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PREGĂTIREA
Aceste ghid de studiu poate fi folosit în multe feluri. Poți studia de
unul singur sau într-un grup. Studiul în grupuri nu este un concept nou
– bazele lui se găsesc în Vechiul și Noul Testament. Biserica primară, pe
timpul lui Isus și în anii care au urmat, era o comunitate – o mișcare ce
avea la bază familia, căminul credincioşilor. În Imperiul Roman, bisericile nu aveau clădiri ale lor, înainte de vremea lui Constantin.
Scopul acestui ghid este ca un grup de oameni interesați să se întâlnească acasă la unul dintre ei, într-o sală publică, într-o biserică sau în
alt loc și să studieze împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Ideal, grupul ar
trebui să aibă între trei și doisprezece participanţi care să stea în jurul
unei mese sau în cerc timp de o oră si jumătate până la două ore, o dată
pe săptămână, studiind, rugându-se și având părtășie.
Adesea, membrii grupului provin din medii religioase diferite.
Unii poate nu au studiat niciodată Biblia; aceasta ar putea fi prima lor
experiență. Unii poate nu știu unde se află cărțile din Biblie sau cum
funcționează capitolele și versetele. Alții poate că studiază de ani de
zile. Aceştia pot să-i ajute pe cei care învață acum.
Rugăciunea, informațiile despre Biblie şi opiniile fiecăruia vor face
parte din programul grupului. Unii membri ai grupului poate că nu sau rugat niciodată cu voce tare. Alții sunt tăcuți și timizi. Altora le place
să se roage și să vorbească. Fii conștient de aceste deosebiri. Nu folosi
niciodată presiunea. Toate discuțiile și rugăciunile ar trebui să fie voluntare. Ca regulă generală, nu trece de la o persoană la alta pentru
rugăciune, răspunsuri sau discuții. Încurajează răspunsurile spontane, voluntare. Aceasta face întâlnirea mai relaxată, plăcută și permite
existența deosebirilor de personalitate și experiență.
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Există trei criterii importante pentru toate studiile biblice:
Părtășia (să ne cunoaștem mai bine unul pe altul)
Studiul Bibliei (să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu şi înțelegem)
Rugăciunea (aplicăm ce am învățat și Îi cerem Domnului să ne ajute)

Formatul sugerat în acest ghid de studiu se bazează pe aceste trei
puncte esențiale și va fi la fel în fiecare studiu. Iată o scurtă descriere a
fiecărei secțiuni majore a ghidului de studiu:

GRUPUL NOSTRU

Această secțiune va oferi un început plăcut pentru întâlnirile voastre. În sub-secțiunea intitulată „Creștem împreună”, fiecare ghid de
studiu va discuta dinamica elementelor care pot stimula viața grupului.
De asemenea, grupul de studiu biblic ar trebui să fie o experiență
prietenoasă. O întrebare prietenoasă la care membrii grupului pot răspunde îi va ajuta să se cunoască unii pe alții. Această parte este intitulată „Despre tine”.

SCRIPTURA ȘI VIAȚA

Fiecare studiu va oferi materiale care vor explica pasajele care
vor fi studiate. Membrii grupului vor dialoga și vor compara părți din
Scripturi, iar rezultatul va fi o atmosferă pozitivă de învăţare.
După secțiunea „Scriptura și viața” există trei întrebări sub titlul
„Întrebări-cheie”, care sunt tema fiecărui studiu. În timp ce studiați
materialul biblic, rețineți aceste trei întrebări și apoi discutați-le.
Întrebările sunt următoarele:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ Ce influență are acest subiect asupra vieţii mele zilnice?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ

Trebuie să reținem faptul că Scriptura nu este doar pentru a fi studiată, ci și pentru a fi trăită. Această secțiune are trei părți. Prima parte se numește „Din viaţa de zi cu zi ” – o experiență adevărată a unei

Pregătirea
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persoane care s-a luptat cu acest subiect. Al doilea segment se intitulează „E rândul tău”, în care participanții răspund cum se aplică la viaţa
lor subiectul dezbătut. Partea finală se numește „Singur cu Dumnezeu”.
Acest segment îl încurajează pe fiecare participant să facă ceva în timpul săptămânii în viața personală ca răspuns la subiectul studiat.
Parcurgând mesajele din fiecare studiu, îi veţi permite Scripturii să
vorbească direct, așa cum dorește Dumnezeu. Experiența a arătat că
subiectele din această serie, când sunt examinate și aplicate în viață, îi
ajută pe membrii grupului să descopere împlinire și sens în viața de zi
cu zi. Fie ca Dumnezeu să vă călăuzească în timp ce deschideți paginile
fascinante ale soliei Sale.
Sunt treisprezece studii în Cartea 1 și treisprezece studii în Cartea
2 din Ghidul de studiu biblic – Repere pentru viaţă. Le puteți studia pe
toate cele douăzeci și șase, puteți alege anumite studii sau schimba ordinea lor. O listă de subiecte poate fi găsită la pagina 2.
Mă rog ca Dumnezeu să vă călăuzească în acest studiu!
Kurt Johnson

Sugestie pentru studiul biblic LifeLine
Unii membri ai grupului poate că abia acum aud prima dată despre
Biblie și află cum să caute textele în ea. Din acest motiv, adu pentru toţi
participanţii Biblii în aceeaşi versiune pe care să le folosească pe timpul studiului pentru ca numerele paginilor să fie la fel.
Aș sugera o traducere modernă, ca de exemplu New King James
Version (NKJV) sau New International Version (NIV). Unii preferă
totuși King James Version (KJV). (N.red. : Şi în română există mai multe versiuni ale Bibliei. Puteţi folosi Noua Traducere în Română – NTR
sau traducerea clasică – D. Cornilescu. În acest material este folosită
versiunea Cornilescu, în ediția corectată ortografic, Casa Bibliei, 2013.)
Înainte de fiecare întâlnire, liderul grupului ar trebui să caute fiecare referință din Scriptură și să scrie numărul paginii din Biblie lângă
referința din Biblie. În timpul studiului, membrii pot să caute fiecare
referință după numărul paginii. Astfel se va economisi timp, iar membrii grupului care nu sunt familiarizați cu Biblia vor putea fi ajutați.

1
BIBLIA –
POT SĂ AM ÎNCREDERE ÎN EA?
GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – o grupă mică sănătoasă
Dacă nişte oameni se adună, dar nu respectă nişte linii călăuzitoare,
nu vor alcătui un grup de studiere a Bibliei bine organizat și interesant.
Iată câteva sugestii folositoare pentru un grup de studiere a Bibliei:
1. Stabiliţi un acord – aceasta înseamnă înțelegerea comună a
scopului grupului și a mijloacelor prin care membrii grupului
își vor atinge scopul.
2. Formulaţi nişte angajamente – aceasta înseamnă un set de
reguli, nişte linii călăuzitoare pe care grupul le adoptă pentru
ca membrii săi să-şi atingă scopul.
3. Aveţi grijă să dezvoltați și să întrețineți o atmosferă în care iubirea, înţelegerea şi împreuna-simţire sunt disponibile pentru
fiecare membru.
4. Concentrați-vă pe lucrurile care schimbă viața – studierea
Bibliei vă va ajuta să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu și pe
ceilalți oameni.
5. Vorbiţi deschis – acesta este liantul care-i unește pe membri
între ei și cu Dumnezeu.
6. Încurajați deschiderea şi sinceritatea – exprimarea sentimentelor face parte din viață. Acceptarea și iubirea sunt cheile.
7. Înălțați-L pe Isus – un grup poate avea o întâlnire şi fără ca
Hristos să fie centrul, dar viețile nu vor fi transformate decât
dacă El este punctul central.

Despre tine

Când creştem şi mergem la şcoală, învăţătoarea şi profesorii încearcă să ne ajute în pregătirea noastră pentru viaţă. Care a fost profesorul
tău preferat? Ce ţi-a plăcut la el/ea? În ce ai încercat să fii ca el?

Biblia – Pot să am încredere în ea?
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE BIBLIE
„Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu.»” – Matei 4:4
În timp ce studiezi, răspunde-ţi la următoarele întrebări:
◪
◪
◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Nicio carte nu a avut un impact mai mare asupra lumii decât Biblia.
Unii au murit pentru ea, alții au încercat să o facă să dispară. Influența
Bibliei nu se datorează vreunei puteri a sa din interior, ci sursei puterii
care este descoperită în paginile sale – Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Biblia este alcătuită din 66 de cărţi, care sunt împărțite în două
părți. Prima parte conține 39 de cărți şi se numește Vechiul Testament.
Acestea au fost scrise înainte de nașterea lui Isus. Au fost scrise în limba ebraică, cu excepția câtorva porţiuni care au fost scrise în aramaică.
Cele 27 de cărți ale Noului Testament au fost scrise după moartea
lui Isus și alcătuiesc a doua parte a Bibliei. Noul Testament a fost scris
în limba greacă, care era limba universală a Imperiului Roman. Greaca
bibliei nu eate cea folosită de istoricii și scriitorii clasici, ci limba de zi
cu zi a poporului, numită „comună” sau koine.
Cărțile Bibliei nu au fost scrise pe capitole și versete. S-a considerat că o împărţire a textului pe capitole și versete îl ajută pe cititor să
localizeze pasajele și lucrul acesta a fost făcut mai târziu. Deși sunt de
ajutor pentru localizare, capitolele și versetele întrerup adesea continuitatea ideii, de aceea este important să se citească întregul pasaj.
Cărţile Bibliei au fost scrise de aproximativ 40 de scriitori, într-un
interval de aproape 1 600 de ani; fiecare a scris în limba folosită în
timpul său. Dumnezeu i-a inspirat și le-a călăuzit gândirea. Punând
laolaltă viziunile diferiţilor ei scriitori cu privire la un anume subiect
Dumnezeu ne-a oferit o imagine compozită, ca un mozaic, a subiectului
respectiv.
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Biblia menționează mai multe moduri prin care Dumnezeu li Se
descoperă oamenilor. Caută următoarele texte și discută punctele
pe care le descoperi în aceste versete despre (a) cum Se descoperă
Dumnezeu și (b) cum te ajută această caracteristică să Îl înțelegi pe
Dumnezeu.
»» Natura – Psalmii 19:1 _______________________________________________
Care este scena ta favorită din natură?

»» Relațiile interumane – Isaia 54:5; 66:13 __________________________
De ce este special pentru tine cel mai bun prieten al tău?

»» Isus Hristos – Ioan 14:9 _____________________________________________
Ce te-a învățat Isus despre Dumnezeu?

»» Duhul Sfânt şi Scriptura – Ioan 16:7-15 ___________________________
Cum te-a ajutat Duhul Sfânt/Biblia?
◪◪

◪◪

◪◪

◪◪

»» Experiența personală – Geneza 12:1-5 ____________________________
Cum a intervenit Dumnezeu în viața ta?

În experiența ta, ce te-a ajutat cel mai mult să-L cunoști pe
Dumnezeu? Argumentează de ce ai bifat ceea ce ai bifat.
____ Natura
____ Scriptura/Duhul Sfânt
____ Relațiile interumane
____ Experiența personală
____ Isus Hristos
____ Altele ______________________

Ce ne spune Biblia despre autorul și scopul ei? Care este mesajul
pentru tine? Amos 3:7; 2 Timotei 3:16,17; 2 Petru 1:16-21.
____________________________________________________________________________

Când ai început să crezi că Biblia este un mesaj de la Dumnezeu? Ce
întrebări ai despre Biblie, referitor la cine a scris-o, la valabilitatea
ei, la scopul ei sau orice alte altceva?
____________________________________________________________________________
Cuvântul inspirație înseamnă literal „suflarea lui Dumnezeu”.
Scriptura este gândul lui Dumnezeu comunicat oamenilor. Explică
ce crezi că înseamnă inspirația și cum funcționează.
____________________________________________________________________________

Biblia – Pot să am încredere în ea?

