui Isus Cristos, descris în
Filipeni 2:5-8. Citește textul și explică modul în care Isus Și-a
înțeles slujirea Sa și care a fost atitudinea Lui față de Tatăl?
3. Isus S-a dezbrăcat pe Sine Însuși, a luat un chip de rob... (cf.
Filipeni 2). Ce crezi tu că a însemnat pentru Domnul aceste
lucruri?
4. Ce ar însemna pentru tine dezbrăcarea de sine și a fi rob de
bunăvoie?
5. Menirea ta, în calitate de creștin, este să fii sare și lumină în această
lume! Să fii un agent al schimbării! Cum crezi că poți face mai
multă lumină în jurul tău și cum ai putea, prin înzestrările tale, să
aduci schimbare în zona ta de influență?
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Ghid de studiu
Aisbergul din mintea noastră
1. Care sunt lucrurile care îți influențează imaginea de sine (lucruri
pe baza cărora ne formăm anumite convingeri personale)?
2. În ce constă procesul de înnoire a minții în contextul identității?
3. Dă un exemplu (sau mai multe) de o situație în care ai confruntat
o convingere falsă, o minciună, cu adevărul. Cum ai procedat
concret?
4. Am fost creați pentru a funcționa în cadrul relațiilor cu alți oameni.
Uneori suferim dezamăgiri sau chiar ruperea unor relații. Ce
înseamnă înnoirea minții în acest domeniu și cum putem depăși
aceste dezamăgiri într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu?

Sperăm că ţi-a făcut plăcere citirea acestei cărţi.
Dacă te-a inspirat mesajul ei,
te rugăm dă-o mai departe celui pe care vrei să-l inspiri.
Pentru detalii suplimentare şi alte apariţii editoriale
disponibile la Editura Scriptum, vezi paginile de final
și accesează librăria virtuală de la adresa www.scriptum.ro

307

De aceeaşi autoare:
Umblarea cu El, o aventură
de Lidia Șchiopu

145 X 205 mm, 296 pagini

C

e te înspăimântă cel mai mult, când te gândești să pășești prin credință?
Dacă vrei să-ți împlinești menirea, trebuie să fii gata să pășești pe ape!
ISUS mi-a devenit Prietenul cel mai apropiat și alături de El am
învățat lecții prețioase de viață. Asta m-a determinat ca într-o zi să-mi scriu
„povestea“. Nu este o autobiografie! Este mai degrabă o colecție de gânduri
tematice, scrise sub forma unei povestiri. Fiecare capitol cuprinde o felie din
viața mea… Iar împreună prezintă trăirea mea într-o continuă aventură cu
Domnul: când pășind pe ape, când plutind peste hăuri, când umblând lin pe
poteci de El știute.
Umblarea cu El, o aventură este locul unde pur și simplu vreau să
vorbesc cu voi, să vă povestesc… și să vă provoc să vă descoperiți scopul
vieții și chemarea, pentru ca apoi să puteți păși cu îndrăzneală în împlinirea
destinului vostru!
Vorbesc în cartea mea despre minuni! Dar nu despre genul acela de
evenimente pe care imaginația ni le-ar stârni la simpla rostire a cuvântului
minune! Ci despre acelea pe care le trăiești zilnic și pe care eu le numesc
minuni transformatoare, minuni ale devenirii.
Și tu le poți trăi în fiecare zi dacă te așezi la brațul LUI și cooperezi cu
Duhul lui Dumnezeu, dacă ești gata să-I spui: merg oriunde mă duci Tu și
fac tot ce-mi spui să fac!
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