◪◪

Următoarele pasaje din Scriptură declară că Biblia este autentică și
ne învață cum să ne fie de ajutor în viața de zi cu zi. Discută punctele-cheie și înțelesul lor.
»» Psalmii 19:7,8 _______________________________________________________
»» Psalmii 119:105 _____________________________________________________
»» Psalmii 119:160 _____________________________________________________
Pentru studiu suplimentar:
		

◪◪

◪◪

◪◪
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Matei 24:35; Ioan 17,17;
2 Timotei 3:16-17.

Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni ca să ştim cum să studiem Biblia.
Citește următoarele pasaje și discută ce spun ele despre studierea
Bibliei. Ioan 16:13; 2 Timotei 2:15; Isaia 28:9-10.
____________________________________________________________________________
Ioan 1:1-5 Îl identifică pe Isus ca fiind „Cuvântul”. Care este relația
dintre Isus și Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) – ambii având același
nume?
____________________________________________________________________________

De ce ar trebui să studieze un creștin Biblia și să se roage în fiecare
zi?
____________________________________________________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
Ce importanță are acest subiect pentru viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi

Jim era tulburat. Nu era sigur că poate să creadă că Biblia este
Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori se întreba chiar dacă Dumnezeu există. În mintea lui, Jim știa că există un Dumnezeu – când se ruga vedea
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rezultate bune în viața lui. Jim avea dovezi în viața lui care arătau că
Dumnezeu îl apărase și îl călăuzise.
Jim a făcut mai multe lucruri. S-a rugat și I-a cerut lui Dumnezeu
să-i spună dacă El există cu adevărat. A studiat subiectul și în Biblie
– „Cine este Dumnezeu?” (Acest subiect va fi tema studiilor noastre
viitoare.) Apoi a studiat cum a apărut Biblia.
După studierea acestor subiecte și a profețiilor din Biblie, Jim s-a
convins. El a înţeles că există un Dumnezeu care conduce totul și care
a condus scrierea și păstrarea Bibliei.

E rândul tău

Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale.
(Această activitate este pentru meditație personală, nu pentru discuție
în grup.)
____ Mă voi ruga și Îi voi cere lui Dumnezeu să mă conducă în timp
ce studiez acest subiect.
____ Voi studia acest subiect până când voi fi sigur de răspunsul
meu la întrebarea legată de valabilitatea și acuratețea Bibliei.
____ Cred că Biblia este Cuvântul demn de încredere al lui Dumnezeu.
____ Încă nu sunt sigur ce simt despre acest subiect.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Dacă ai decis că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine,
atunci un studiu zilnic al Bibliei te va ajuta în viață. Dar nu păstra doar
pentru tine adevărul despre Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el
descoperit de Isus. Prezintă-le și celorlalți ce ai descoperit. Cere-i liderului grupului tău să te ajute să îţi faci un plan de studiere zilnică a
Bibliei.

2
DUMNEZEU – CINE ESTE EL?
GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Iubire și acceptare
Într-o dimineață devreme Isus stătea în Templul din Ierusalim
învățându-i pe oamenii care se adunaseră în jurul Lui. În timp ce vorbea, unii dintre liderii religioși din templu au adus la El o femeie care
fusese prinsă în adulter. Scopul acestor lideri era să-I întindă o capcană lui Isus. Dar El a folosit această situație pentru a preda o lecție
prețioasă. În timp ce liderii religioși o condamnau pe femeie, Isus le-a
reamintit faptul că și ei erau păcătoși. Isus nu a scuzat păcatul ei, dar a
acceptat-o ca persoană și a îndemnat-o să ducă o viață mai bună.
Dumnezeu nu ne cere să le impunem altora stilul nostru de viață,
obiceiurile și părerile noastre. Lucrarea Duhului Sfânt este să ne convingă de schimbările pe care avem nevoie să le facem noi în viață. Este
normal să avem păreri diferite despre Scriptură și viață. Iubirea și acceptarea nu înseamnă a scuza sau a fi de acord. Când îi iubesc și îi accept pe ceilalți necondiționat, aceasta înseamnă că mă port așa cum
S-a purtat Isus pe acest pământ.

Despre tine

Într-o zi, în cadrul unei discuții pe care a avut-o cu un grup de oameni, Isus a spus: „Păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar
Fiul Omului nu are unde să-Și plece capul.” Gândindu-te la locuri de
locuit, povesteşte grupului despre localitatea în care te-ai născut. Cât
timp ai locuit acolo și, dacă te-ai mutat, de ce te-ai mutat de acolo?

SCRIPTURA ȘI VIAȚA

Ai avut vreodată probleme în înțelegerea identității lui Dumnezeu?
Auzi termeni precum: „Dumnezeirea”, „Trinitatea”, „Tatăl”, „Fiul” și
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„Duhul Sfânt”. Probabil te întrebi cum relaționează aceste persoane
ale Dumnezeirii. Te simți ca atunci când ai un puzzle cu o mie de piese
înșirate în fața ta. Să privim un rezumat al întrebărilor anterioare pentru
o imagine generală a lui Dumnezeu, apoi să studiem piesele împreună.

CE A SPUS ISUS DESPRE DUMNEZEU
„Domnului, Dumnezeului tău, să te închini şi numai Lui să-I
slujeşti.” – Matei 4:10
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪
◪
◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Termenul Dumnezeu se referă la cele trei persoane ale Dumnezeirii
– Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ele sunt numite Trinitatea, Dumnezeirea,
iar unii autori folosesc alți termeni, deși acești termeni nu se regăsesc
în Biblie.
◪◪

Citește versetele următoare despre cele trei Persoane ale Dumnezeirii. (a) Enumeră numele lui Dumnezeu şi (b) cuvintele care te
ajută să-L înțelegi. Discută conceptul Dumnezeirii aşa cum îl înţelegi din aceste versete: Geneza 1:1; Matei 3:16,17; 28:19,20; Iuda
20,21; Deuteronomul 6:4.
____________________________________________________________

◪◪

Biblia vorbeşte despre Dumnezeu comparându-L cu noțiuni pe care le putem înțelege. Care dintre următoarele nume biblice pentru
Dumnezeu este cel mai apropiat de felul în care Îl înțelegi tu?
____ Păstor (Psalmii 23)
____ Împărat (Matei 25:34)
____ Tată (Matei 6:6-8)
____ Soț (Isaia 54:5)
____ Stâncă (1 Corinteni 10:4) ____ Altele __________________

◪◪

De ce ai ales analogia pe care ai ales-o?
____________________________________________________________

Dumnezeu – cine este El?

◪◪
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Pasajele din Scriptură din această secțiune discută despre atributele lui Dumnezeu. Alege două pasaje din fiecare secțiune pentru a le
citi și discuta împreună. Citeşte-le însă şi pe celelalte.
Natura lui Dumnezeu (alege două pasaje)
»» Dumnezeu este veșnic – Psalmii 90:2
»» Dumnezeu este peste tot în același timp (omniprezența) –
Psalmii 139:7-12
»» Dumnezeu cunoaște totul (atotcunoașterea) – Matei 6:8;
Psalmii 147:5
»» Dumnezeu poate să facă ce dorește (omnipotența) – Daniel 4:34-35
»» Dumnezeu nu Se schimbă (imuabilitatea) – Maleahi 3:6.

◪◪

Atributele morale (alege două pasaje)
»» Sfânt 		
Psalmii 99:9
»» Neprihănit
Ezra 9:15
»» Drept		
Exodul 34:6-7; Apocalipsa 15:3,4
»» Iubitor		
1 Ioan 4:7,8
»» Milos		
Isaia 55:7
»» Adevărat		
1 Ioan 5:20

Care dintre caracteristicile de mai sus le apreciezi cel mai mult la
Dumnezeu? (Scrie una din fiecare secțiune.)
Natura lui Dumnezeu ___________________________________________________

Atributele morale _______________________________________________________

◪◪

»» De ce ai ales aceste caracteristici? Ce importanță au ele pentru
viața ta zilnică?
________________________________________________________________________

Dacă un creștin trebuie să reflecte viața lui Dumnezeu prin faptele
sale față de ceilalți, pe care dintre trăsăturile de mai sus o reflecți
cel mai bine? La care ai nevoie de ajutor? Rugați-vă împreună pentru aceasta.
____________________________________________________________
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Biblia spune puțin despre înfățișarea fizică a lui Dumnezeu și se
concentrează mai mult pe rolul persoanelor Dumnezeirii în mântuire și pe iubirea Lor pentru oameni. Următoarele trei secțiuni vor
prezenta câte ceva despre fiecare persoană a Dumnezeirii.

»» Dumnezeu Tatăl
Iubirea Tatălui este demonstrată în planul de mântuire în trei
direcţii – față de Fiul, față de toți oamenii și față de credincioșii Săi.
Citește următoarele texte și discută ce îți spun ele despre Tatăl:
Ioan 14:1-11; 1 Ioan 4:9-10.
»» Dumnezeu Fiul
Creștinii apreciază iubirea lui Isus înţelegând la ce a renunțat El
pentru noi. Ce spun următoarele versete despre preexistența lui
Isus? Ioan 1:1-5, 14-18; Ioan 17:5.

»» Dumnezeu Duhul Sfânt
Înţelegerea identităţii Duhului Sfânt și a rolului Său este o parte
esențială a creșterii și dezvoltării creștine. Ce spun următoarele
texte despre rolul Duhului Sfânt? Ioan 16:5-15; 1 Corinteni 2:9-11.
În copilărie, cum îl înţelegeai tu pe Dumnezeu? Bifează răspunsul
care reflectă acel concept cel mai bine. Ce te-a determinat să crezi
că aşa este Dumnezeu?
____ O ființă iubitoare, înțelegătoare		 ____ Moș Crăciun
____ Impersonal și aspru			 ____ Răzbunător
____ O putere pe care nu o înțeleg		 ____ Altele ____________

Sigur ai întrebări despre Dumnezeu la care nu ai găsit răspunsul.
Aproape toată lumea are. Dar mesajul lui Dumnezeu este clar și
toată lumea îl poate înțelege: „Te iubesc cu o iubire veșnică.” –
Ieremia 31:3.
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Dumnezeu – cine este El?
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APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
Tom stătea în parc, lângă lac. Peisajul era frumos, dar el nu se uita la frumusețea peisajului. Mintea lui era frământată în încercarea de
a înțelege Dumnezeirea. Explicația unui prieten l-a ajutat. Termenul
Dumnezeu, a spus acesta, este ca numele de familie al unei persoane.
Așa cum în familie pot exista un tată, o mamă și un copil care au acelaşi nume, la fel în cadrul Dumnezeirii există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Fiecare este Dumnezeu. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt una în planuri
şi scopuri, dar fiecare este o persoană distinctă, cu un rol distinct în
salvarea omenirii. Tom a ajuns în final la concluzia că o ființă creată nu
poate să-L înțeleagă pe deplin pe Creator.

E rândul tău

Este dificil să înțelegi pe deplin fiecare detaliu despre Dumnezeu şi
unii renunță să mai creadă în El ca Domn al vieții lor. Este ca și cum ai
spune: „Nu înțeleg principiile electricității, așa că nu o voi folosi!”
Bifează declarațiile de mai jos care îți reflectă cel mai bine sentimentele. (Această activitate este pentru meditație personală, nu pentru discuție în grup.)

____ Voi studia acest subiect până când voi înțelege conceptul
Dumnezeirii.
____ Cred în Trinitate și cred că Isus este Dumnezeu.
____ Nu sunt sigur ce cred despre acest subiect sau cum voi reacționa
față de el.

Singur cu Dumnezeu

Ia-ți timp în fiecare zi să te rogi și să studiezi Scriptura pentru a afla
mai multe despre cum este Dumnezeu.

3
CREAT PENTRU TINE

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Etapele vieții în grup
Cei mai mulţi dintre noi cunosc etapele dezvoltării în viața fiecărei om care se naşte în această lume. În timpul etapelor de creștere
de la copil la adult, pot fi văzute diferite tipare de dezvoltare și de
independență.
Şi în viața grupului pentru studierea Bibliei vor avea loc diferite schimbări pe care membrii grupului le vor putea observa. Aceste
schimbări se petrec pe măsură ce membrii grupului se cunosc mai bine
unii pe alții. Etapele sunt:
1. liderul le oferă călăuzire membrilor;
2. membrii se simt bine unii cu ceilalți, iar liderul nu mai este centrul grupului;
3. relațiile sunt atât de strânse, încât grupul aproape că știe cum
să se conducă singur;
4. membrii grupului îi dau voie liderului să-i călăuzească deoarece experiența demonstrează că un grup are nevoie de un lider.

Despre tine

Când dorea să petreacă timp singur în meditație și rugăciune, Isus
mergea adesea într-un loc favorit – pe Muntele Măslinilor. Spune care
este locul tău favorit pentru meditație și rugăciune. Dar pentru relaxare și deconectare? Ce îl face atât de special pentru tine?

Creat pentru tine
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE CREAȚIUNE
„Căci El (Tatăl) face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste
cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” –
Matei 5:45
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪
◪
◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Este ceva obișnuit să auzi oamenii discutând despre creațiune versus evoluționism sau să citești despre ele. Biblia nu tratează această
discuție. Scriitorii Scripturii au o părere foarte clară despre creațiune.
Biblia începe cu declarația: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile
și pământul” (Geneza 1:1). De asemenea, în Evrei 11:3 citim: „Prin
credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu.”
Există cărți și programe educaționale în care omul, o ființă creată, încearcă să descrie cum a fost făcută lumea. Abordarea folosită de
acest studiu nu este aceea de a evalua date sau teorii științifice, ci de a
considera Biblia ca o relatare literală, inspirată de Dumnezeu. Aceasta
se va face în două părți – Creatorul și Creațiunea.

Creatorul:

În studiul anterior am învăţat despre unitatea Dumnezeirii. Dacă
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una în planuri şi acţiuni, înseamnă că au
participat împreună la lucrarea de creare a lumii.
◪◪

Studiază următoarele pasaje și discută ce este descoperit despre
identitatea Creatorului.
Geneza 1:1,2 _____________________________________________________________

Ioan 1:1-4,14 (Pentru a înțelege versetele 3 și 4, citește Ioan 1:1-18.)
____________________________________________________________
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Faptele 17:22-28 ________________________________________________________
Efeseni 3:8,9 _____________________________________________________________

Explică rolurile Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt în facerea lumii,
așa cum le înţelegi din aceste pasaje din Scriptură.
____________________________________________________________

Creațiunea:
Acest studiu se bazează pe Geneza capitolele 1 şi 2:1-7. Pentru
început, citește Geneza 1:1-5 (prima zi). Ce înseamnă pentru tine „la
început”?
____
____
____
____

A existat un punct de pornire pentru creațiune.
Lumea exista dintotdeauna.
Dumnezeu declară că doar El este din veşnicie, nu şi tot ce a creat.
Fiind oameni, nu putem înțelege termenul pentru că noi nu
suntem Dumnezeu.
____ Altele _______________________________________________________________
»» Descrie cum arăta pământul „la început” (versetul 2).
_________________________________________________________

»» Citește versetele 3-5. Ce a creat Dumnezeu? Conform acestui
verset, când începe o zi? Când se termină?
_________________________________________________________
»» Citește versetele 6-8 (Ziua a doua). Ce a creat Dumnezeu?
_________________________________________________________
»» Citește versetele 9-13 (Ziua a treia). Ce a creat Dumnezeu?
_________________________________________________________
»» Citește versetele 14-19 (Ziua a patra). Ce a creat Dumnezeu?
Care este deosebirea dintre lumina din versetul 3 și 4 și cea
menționată în acest pasaj? _________________________________________

»» Citește versetele 20-23 (Ziua a cincea). Ce a creat Dumnezeu?
_________________________________________________________

Creat pentru tine
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»» Citește versetele 24-31 (Ziua a șasea). Ce a creat Dumnezeu? Ce
i s-a apus omului să facă? Ce i s-a spus să mănânce?
________________________________________________________________________
»» Citește 2:1-3 (Ziua a șaptea). Ce a făcut Dumnezeu în această
zi? Ce înseamnă cuvintele „binecuvântat” și „sfințit” (versetul 3)?
________________________________________________________________________
»» Citește versetele 4-7. A existat o deosebire între modul în care
Dumnezeu a creat păsările, peștii și animalele și modul în care
l-a creat pe om?
________________________________________________________________________

»» Cum este activitatea ta din timpul săptămânii comparată cu
activitatea vare a existat în săptămâna creațiunii?
____ goală, plicticoasă				
____ bună
____ generatoare de satisfacții				
____ odihnitoare
____ rapidă (plină de lucruri în mișcare) ____ altele _____________

»» Citește următoarea listă de lucruri create de Dumnezeu. Care
două sunt cele mai importante pentru tine? De ce?
____ lumina
____ peștii
____ cerul, soarele,
____ animalele
luna, stelele
____ plantele și copacii ____ bărbatul și femeia (familia, prietenii)
____ păsările
____ ziua a șaptea binecuvântată, sfințită
»» Unii cred că Dumnezeu a creat universul și apoi „l-a lăsat” să
funcționeze fără a mai interveni. Totuși Dumnezeul care ne-a
creat ne ocrotește și are grijă de noi. Citește Coloseni 1:16,17 și
Faptele 17:28.
»» Din ce motiv i-a creat Dumnezeu pe bărbat și pe femeie și
lumea din jurul lor? Care crezi că sunt „faptele bune” amintite?
Efeseni 1:3-6; 2:10. __________________________________________________

»» Dacă ai putea să-I spui „mulțumesc” lui Dumnezeu pentru ceva
ce El a creat și care ție îți place cel mai mult, care ar fi acel lucru?
________________________________________________________________________
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Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi

Carolyn era frustrată. Știa că Dumnezeu o crease pe ea și pe toți
ceilalți oameni ca ei să aibă o relație cu El. Dar, ca o mamă care avea doi
copii, era ocupată şi nu reuşea să mai găsească suficient timp pentru
rugăciune și studierea Bibliei.
Știa că timpul petrecut cu Dumnezeu este vital pentru a începe cu
bine o nouă zi. Deși era o persoană nocturnă, s-a decis să se scoale cu
câteva minute mai devreme ca să aibă timp să citească şi să se roage
în tihnă. În timp ce copiii erau încă în pat, în fiecare dimineaţă ea petrecea un timp în studierea Bibliei și rugăciune. Rugându-se zilnic și
cerând ajutorul promis prin Duhul Sfânt, ea a observat o schimbare în
atitudinea ei și în dezvoltarea spirituală.

E rândul tău

Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Această activitate este pentru meditație personală, nu pentru
discuție în grup.)
____ Vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a creat lumea ca
eu să mă bucur de ea.
____	Știu că Dumnezeu m-a creat pentru a avea o relație cu El.
____ Doresc să primesc zilnic putere de la Duhul Sfânt.
____ Doresc să-mi alcătuiesc un program zilnic pentru studierea
Bibliei și rugăciune.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Pune-ți timp deoparte în fiecare zi pentru studierea Bibliei și rugăciune. Programul și nevoile fiecărui om sunt diferite de ale celorlalţi.
Nu compara situația ta cu a altora. Cheia este să-ți iei timp zilnic pentru
relaţia ta cu Dumnezeu!

4
CREAT PENTRU UN SCOP
GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Întrebări comune
Unul dintre motivele pentru care oamenii știau că Isus îi iubește era
interesul Său pentru ei ca persoane. Datorită interesului Său real pentru
viețile lor personale, s-a dezvoltat o legătură specială între ei și Isus.
În fiecare săptămână, în grupul tău de studiu se prezintă întrebări
care îi ajută pe membrii grupului să se cunoască mai bine între ei. Nu fi
neliniștit din această cauză. Experiența arată că acesta este timpul favorit al grupului în care se creează legăturile. De fapt, majoritate grupurilor descoperă în final că timpul pentru această activitate este prea scurt.

Despre tine

Amintirile din copilărie sunt diferite pentru fiecare dintre noi.
Fiecare a avut experiențe pozitive și negative. Povesteşte grupului unde locuiai și ce îți plăcea cel mai mult să faci când erai în clasa a șasea,
de exemplu.

SCRIPTURA ȘI VIAȚA

Ce a spus Isus, despre oferta Sa,
ca bun Păstor, pentru noi
„Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” – Ioan 10:10
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪
◪
◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

24

REPERE pentru VIAȚĂ

Mii de vizitatori merg în fiecare an la Muntele Rushmore din zona Black Hills, statul Dakota de Sud. Acolo este capodopera creată de
Gutzon Borglum (N.red.: – Mount Rushmore National Memorial, o
sculptură realizată în granit, cu chipurile – ar fi trebuit să fie busturile,
dar lucrarea nu a fost finalizată – a patru președinți americani George
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham
Lincoln).
Unii cred că lucrarea în piatră a lui Borglum este cea mai mare
sculptură existentă. Oricum, nu se poate compara cu capodopera creată de Dumnezeu în ziua a șasea din săptămâna creațiunii.
La toate celelalte acte ale creațiunii Dumnezeu a zis și s-a făcut, dar
omul a fost făcut de Dumnezeu din pământ (Geneza 2:7). Lui Dumnezeu
I-a făcut plăcere să-l creeze pe Adam din pământ și să-i sufle suflare de
viață în nări. Adam și Eva aveau caracteristici, capacități și puteri care îi deosebeau clar de toate celelalte ființe vii de pe pământ. Acestea
includ rațiunea, liberul-arbitru, capacitățile mintale și aptitudinile.
Geneza 1:26-27 spune: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său.”
◪◪

◪◪

Ce înseamnă să fii făcut după „chipul” lui Dumnezeu? Poate ceva
creat să fie „exact” ca Dumnezeu? Dacă nu, care crezi că sunt asemănările și deosebirile?
____________________________________________________________
Să studiem câteva pasaje din Scriptură pentru a înțelege ce înseamnă să fii făcut după chipul lui Dumnezeu. Care a fost planul lui
Dumnezeu pentru omenire ca fizic, ca autoritate, ca moral, ca relații
și ca libertate?
»» Aspectul fizic
Biblia nu dă multe detalii despre cum arată Dumnezeu, deși
spune că omul a fost făcut „după chipul lui Dumnezeu”. Citește
și discută în grup sau cu un prieten următoarele texte. Aduc ele
indicii despre cum arăta Dumnezeu în ceruri sau pe pământ?
Ioan 1:14; Luca 2:4-7; Exodul 33:20-23; Apocalipsa 1:12-16.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Creat pentru un scop
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Cum i-ai descrie cuiva aspectul fizic al lui Dumnezeu?
____Corpul lui Dumnezeu și al omului sunt identice
____ Dumnezeu este mai înalt, mai mare etc.
____ Nu știu
____ Biblia este destul de vagă
____ Altele ____________________________________________________________

»» Poziția, autoritatea

Discută rolul omului (legat de poziția sau autoritatea sa) după
creațiune. Compară acest rol cu cel al lui Dumnezeu. Geneza
1:28, 2:15; Faptele 17:24-29; Evrei 2:6-8.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Care crezi că este responsabilitatea omului față de mediul înconjurător și față de celelalte fiinţe create de Dumnezeu?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

»» Relațiile

Omul a fost creat pentru a relaționa. Discută ce arată textele
următoare despre relațiile Dumnezeu/om și om/om. Matei
22:34-40; Ioan 15:9-17; Geneza 2:18, 21-25; 1 Ioan 4:7-11.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cine este cel mai bun prieten al tău? De ce este acesta special
pentru tine? Ce îți spune despre Dumnezeu această prietenie?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Este posibil să iubești pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni
�ntr-un mod adecvat dacă ai o prețuire de sine scăzută? Care
sunt unele dintre cauzele unei aprecieri de sine scăzute?
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____ nu ai fost lăudat suficient când erai copil
____ ai fost criticat mereu de soț/soție, profesor, părinte sau
angajator
____ consideri că abilitățile tale sunt inferioare celor ale altora
____ altele ____________________________________________________________
Ce poate face cineva pentru a avea mai multă prețuire de sine?

»» Liberul-arbitru

Ce ne arată următoarele texte despre faptul că Adam și Eva au
fost înzestraţi cu libertate de a alege şi de a acţiona? Geneza
2:15-18, 21,22; 3:1-8,19

________________________________________________________________________
Oamenii au avut întotdeauna de ales în ceea ce privește viața
lor. Citește Iosua 24:15 ca un alt exemplu.

________________________________________________________________________

»» Condiția morală

Ce arată următoarele texte despre condiția omului înainte
și după păcătuire? Geneza 1:27,31; 3:2-5; Coloseni 3:1-17;
Eclesiastul 7:20,29; Efeseni 4:22-24.

________________________________________________________________________
◪◪

________________________________________________________________________

Dacă Dumnezeu știa cum ar fi putut oamenii să fie mereu fericiţi și
că alegerea greșită făcută de ei avea să aducă păcatul în lume, de ce
i-a creat cu libertatea de a face alegeri greșite?
____________________________________________________________

◪◪

Deși omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, semăna el perfect cu Dumnezeu la creațiune? Poate o ființă creată să fie exact ca
Dumnezeu? De ce da sau de ce nu?
____________________________________________________________

Creat pentru un scop
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Când te gândești că ești făcut după chipul lui Dumnezeu, care
declarație reflectă cel mai bine sentimentele tale?
____ Sunt emoționat.
____ Încă nu înțeleg clar acest subiect.
____ Îmi doresc ca Dumnezeu să fi făcut în aşa fel ca totul să fi rămas
aşa cum a fost planul Său inițial.
____ Vreau să trăiesc astăzi cât mai aproape de planul original.
____ Altele _______________________________________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi

„Dacă Dumnezeu ne iubește cu adevărat, de ce a permis ca păcatul
să intre în lumea noastră? Ar fi putut să-l oprească, iar noi nu am fi știut
ce înseamnă păcatul. Ce viață minunată am fi avut!” Fred a spus aceste
cuvinte în timp ce discuta cu Don despre planul inițial al lui Dumnezeu
pentru lumea noastră.
Fred pusese o întrebare excelentă – una cu care creștinii s-au tot
luptat de-a lungul vremii. Fred și Don au găsit două motive pentru
acțiunile lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu a dorit ca omul săși dezvolte un caracter moral. Pentru aceasta, omul trebuie să aibă capacitatea de a face alegeri. Moralitatea putea fi dictată sau implantată
în mintea omului, în stil robot, dar atunci scopul lui Dumnezeu pentru
crearea oamenilor ar fi fost compromis. Ei au fost creați pentru a-L
slăvi pe Dumnezeu și pentru a avea o relație cu El, iar o relație bazată
pe dictatură nu este o relație liberă.
De asemenea, Dumnezeu dorește ca ființele omenești să-I servească
din iubire, nu de frică sau pentru că nu sunt capabile să facă altfel. Dacă
ființele create ar fi știut că vor fi distruse imediat ce „călcau strâmb”,
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imaginează-ți frica ce ar fi guvernat universul! O relație de iubire și
interacțiune trebuie să implice puterea de a alege (liberul-arbitru).

E rândul tău

Poate că te lupți cu aceleași probleme ca Fred și Don. Înțelegi planul
inițial al lui Dumnezeu pentru viața ta și îți dai seama cât s-a îndepărtat omul de acest plan de-a lungul secolelor. Oricum, trebuie să te încurajez. Această poveste are un sfârșit fericit, așa cum vor arăta studiile
următoare.
Gândește-te la declarațiile de mai jos. Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Această activitate este
pentru meditație personală, nu pentru discuție în grup.)

____ Aș dori mai multe informații cu privire la planul inițial al lui
Dumnezeu pentru om.
____ Subiectul stării inițiale a omului la creațiune este interesant, îl
înţeleg, dar mai am unele întrebări.
____ Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că i-a creat oamenii cu capacitatea de a alege să-L iubească și să-I servească sau nu, la fel
ca pe ca celelalte fiinţe inteligente pe care le-a creat, astfel ca
universul să nu fie guvernat prin frică. Dumnezeu este iubire,
le oferă iubire tuturor ființelor pe care le-a creat și așteaptă ca
răspunsul lor să fie iubire.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

În timp ce studiai acest subiect, probabil că ai observat deosebirea
dintre planul inițial al lui Dumnezeu pentru om și cum sunt oamenii
astăzi. Reflectând la viața noastră, vedem şi aici deosebiri. Cere-I lui
Dumnezeu să te ajute să crești, pe parcursul vieții tale până la asemănarea cu „chipul lui Dumnezeu”.

5
LIBERTATEA ÎN PERICOL
GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Scaunul gol, sau liber
Isus dorește să aibă o relație cu fiecare om din lume. El le cere celor
care-L iubesc să le facă cunoscut și celorlalți cât de minunată poate fi
relația cu El. o metodă de a-L prezenta pe Isus altora este să-i invităm
la un grup de studiere a Bibliei. Multe grupuri au descoperit că principiul scaunului „gol”, sau „liber”, este de ajutor în acest proces. iată cum
funcționează el. În timpul de rugăciune, pune un scaun liber în cercul
tău, dacă nu există deja unul. Ca grup, cereți-I lui Dumnezeu să le ofere
membrilor ocazii să invite pe cineva la următoarea întâlnire.

Despre tine

Deoarece oamenii sunt creați de Dumnezeu ca fiind unici, ei se bucură de lucruri diferite în viață. Dintre lucrurile de făcut pe lângă casă,
care îți place cel mai mult? Grupul tău se va bucura să afle diversitatea
răspunsurilor.

SCRIPTURA ȘI VIAȚA

CE A SPUS ISUS DESPRE SATANA
„Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am
venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” – Ioan 10:10
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪
◪
◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?
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Un uragan devastase Florida și alte state din sud-estul Americii. Au
existat multe victime și pagubele au fost de miliarde de dolari din cauza furtunii care a afectat case și afaceri. Familiile își plângeau pierderile și întrebau: „De ce Doamne? De ce oamenii nevinovați și harnici
trebuie să sufere?”
Aceeași întrebare a străbătut veacurile. Unii scriitori au numit
„marea controversă” imaginea de ansamblu prin care vine răspunsul.
Motivul pentru acest titlu este acela că Dumnezeu a creat o lume perfectă, așa cum am studiat anterior, dar o altă ființă creată din ceruri a
întrerupt planul lui Dumnezeu. Această întrerupere a creat un conflict
sau controversă despre cine conduce lumea și dacă Dumnezeu le poate
permite oamenilor să trăiască veșnic.
◪◪

Citește pasajele următoare și pune cap la cap evenimentele incredibile care au avut loc în ceruri. Enumeră detaliile verset cu verset,
apoi discută-le cu ceilalți și scrie un rezumat al relatării.
»» Citește Ezechiel 28:11-19. Acest pasaj discută despre împăratul Tirului, Dumnezeu și un heruvim. Mulți consideră că aici
este o vorbire simbolică și spun că se referă la conflictul dintre
Dumnezeu și Lucifer, care este de fapt simbolizat prin împăratul Tirului. Enumeră detaliile-cheie.

Versetele 12,13 ______________________________________________________

Versetele 14-15 ______________________________________________________
Versetele 16,17 ______________________________________________________

»» Citește Isaia 14:12-15. Aceasta este o altă referire la conflictul din cer; prin împăratul Babilonului este simbolizat
Lucifer. Scrie detaliile din fiecare verset și discută înțelesul
evenimentelor.

Versetul 12 ___________________________________________________________
Versetul 13 ___________________________________________________________
Versetul 14 ___________________________________________________________
Versetul 15 ___________________________________________________________

Libertatea în pericol
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»» Rezumă prin cuvintele tale relatarea completă din Isaia și
Ezechiel. _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Alți scriitori ai Bibliei aduc detalii pentru restul relatării. Ce îți spun
următoarele pasaje despre acest conflict? Apocalipsa 12:7-12; Luca
10:18.
____________________________________________________________

◪◪

Lucifer a cedat ispitelor mândriei și dorinței de a fi egal cu Dumnezeu.
El nu a fost mulțumit cu identitatea și poziția lui. Mulți oameni sunt
nemulțumiți de identitatea lor sau cu lucrarea lor. Ce i-ai spune cuiva care se luptă cu aceste probleme în viața sa personală?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

◪◪

Pasajele studiate anterior dau mai multe nume pentru Lucifer după
căderea sa. Unele l-au numit șarpe datorită modului în care a abordat-o pe Eva în Grădina Edenului. Citește geneza 3:1-6. Care a fost
ispita care a condus la căderea lui Lucifer, pe care apoi el a folosit-o
pentru a o atrage pe Eva? ______________________________________________
____________________________________________________________

◪◪

Ce frază indică faptul că, înainte de cădere, Dumnezeu discutase cu
Adam și Eva despre rezultatele neascultării (păcatului) față de planul Său pentru un mediu fericit și lipsit de probleme?
____________________________________________________________

◪◪

Neascultarea lui Adam și a Evei se numește păcat. În limba greacă a
Noului Testament, cuvântul înseamnă efectiv „a rata ținta”, legat de
centrul țintei pentru tir. Iată mai multe pasaje care discută păcatul:
1 Ioan 3:4
Matei 12:30

Păcatul este călcarea legii
Cine nu este cu Mine (Isus) este împotriva Mea
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Iacov 4:17
Cine știe să facă bine și nu face săvârșește un păcat
Romani 14:23 Tot ce nu vine din încredințare este păcat
Romani 6:23 Plata păcatului este moartea

◪◪

Aceste pasaje amplifică faptul că păcatul îl desparte pe om de
Dumnezeu. În plus, această despărțire care a apărut prima dată
atunci când Adam și Eva au păcătuit, a provocat schimbarea naturii și a stilului de viață perfecte (discutate într-un studiu anterior),
iar acestea au devenit păcătoase. Urmările acestei schimbări au fost
păcatul și moartea (Romani 5:12).
Păcatul a cauzat schimbări radicale în situația omului. Citește
Geneza 3:7-19 și enumeră schimbările survenite.
____________________________________________________________

◪◪

2 Timotei 3:2-5 enumeră diferite trăsături în comportamentul
omului care au apărut odată cu păcatul. Care dintre ele crezi că este
cea mai pregnantă în lumea de astăzi?
____________________________________________________________

◪◪

Apariția păcatului a făcut ca fiecare om născut pe acest pământ să
aibă o natură păcătoasă. Oamenii se nasc cu o dorință sau înclinație
naturală spre păcat. Citește și rezumă următoarele pasaje din
Scriptură care discută despre starea rea a omului. Romani 3:23;
1 Ioan 1:8; Eclesiastul 7:20.
____________________________________________________________
Cum te simți când înțelegi care este starea omului?
____ descurajat
____ de ce să mai încerci să fii bun
____ dezamăgit
____ frustrat
____ fără speranță
____ altele ____________________________

Din cauza păcatului, Satana pretinde dominația asupra acestei lumi. Sună descurajator, nu-i așa? Dar există speranță. Dumnezeu nu a
ignorat situația. De fapt, planul Său garantează că păcatul nu va mai
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apărea din nou. Naum 1:9 declară că Dumnezeu va distruge păcatul, iar
„nenorocirea nu va veni de două ori”. Ce promisiune frumoasă!
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
Sarah a participat la întâlnire într-o seară în orășelul unde locuia.
Ea era în special interesată de două dintre subiectele prezentate: „Cine
este Diavolul?” și „Unde va petrece Diavolul mileniul?”
Deoarece mama și tatăl ei erau spiritiști, Sarah fusese învățată să
i se închine lui Satana. Dar acum ea studia ambele fețe ale problemei
referitor la identitatea Diavolului. Ea putea să spună povești care să te
înfioare despre apariții de ființe demonice în căminul ei. Familia chiar
cunoștea demonii pe nume. Sarah simțea nevoia de altceva decât viața
pe care o trăia.
Sarah a fost prinsă într-o luptă între bine și rău. Decizia ei trebuia să fie radicală pentru a-i aduce ușurare. Participând la întâlniri, ea
a aflat despre originea lui Satana și a răului. A aflat despre planul lui
Dumnezeu pentru viața ei și despre faptul că doar El putea s-o elibereze din sclavia în care trăia.

E rândul tău

Majoritatea oamenilor se confruntă cu aceeași luptă. Deosebirea
este doar că Diavolul se deghizează când se apropie de oameni. În
cazul lui Sarah, el era mai deschis din cauza convingerilor părinților
ei. Alegerea noastră este aceeași – Îl vom servi pe Dumnezeu sau pe
Satana? Sunt multe căi prin care Satana caută să-i câștige pe oameni
de partea lui. Poate prin anumite emisiuni TV, cărți, filme, prieteni sau
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colegi de serviciu. În această viață suntem asaltați de alegeri care ne
plasează fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea lui Satana. Decizia
de a accepta înșelătoria lui Satana sau planul lui Dumnezeu de pace și
viață veșnică este cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia
un om.
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Această activitate este pentru meditație personală, nu pentru
discuție în grup.)
____ Am decis să-L urmez pe Isus.
____ Am nevoie de mai multe informații despre acest subiect înainte să iau o decizie.
____ Rugați-vă pentru prietenii și familia mea ca ei să decidă să-L
urmeze pe Isus.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

În timpul acestei săptămâni, stai undeva unde poți fi singur și
gândește-te. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să-ți analizezi viața zilnică. În lucrurile pe care le vezi, le spui, le faci, există unele care nu
sunt compatibile cu relația ta cu Isus? Dacă da, ia decizia, cu ajutorul
lui Dumnezeu, să faci o schimbare. Cere-i grupului să se roage pentru
tine în timp ce cauți să te schimbi. Nu este nevoie să le spui care este
problema – doar cere-le să se roage.

6
ISUS – IDENTITATEA SA

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Niveluri de comunicare
Oamenii care au condus diverse grupuri spun că există niveluri de
comunicare prin care trec grupurile în timp ce membrii ajung să se
cunoască între ei și să-și dezvolte încrederea reciprocă. Nivelul unu
este cel în care conversația este obișnuită și se centrează pe fapte.
Membrii grupului ezită să-și împărtășească opiniile sau sentimentele.
Devotamentul față de grup este slab uneori, iar nivelul de încredere
este scăzut şi oamenii nu au curaj să se deschidă.
Nivelul doi apare atunci când membrii grupului încep să folosească
conversația care conține idei și judecăți. Se dezvoltă un devotament
față de grup, iar părtășia începe să facă parte din viața grupului. La
acest nivel, conversația implică părtășie semnificativă. Devotamentul
față de grup este foarte ridicat. Un punct vital de reținut este acela că
un membru care nu a ajuns la acest nivel la fel de repede ca restul grupului, se poate simți inconfortabil.

Recunoașterea acestor etape și acceptarea creșterii și a progresului fiecărui membru sunt vitale pentru coeziunea grupului. Manifestă
toleranță în grup și susține-l cu rugăciune, iar viața grupului va fi
plăcută.

Despre tine

Oamenii pot avea un impact profund asupra vieților altora. În viața
ta, în afară de Isus, cine este cea mai influentă persoană? De ce?
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE SINE ÎNSUȘI
„Drept răspuns, Isus i-a zis: «Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi
cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom
locui împreună cu el.»” – Ioan 14:23
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Unul dintre cele mai intrigante subiecte ale creștinismului se referă la identitatea lui Isus. Era el parte Dumnezeu și parte om? Era
Dumnezeu pe deplin sau om pe deplin? S-a născut la fel ca omul păcătos sau a avut un avantaj asupra oamenilor? Următoarele pasaje te vor
ajuta să înțelegi identitatea lui Isus Hristos.
◪◪

Isus este numit Fiul lui Dumnezeu și S-a născut pe acest pământ ca
fiu al Mariei. Citește Ioan 1:1-5; 14-18. Enumeră și discută punctele
care se referă la identitatea lui Isus.
____________________________________________________________

◪◪

Citește Matei 1:18-25 – un rezumat al modului cum S-a născut (întrupat) Isus pe acest pământ. Discută faptele despre întrupare sau
întrebările membrilor grupului, cum ar fi: „Cine au fost tatăl biologic și mama biologică ai lui Isus?”
____________________________________________________________
»» Versetele 21 și 23 dau două nume pentru Isus și înțelesul lor.
Ce ne spun ele despre scopul nașterii lui Isus? Pentru studiu
suplimentar, citește Ioan 3:16; 1 Ioan 4:9; 1 Petru 1:18-21.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Isus – identitatea Sa
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◪◪

Profeții Vechiului Testament au prezis nașterea și misiunea lui Isus
pe acest pământ. Alege două dintre textele următoare pentru citit și discută cum aceste texte se corelează cu relatarea din Noul
Testament despre nașterea lui Isus. Isaia 7:14; 9:6,7; 53:2-6; 61:1,2;
Mica 5:2.
____________________________________________________________

◪◪

Un text anterior a arătat că nașterea lui Isus L-a implicat pe
Dumnezeu, dar și pe om. Este dificil de explicat cum Dumnezeul infinit și omul finit pot fi uniți într-o singură Persoană. De fapt, Pavel
numește aceasta „taina evlaviei” (1 Timotei 3:16.) Oricum, Biblia
ne prezintă anumite aspecte despre acest subiect. Alege trei dintre
textele următoare. Citește din Scriptură și trece în coloana adecvată – omenesc sau divin – caracteristicile găsite. Texte: Marcu 1:24;
Luca 1:35; Luca 2:40; Ioan 1:4; Ioan 1:29,30; Ioan 10:30; Romani
1:1-6; Filipeni 2:5-11; Evrei 13:8.

◪◪

		
Omenesc
Divin
_____________________________		 _____________________________
_____________________________		 _____________________________
_____________________________		 _____________________________
_____________________________		 _____________________________
_____________________________		 _____________________________

Isus S-a născut cu caracteristici omenești. El era „părtaș sângelui
și cărnii” (Evrei 2:14). Pavel, discutând despre natura lui Isus, a
descris-o în aceste cuvinte: „Căci,lucru cu neputinţă Legii, întrucât
firea pământească (Greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e „firea
pământească”) o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul
în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuşi
Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (Romani 8:3).
Ce înseamnă pentru tine cuvintele „într-o fire asemănătoare cu a
păcatului?”
____ o înfățișare că a omului
____ sentimente ca un om
____ trăsături omenești de
____ a păcătuit asemenea omului
personalitate
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____ ispitit ca un om			 ____ar fi putut păcătui
____ a fost obosit, înfometat etc.		 ____ altele _______________________

Pavel, în 1 Corinteni 15:44-49, Îl numește pe Isus „al doilea Adam”.
Primul Adam a păcătuit – „căci printr-un singur om a intrat păcatul
în lume”; al doilea Adam (Isus) „în toate lucrurile a fost ispitit ca şi
noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15).
»» Dacă Isus era la fel ca omul, cum de nu a păcătuit deloc?
________________________________________________________________________
»» Cum a fost Isus ispitit în toate lucrurile așa cum suntem noi
astăzi? De exemplu, pe vremea Lui nu exista limită de viteză
pentru automobile pe care să o încalce. Atunci ce înseamnă
acest verset?
________________________________________________________________________

Biblia descrie natura omenească lui Isus ca fiind fără de păcat.
Nașterea Lui a fost supranaturală, căci El a fost conceput prin Duhul
Sfânt (Matei 1:20) și la naștere El este descris ca fiind Cel Sfânt (Luca
1:35). El a fost singurul născut din Tatăl (Ioan 1:14,18) sau, în traducere literală, unicul Fiu al lui Dumnezeu. Isus a venit pe acest pământ cu
o misiune clară. El a venit:
»» ca să demonstreze că omul păcătos, conectat cu Dumnezeu,
poate învinge păcatul
»» ca să plătească pedeapsa cu moartea pentru păcatele noastre
»» ca să ne dea „viață din belșug”, în El, pe acest pământ, chiar
acum
»» ca să le dea oamenilor pace și speranță.
»» Te poți gândi la alte motive? _______________________________________
________________________________________________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?
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APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
Sally și Pete discutau despre subiectul pe care tocmai l-ai studiat.
Ei încercau să evidențieze fiecare detaliu despre Isus ca Dumnezeu și
Om. După mult studiu, au ajuns la concluzia că mai sunt multe lucruri
de înțeles și că mai sunt multe lucruri pe care noi nu le putem înțelege
despre Dumnezeu. Abia în ceruri, după a doua venire a lui Isus, vom
primi răspunsuri la întrebările noastre despre Dumnezeu. De fapt, dacă o ființă creată ar putea să-L înțeleagă complet pe Creator, ființa ar
fi – așa cum i-a spus Satana lui Eva – la fel de înțeleaptă ca Dumnezeu.
Subiectul este atât de intrigant, încât Petru a spus despre el: „chiar îngerii doresc să privească în el” (1 Petru 1:12).

E rândul tău

Studiind acest subiect vital pentru salvarea omului și care ne descoperă iubirea lui Dumnezeu, care este răspunsul tău?

____ Mă simt bine cu înțelegerea pe care o am despre acest subiect.
____ Aș dori să studiez în continuare acest subiect.
____ Vreau să-mi exprim aprecierea pentru Isus și iubirea Lui pentru
mine.
____ Altele ________________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Marchează pentru folosire viitoare pasajele din Scriptură din acest
studiu care te-au ajutat să înțelegi importanța acestui subiect. Când te
gândești la grija lui Isus față de tine, care va fi angajamentul tău față
de El?

7
ELIBERAT!

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Rugăciunea în grup
În rugăciunea aceasta, membrii grupului participă cu rugăciuni în
propoziții scurte. Cineva din grup începe, liderul încheie timpul pentru
rugăciune, iar între aceste momente, membrii se roagă cu rugăciuni
scurte, ei putând să se roage de mai multe ori, dacă doresc. Acest tip
de rugăciune evită expunerea pentru cei care nu doresc să participe în
cercul de rugăciune sau în altă ocazie.
Uneori, rugăciunea aceasta poate urma un plan alcătuit din trei
zone – rugăciune și laudă către Dumnezeu, mijlocire pentru nevoile
oamenilor din afara grupului și rugăciune pentru cei din grup. Liderul
începe să se roage pentru probleme din prima zonă, apoi face pauză
pentru rugăciuni de câte o propoziție. Când toată lumea care dorește
s-a rugat, liderul trece la a doua zonă și apoi la a treia.
La sfârșitul rugăciunii, întregul grup poate să citească sau să recite
împreună Rugăciunea domnească. Dacă cineva nu se simte confortabil
să se roage, dar dorește să participe, poate să scrie o rugăciune și să o
citească în timpul pentru rugăciune. Rețineți că rugăciunea în timpul
pentru rugăciune este voluntară.

Despre tine

Isus a iubit copiii. În toiul unei zile foarte ocupate, în care predica,
vindeca și stătea de vorbă cu oamenii, niște mame și-au adus copiii la
Isus pentru ca El să-i ia în brațe și să se roage pentru ei. Ucenicii lui
Isus au considerat că El era prea ocupat pentru a le da atenție și copiilor. Dar Isus S-a oprit din ceea ce făcea și Și-a făcut timp pentru acești
micuți. Când erai copil, care a fost jocul tău preferat?

Eliberat!
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE VIAȚA VEȘNICĂ
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţa veșnică.” – Ioan 3:16
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?
Într-o zi fierbinte și umedă, un student la Drept, pe nume Martin
Luther, mergea pe un drum de țară care ducea în satul german
Stotterheim. Brusc, fără niciun avertisment, cerul s-a întunecat și a început o ploaie torențială. În timp ce tunetele zgâlțâiau totul și fulgerele
brăzdau cerul, un trăsnet l-a trântit la pământ pe student. Înfricoșat,
Martin Luther a strigat după ajutorul lui Dumnezeu. El a promis că Îl va
servi pe Dumnezeu dacă va supraviețui acelei experiențe.
Martin Luther și-a respectat promisiunea. Devenind călugăr, el a
încercat să scape de păcat și să-și mântuiască sufletul prin fapte bune.
Frustrat și neliniștit, el a descoperit cu durere un lucru: cu cât se străduia mai tare să învingă păcatul, cu atât se simțea mai rău. În final, disperat fiindcă avea nevoie de pace în suflet, Martin Luther a descoperit
solia acestui ghid de studiu biblic.
Păcatul, în termeni simpli, este o despărțire de Dumnezeu. Totuși
Isus a venit pe acest pământ pentru a restabili relația dintre Dumnezeu
și om. Lucrarea aceasta de refacere se cheamă planul de mântuire.
◪◪

Înainte de a studia acest plan, iată două întrebări pentru reflecție
personală. (Aceste întrebări nu sunt pentru discuție în grup.)
»» Ai ajuns la momentul din viața ta când ești sigur că vei avea
viața veșnică?
___ da
___ nu
___ nu sunt sigur
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»» După părerea ta, cum poate primi cineva viața veșnică?
Ce trebuie să facă un om pentru a trăi veșnic?
________________________________________________________________________

Pentru a înțelege planul de mântuire al lui Dumnezeu, să-l împărțim
în patru părți:
Prima parte – Planul lui Dumnezeu

»» Dumnezeu te iubește atât de mult, încât are un plan special
pentru viața ta. Citește următoarele texte și arată care crezi că
este dorința lui Dumnezeu pentru tine. Romani 5:1; Ioan 3:1617; Ioan 10:10. ______________________________________________________
________________________________________________________________________
»» Ce îți spune aceasta despre atitudinea lui Dumnezeu față de
omenire? _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Partea a doua – Problema

»» Dumnezeu le-a dat oamenilor voința și liberul arbitru. Când
cineva alege să nu aibă o relație cu Dumnezeu, se creează o problemă. Citește următoarele texte, apoi scrie și discută problemele create de păcat. Isaia 59:2; Romani 3:23; 6:23.
________________________________________________________________________
»» Pe parcursul anilor, mulți oameni au făcut încercări pentru a
umple golul produs de păcat între om și Dumnezeu, dar fără
succes. Citește următoarele texte despre încercările oamenilor
de a umple golul. Proverbele 14:12; Efeseni 2:8-9.
Care dintre cele de mai jos crezi că pot fi incluse în aceste încercări ale omului?
____ serviciul
____ familia
____ banii

____ creștinismul
____ sportul
____ casa nouă

____ copiii
____ funcția
____altele ___________________
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Partea a treia – Soluția
»» Citește următoarele texte și discută despre soluția pentru
problema păcatului. 1 Timotei 2:5; Romani 5:8; Luca 23:33,46;
24:2,3,7, 50-53; 1 Petru 3:18.

________________________________________________________________________

Partea a patra – Partea noastră

»» Aceștia sunt pașii pentru primirea lui Isus în viața ta. Citește
aceste texte și discută despre semnificația cuvintelor-cheie din
fiecare pasaj.

◪◪

1 Ioan 1:9; Faptele 3:19 RECUNOAȘTE-ȚI păcatele; accepți să te
schimbi
Efeseni 2:8,9		
CREDE că Isus a murit pentru tine pe cruce, a înviat, S-a înălțat la cer și a obținut
victoria pentru tine.
Apocalipsa 3:20
VINO la Isus prin rugăciune, invită-L în
viața ta și cere-I să-ți conducă viața prin
Duhul Sfânt.
Poți să-L primești pe Isus oricând prin rugăciune. Rugăciunea înseamnă să vorbești cu Dumnezeu cum ai vorbi cu un prieten. Iată o
sugestie de rugăciune.
Doamne,

Știu că sunt un păcătos și că am nevoie de Tine. Îmi pare rău de
păcatele mele și Te rog mă ierți. Fiul Tău a murit pentru păcatele mele. Îți predau viața mea și Te rog să îmi fii Mântuitor și
Domn. Fă-mă așa cum dorești Tu să fiu! Îți mulțumesc pentru că
mă asculți și mă vei ajuta să-L urmez pe Isus. Îți cer aceasta în
Numele lui Isus. Amin.
Exprimă această rugăciune dorința inimii tale? Dacă da, roagă-te,
iar Isus va veni în viața ta așa cum a promis.
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Asigurarea lui Dumnezeu

»» Îți sunt iertate păcatele?
Ai cerut… și El a promis: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de
orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

»» Este Isus prezent în viața ta chiar acum?
Ai cerut… și El a promis: „Voi intra...” (Apocalipsa 3:20).

»» Ești un copil al lui Dumnezeu?
Ai cerut… El a promis:. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).

»» Ai viața veșnică?
„Cine are pe Fiul are viaţa… V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi
că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa
veșnică” (1 Ioan 5:12,13).
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:

◪◪
◪◪
◪◪

Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Notă: Dacă vrei ca Domnul Isus să fie Mântuitorul tău, atunci studiul
zilnic al Bibliei și rugăciunea sunt o parte esențială a creșterii creștine.
Cere ajutorul liderului grupului ca să-ți organizezi un timp zilnic cu
Dumnezeu, de studiu și rugăciune.

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
Joan era surprinsă. Tocmai terminase de vizionat un program de
televiziune despre cum poate un om să devină creștin. I se părea prea
ușor. Vorbitorul citise un pasaj din Biblie din Efeseni care spunea că
mântuirea este un dar gratuit de la Dumnezeu și vine prin Isus.
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Câteva seri mai târziu, după unele discuții în cadrul unui grup de
studiere a Bibliei, Joan a putut să înțeleagă și să accepte faptul că mântuirea este un dar fără plată de la Dumnezeu și că partea ei este să
creadă și să accepte ceea ce făcuse Isus pentru ea. Joan a mai înțeles și
faptul că „faptele bune” sau ascultarea, cum este numită uneori, apar
în viața creștinului nu pentru a-i câștiga mântuirea, ci ca răspuns față
de iubirea lui Dumnezeu.

E rândul tău

Poate ai crezut că, pentru a avea mântuirea, omul trebuie să facă anumite lucruri. Poate ai încercat să fii creștin, dar nu ai reușit să îndeplinești
cererile de pe listă pe care le consideri imposibil de îndeplinit.
Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu face parte din viața creștină?
Da. Dar trebuie să reții că ascultarea nu este primul pas. Primul pas
este acceptarea darului fără plată al lui Isus, care include iertarea,
curățirea și primirea Lui. Apoi El îți dă puterea să-L urmezi.
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Această activitate este pentru meditație personală, nu pentru
discuție în grup.)
____ Îl accept pe Isus ca Mântuitorul meu personal.
___ Nu sunt sigur dacă doresc să-L accept pe Isus chiar acum.
Rugați-vă pentru mine.
____ Nu înțeleg pe deplin planul de mântuire. Am unele întrebări
personale. Am nevoie de răspunsuri înainte să fiu gata să-L accept pe Isus ca Mântuitor al meu.
____ L-am acceptat odată pe Isus ca Mântuitor al meu, dar ulterior
am întrerupt relația cu El. acum Îl accept din nou ca Mântuitor.
____ L-am acceptat deja pe Isus în viața mea și doresc să-I rededic
Lui viața mea.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Prin acceptarea lui Isus, vei găsi pace și putere în timp ce viața ta
este umplută cu Duhul Sfânt. Numai atunci când viața ta este plină de
Duhul Sfânt ascultarea va deveni o parte pozitivă și satisfăcătoare a
experienței tale creștine. Mulțumește-I lui Dumnezeu în fiecare zi a
acestei săptămâni pentru darul Său fără plată pentru tine.

8
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gRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Interacțiunea în grup
O parte a interacțiunii pozitive din grup este comunicarea inegală dintre membrii grupului. Fiecare grup va avea unii membri care au tendința de a fi tăcuți și alții care se bucură să vorbească. Dacă
ești o persoană căreia îi place să vorbească, este OK – Dumnezeu tea făcut astfel. Oricum, recunoaște acest lucru și fă-ți o practică să nu
răspunzi tot timpul, chiar dacă grupul tace. Păstrând uneori tăcerea,
îi vei încuraja pe ceilalți să participe. Dacă ești unul dintre cei tăcuți
din grup, reține faptul că părerile și sentimentele tale sunt importante pentru ceilalți. Părerea ta, punctele tale de vedere și sentimentele
tale sunt esențiale pentru creșterea spirituală a grupului. De asemenea, este OK că ești tăcut – Dumnezeu te-a făcut astfel, dar nu uita să
comunici.

Despre tine

Copii sau adulți chiar, mulți dintre noi sunt intrigați de aruncarea
unei monede într-o fântână, ca să li se împlinească o dorință sau ca să
revină în locul acela. Dacă ai putea să-I ceri lui Dumnezeu să facă ceva
pentru tine, care ar fi acel lucru?
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE BOTEZ
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” – Matei 28:19
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Mulți au pus întrebarea: „Care este deosebirea dintre creștinism și
celelalte religii ale lumii?” Toate susțin că au învățători minunați care
își încurajează urmașii să fie oameni buni. De ce susțin creștinii că Isus
Hristos le este superior întemeietorilor altor religii? Un motiv este acela că numai Isus are putere asupra vieții și a morții. Mormântul Său gol
este o dovadă palpabilă și semnificativă a acestui lucru! Îngerul le-a
spus femeilor la mormântul lui Isus: „Nu este aici, căci a înviat...”
De fapt, o religie care nu are un mormânt gol și un împărat care vine
nu este suficientă. Pavel, scriitorul Epistolei către corinteni, a spus: „Şi,
dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi
zadarnică este şi credinţa voastră. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa
voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru
viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii” (1 Corinteni 15:14,17-199.
În Ziua Cincizecimii, după ce Petru a predicat solia despre nașterea,
moartea și învierea lui Isus, ascultătorii au întrebat: „Fraților, ce să facem?” Petru le-a răspuns: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi
darul Sfântului Duh” (Faptele 2:37,38). De ce? Pentru a demonstra că
ei credeau și acceptau nașterea, moartea și învierea lui Isus și biruința
Lui asupra păcatului și a morții, pentru ei. Faptele 2:41 spune: „Cei ce
au primit propovăduirea lui au fost botezaţi.”
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REPERE pentru VIAȚĂ

Botezul este un simbol al mântuirii. Botezul are o semnificație specială pentru un creștin. Este o demonstrație publică a ascultării de Isus.
Ți-ai dorit vreodată să poți îngropa trecutul? Să poți șterge greșelile și
vina și să o poți lua de la capăt? Botezul simbolizează modul în care
Isus face aceasta pentru tine, în viața ta personală.
◪◪

Citește Romani 6:1-9 și discută relația botezului cu moartea, îngroparea și învierea lui Isus.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

◪◪

Studiind Romani 6, se nasc întrebări despre descrierea din Biblie a
metodei de botez. În creștinismul de astăzi, se folosesc diferite metode pentru botez. Unii folosesc scufundarea în apă, alții stropirea
cu apă, iar alții turnarea apei. Citește următoarele texte și discută
orice dovadă despre modul cum este botezat cineva.
»» Faptele 8:26-40; Matei 3:16; Ioan 3:23; Efeseni 4:4-6.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

◪◪

»» În limba greacă, cuvântul pentru botez este baptizo. Acest
cuvânt a fost folosit inițial în industria textilă, în legătură cu
procesul de vopsire. Materialul era pus într-un recipient mare,
cu vopseaua lichidă și era împins în jos cu un băț pentru a fi
acoperit complet și a se colora complet. Dicționarul grec spune
că baptizo înseamnă a scufunda sub apă.

Citește următoarele texte care descriu exemplul și atitudinea lui
Isus în ce privește botez și discută întrebările.
»» Matei 3:13-17:
Dacă Isus era perfect, nu păcătuise nicicum, de ce a fost botezat?
____________________________________________________________
De ce Ioan a refuzat la început să-L boteze pe Isus?
____________________________________________________________
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Care este semnificația porumbelului?
____________________________________________________________

(Studiu suplimentar: Discută relația dintre botez și Duhul Sfânt așa
cum este ea descoperită în următoarele texte: Faptele 2:38; Matei
3:11.)

Poate cineva să primească Duhul Sfânt înainte de botez? Ce a vrut
Isus să spună când a vorbit despre botezul Lui?
____________________________________________________________
◪◪

Citește Ioan 3:5; Marcu 16:16. Care este semnificația botezului pentru un creștin? Este opțional? Care este situația cu cei care mor înainte de a fi botezați – pot ei să fie mântuiți? (Luca 23:39-43)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
»» Scriptura prezintă anumite criterii care ar trebui să facă parte
din viața unui om ca parte a experienței botezului. Citește
aceste versete, apoi discută-le. Matei 28:19-20; Marcu 16:16;
Faptele 2:38; Faptele 3:19; Faptele 8:36-38.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pe baza acestor informații din versetele precedente, există o
vârstă potrivită pentru botez?
________________________________________________________________________

»» Unii întreabă dacă vreun om ar trebui botezat de mai multe ori
în viață. Poți să te gândești la vreun motiv pentru care cineva să
fie rebotezat?
________________________________________________________________________

Unii spun că Faptele 19:1-5 prezintă un principiu care arată de
ce ar trebui să fie cineva rebotezat. Ești de acord? Dacă da, care
este principiul?
________________________________________________________________________
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O promisiune! Un credincios care Îl acceptă pe Isus ca Domn și
Mântuitor în viața sa și este botezat aparține familiei lui Dumnezeu.
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, lea dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” – Ioan 1:12
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
De când Helen era copilă, familia o lua la biserică. Ea credea în
Dumnezeu și a decis să-L urmeze. După s-a căsătorit și a avut copii,
Helen și-a făcut obiceiul de a-i duce la biserică în fiecare săptămână.
Dumnezeu și poruncile Sale erau importante pentru ea.
Ulterior, Helen a început să studieze Biblia pentru a înțelege de ce
există convingeri diferite în diferite biserici creștine referitor la unele
învățături biblice. Una dintre ele este botezul. Helen nu fusese botezată
prin scufundare. A continuat să studieze și a înțeles importanța și necesitatea botezului prin scufundare. Helen a fost impresionată în mod
special de exemplul lui Isus, care demonstra nevoia ca urmașii Săi să
fie botezați.
Gândindu-se la botez, ea a înțeles că îi era frică de apă și de public.
Din această cauză, Helen și-a întârziat botezul. Ea s-a rugat și I-a cerut lui Dumnezeu să-i îndepărteze frica, dar aceasta persista. Au trecut
astfel șase luni și Helen încă nu fusese botezată. Într-o zi, ea l-a sunat
pe pastor și i-a spus: „Pastore, sunt gata de botez. Nu mai pot aștepta.
Încă mi-e frică, dar mi-am schimbat rugăciunea din Te rog să-mi îndepărtezi frica în Te rog să-mi dai putere. Am încredere în Dumnezeu și
totul va merge bine.”
O săptămână mai târziu, Helen a fost botezată și totul a mers bine.
Ea era fericită și mulțumită în Isus.
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E rândul tău
Ai nevoie să fii botezat prin scufundare, dar sunt anumite piedici în
fața ta? Pot exista multe: frica de scufundare sub apă, frica de a te afla
în public, frica de ce vor gândi prietenii sau familia și, uneori, chiar de
schimbarea convingerii cu privire la învățătura biblică despre botez.
Cu cât ne concentrăm mai mult pe temerile noastre în loc să ne gândim la făgăduințele și la puterea lui Dumnezeu, cu atât temerile noastre devin mai puternice. Satana dorește ca să fie așa, dar Dumnezeu
ne-a promis biruința asupra temerilor!
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecție personală, nu pentru discuție în
grup, dar informează-l pe liderul grupului despre răspunsurile tale
pentru a primi ajutor.)
____ Nu am fost niciodată botezat/ă prin scufundare și doresc să fiu
botezat/ă cândva în viitor.
____ Am fost botezat/ă, dar, din cauza împrejurărilor din viața mea,
doresc să fiu rebotezat/ă.
____ Aș dori mai multe informații despre subiectul botezului.

____ Vreau să fiu botezat/ă dar există obstacole în calea mea. Rugațivă pentru mine.

____ Vreau să mă mai gândesc și să mai studiez înainte de a lua o
decizie.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu
Helen simțea frică atunci când se gândea la botez. Dacă ai aceleași
sentimente sau dacă ai alte temeri, încearcă să memorezi pasajul următor – Filipeni 4:6,7: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”

9
CHEMAT CU UN SCOP

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Comunicarea
Mai mulți factori contribuie la abilitatea unei persoane de a comunica. Astfel de factori includ imaginea de sine, capacitatea de ascultare și de exprimare a sentimentelor. Dacă o persoană are o imagine de
sine scăzută, ceilalți membri ai grupului pot să o ajute exprimânduși sentimentele pozitive față de intervențiile ei. Ascultarea este un alt
punct-cheie. Membrii grupului ar trebui să îi acorde atenția lor fiecărei
persoane care vorbește. Pentru ca un participant să-și exprime sentimentele personale asupra unei chestiuni sau text, trebuie să existe
o atmosferă de acceptare din partea membrilor grupului. Aceasta se
vede atunci când membrii nu se critică reciproc pentru opiniile lor.

Despre tine

Astăzi – sau în timpul trecut de la ultima întâlnire – a existat vreun
eveniment anume care te-a făcut să te gândești la Dumnezeu? Dacă da,
care a fost evenimentul sau situația?

Chemat cu un scop
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE BISERICĂ
„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am
rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână,
pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.”
– Ioan 15:16
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Cuvântul biserică este derivat din cuvântul grecesc ekklesia. Sensul
inițial se referă la orice adunare de oameni care se întâlnesc pentru un
scop anume.
În Noul Testament, cuvântul biserică este folosit în mai multe feluri:
»» Creștinii din toată lumea sunt numiți biserica lui Dumnezeu –
1 Corinteni 10:32; 12:28; Filipeni 3:6.
»» Un grup de oameni dintr-o localitate care aparțin aceleiași
congregații – Romani 16:1; 1 Tesaloniceni 1:1.
»» O adunare de creștini pentru închinare – 1 Corinteni 11:18.

Dovezile arheologice și istorice arată că, în zilele de început ale
bisericii creștine a Noului Testament, nu existau clădiri de biserici.
Membrii bisericii se adunau în case. Un exemplu este cel din Romani
16:3-5, unde Pavel trimite salutări bisericii care se aduna în casa lui
Priscila și Aquila.
Biserica, în accepția de astăzi, a luat ființă când Isus i-a chemat pe
cei doisprezece ucenici și ei au început mișcarea evanghelistică înregistrată în Evanghelii și în Faptele apostolilor. Oricum, Faptele 7:38
se referă la Israelul din Vechiul Testament ca „adunare din pustie”.
Cuvântul folosit este ekklesia – același cuvânt folosit pentru biserica
Noului Testament.
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Citește Efeseni 1:22,23; 5:22-23. Cum numește Isus biserica? Care
este semnificația termenului trup?
____________________________________________________________

»» Ce înseamnă ca biserica să fie supusă lui Hristos? Ce înțelegi
din mesajul pentru soți din acest pasaj?
________________________________________________________________________

Citește și discută paralela dintre aplicațiile seculare și spirituale referitor la biserică în următoarele versete. Care analogie îți place cel
mai mult? De ce?
»» O clădire – Efeseni 2:19-22 _________________________________________
»» O turmă – Ioan 10:14-16; Faptele 20:28-30 ______________________
»» O familie (copii) – Ioan 1:12,13 ____________________________________

Apocalipsa 12:1-6,13-17 descrie biserica lui Dumnezeu în conflict
cu Satana. Biserica este descrisă ca o femeie, Isus ca un copil, iar
Satana ca un balaur. Ce înseamnă să faci parte din „rămășița” bisericii lui Dumnezeu? La cine crezi că se referă versetul?
____ Creștinii pentru care a fost scrisă cartea Apocalipsa la început
____ Creștinii din timpul Evului Mediu și al Reformei care au fost
persecutați
____		Creștinii de astăzi
____ Creștinii care vor fi în viață la revenirea lui Isus
____ Alții _________________________________________________________________
»» Versetul 17 prezintă două caracteristici identificatoare pentru
poporul lui Dumnezeu („rămășița”). Indică și discută înțelesul
acestor două caracteristici. _________________________________________
»» Citește Apocalipsa 19:10. Cum se leagă mărturia lui Isus de
prorocie? Ce este profeția? __________________________________________
»» Scriptura declară că profeția este un dar spiritual pe care
Dumnezeu l-a dat poporului Său (1 Corinteni 12:10). Așa cum
Dumnezeu a trimis un mesaj special lui Noe pe timpul său și
lui Ilie pe timpul său, așa cum Ioan Botezătorul a pregătit calea
pentru venirea lui Hristos, se pare că, la fel, Dumnezeu va călăuzi în mod special poporul Său înainte de a doua venire a lui
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Isus. Te surprinde faptul că Dumnezeu îl va conduce pe poporul
Său credincios prin spiritul profetic? De ce da sau de ce nu?
________________________________________________________________________

Descriind biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, Apocalipsa
14:6-12 prezintă o solie adusă de trei îngeri. Solia este un mesaj
pe care poporul lui Dumnezeu îl va prezenta înainte de revenirea lui Isus pe acest pământ. Citește mesajul. Enumeră și discută
punctele-cheie.
»» Primul înger – Apocalipsa 14:6,7 _______________________________
»» Al doilea înger – Apocalipsa 14:8 _________________________________
»» Al treilea înger – Apocalipsa 14:9-12 _____________________________

Solia celui de-al treilea înger este construită pe primele două.
Lumea este chemată la închinarea adevărată, este informată că a început judecata și este avertizată împotriva formelor false de închinare.
Apoi ultimul înger avertizează contra închinării la fiară și la chipul ei și
contra primirii semnului fiarei.
Pe parcursul anilor au fost date diferite interpretări pentru identitatea fiarei. O interpretare despre care cred mulți cercetători ai
profețiilor că este dată de Scriptură și istorie este fiara descrisă în
Apocalipsa 13 ca uniunea dintre biserică și stat din Imperiul Roman,
care a dominat lumea creștină timp de multe secole. Aceasta conduce
la concluzia că acel „chip” despre care vorbește Apocalipsa 14 se formează atunci când diferitele entități religioase se unesc între ele, dar
și cu puterea politică pentru a impune învățăturile religioase și agenda
lor. Aceasta va avea loc înainte de a doua venire a lui Isus.
Două grupe de oameni vor apărea înainte de a doua venire a lui Isus.
Un grup va respecta învățăturile omenești, care sunt opuse Scripturii. Al
doilea grup „păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Acest
grup este sigilat cu adevărul lui Isus, în vreme ce celălalt poartă semnul
fiarei. Interesant este faptul că și cei din primul grup, și cei din al doilea
mărturisesc că sunt creștini și adevărați închinători ai lui Dumnezeu.
Cere-i liderului grupului tău ghidul de studii biblice despre profețiile
din Daniel și Apocalipsa care vor oferi mai multe detalii despre semnul
fiarei și alte solii profetice referitoare la evenimentele care vor avea loc
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înainte de revenirea lui Isus. Citește, studiază și roagă-te ca să înțelegi
care este solia lui Dumnezeu din aceste profeții biblice.
Acest ghid de studiu ne-a condus spre numeroase descoperiri din
Biblie despre biserică. Mai jos există un rezumat a ceea ce am descoperit.
◪◪ Relația lui Dumnezeu cu poporul Său este personală și reală.
Această relație este descrisă, printre altele, ca relația dintre cap și
trup, dintre un păstor și turma sa, dintre soț și soție.
◪◪ Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului istoriei este numit
„rămășița”.
◪◪ Poporul lui Dumnezeu
»» păzește poruncile Sale;
»» are mărturia lui Isus;
»» predică o solie specială înainte de a doua venire a lui Isus.
Această solie include Evanghelia, judecata, chemarea de a ne
închina Creatorului și chemarea de a părăsi învățăturile false
pentru a-L urma pe Isus Hristos.
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi

Pete s-a uitat la Ward și a spus: „Tu crezi cu adevărat că Dumnezeu
are o solie specială pentru poporul Său care trebuie vestită înainte de a
veni Isus! Eu cred că nu contează cu adevărat pentru Dumnezeu ce cred
oamenii ca doctrină atât timp cât ei cred în Dumnezeu și merg la biserică.”
Ward, oricum, credea că pentru Dumnezeu sunt importante aceste
lucruri. El a explicat că există o controversă între Dumnezeu și Satana referitor la cine va conduce lumea și la destinul veșnic al omenirii. Satana
s-a răsculat contra lui Dumnezeu și a fost alungat din ceruri. Apoi a venit la Adam și Eva în Grădina Edenului și i-a determinat să păcătuiască.
Isus a venit și a plătit pedeapsa pentru păcatele oamenilor. Când a venit
pe acest pământ, a trăit o viață fără păcat, a murit pentru păcătoși și a
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înviat, Isus a câștigat victoria asupra lui Satana și a spus că va reveni pe
pământ pentru a distruge păcatul și a face un cer nou și un pământ nou
în care El și poporul Său să poată locui împreună în veșnicie.
În timp ce vorbeau și studiau Biblia, Pete a început să înțeleagă faptul că Dumnezeu a avut întotdeauna un grup de oameni care au vestit
o solie unică din partea Sa. În Vechiul Testament erau israeliții; în Noul
Testament Dumnezeu a lucrat prin apostoli și convertiții lor. Alții au
luat atitudine și au proclamat adevărul în timpul Evului Mediu și al
Reformei – popoare precum valdenzii, Martin Luther și alți reformatori. Acum, în zilele dinaintea revenirii Sale pe acest pământ pentru a
încheia marea controversă a veacurilor, Isus are o solie finală de pregătire, care să fie vestită de poporul Său.
Pete a descoperit că oricine alege poate să facă parte din poporul lui
Dumnezeu care va vesti solia Sa finală. El a decis să-L accepte pe Isus
ca Domn și Mântuitor și să facă parte din grupul care pregătește lumea
pentru revenirea lui Isus.

E rândul tău

Studiind acest ghid ai descoperit că Dumnezeu are o solie specială
de prezentat lumii pentru pregătirea ei în vederea revenirii lui Isus.
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale.
(Acestea sunt pentru reflecție personală, nu pentru discuție în grup.)
____ Consider că acest studiu este interesant și șocant, dar încă mai
am întrebări la care nu am un răspuns.
____ Vreau să fac parte din biserica lui Dumnezeu – acea frățietate
de credincioși care doresc să respecte Scriptura în totalitate.
____ Doresc să-mi folosesc abilitățile și talentele sub călăuzirea
Duhului Sfânt pentru a vesti solia finală către lume.
____ Rugați-vă pentru mine în timp ce continui să studiez.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

În timpul tău devoțional din fiecare zi, cere-I lui Dumnezeu să te
ajute să te gândești la prieteni și cunoștințe cărora le-ai putea vorbi
despre Biblie. Discută cu liderul grupului tău despre cum ai putea face acest lucru. În unele cazuri cel mai bine este să te rogi și să ceri ca
Dumnezeu să-ți ofere ocazia pentru a vorbi.

10
GHID PENTRU VIAŢA DE ZI CU ZI

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Parteneri de rugăciune
Isus a crezut în rugăciune. De multe ori, El Se ruga toată noaptea în
câte un loc retras, lângă un lac, pe coasta unui deal, pe un munte sau
în casa unui prieten. Înainte de a Se întoarce în ceruri după înviere,
Domnul Isus S-a rugat pentru ucenicii Săi. Această rugăciune este redată în Ioan 17:6-26. Rugăciunea îi include și pe toți creștinii de astăzi.

De ce S-a rugat Isus pentru El Însuși și pentru fiecare dintre noi?
Pentru că știa că rugăciunea este legătura cu Dumnezeu prin care omul
primește puterea de a rezista la încercările zilnice ale vieții. Creștinii
au descoperit că partenerii de rugăciune într-un grup mic pot să se
ajute reciproc foarte mult. Conceptul este simplu. Membrii grupului se
împart în grupuri mai mici de câte două sau trei persoane. Este de preferat ca bărbații să facă echipă tot cu bărbați, iar femeile cu femei. La
sfârșitul întâlnirii de grup, cei care s-au rugat împreună să aibă câteva
minute pentru a-şi împărtăşi problemele pentru care să se roage unul
pentru altul în timpul săptămânii. Membrii grupului vor descoperi astfel ce sprijin și putere vin din faptului că știu că alții se roagă punctual
pentru ei.

Despre tine

Nașterea lui Isus este un eveniment pentru orice creștin. Bisericile
tradiţionale îl sărbătoresc pe 25 decembrie. Tu ai o amintire specială
de la un asemenea eveniment? Dacă în familia ta nu s-a sărbătorit în
mod obişnuit Crăciunul, gândeşte-te la o sărbătoare a familiei care ţi-a
lăsat amintiri plăcute şi împărtăşeşte-le aceste lucruri celorlalţi.
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE CELE ZECE PORUNCI
„Isus i-a răspuns: «Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.» Aceasta
este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.” – Matei 22:37,38
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Păcatul lui Adam și al Evei, iar apoi al urmașilor lor, a adus o problemă pe care numai Dumnezeu putea să o rezolve. Era nevoie de un
Mântuitor care să salveze omenirea din păcatele ei, dar Dumnezeu
avea nevoie și de un grup de oameni devotați care să le spună celorlalți
despre aceasta, despre iubirea Sa și despre planul de mântuire.
Dumnezeu a ales poporul Israel. Biblia declară că Dumnezeu a plănuit să-l elibereze pe Israel din sclavie, să-l ducă într-o țară fertilă care
era un loc extraordinar, apoi să le dea israeliţilor legi şi instrucţiuni.
El le-a dat legi civile, religioase și de sănătate pentru ca să aibă o viaţă
prosperă. Scopul era ca celelalte națiuni, dorind să aibă același stil de
viață și aceleași binecuvântări pe care le vedeau în Israel, să afle mai
multe despre Israel și despre Dumnezeul său.
Sosise timpul ca Dumnezeu să le explice israeliţilor planul Său și să
discute cu ei tipul de relație cu El de care depindea împlinirea planului
promis.
◪◪

Când israeliţii au ajuns în pustie, la poalele muntelui Sinai,
Dumnezeu a decis să le vorbească despre planul Său. Citim despre
aceasta în Exodul 19:1-9.
»» Ce aștepta Dumnezeu de la ei? _____________________________________

»» Ce a promis că le va da El? __________________________________________
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»» Ce drept are Dumnezeu să determine condițiile relației? Este El
corect? _______________________________________________________________

◪◪

»» Ce înseamnă „o împărăție de preoți și un popor sfânt?”
________________________________________________________________________

Exodul 20:1-17 descrie detaliile legământului pe care Dumnezeu
îl dorea cu Israel. Acest legământ este numit Cele Zece Porunci.
Israeliții au fost de acord să respecte poruncile pentru că Îl iubeau
pe Dumnezeu și au înțeles că El știa ce era cel mai bine pentru ei.
Poruncile erau semnificative nu doar pentru Israel, ci sunt și astăzi
pentru poporul lui Dumnezeu care răspunde cu iubire în relația sa
cu Dumnezeu. Citește următoarele versete și discută întrebările
despre Cele Zece Porunci.
»» Versetele 1-3 – Ce era un „dumnezeu” pentru Israel? Ce este
un „dumnezeu” pentru oamenii de astăzi? ________________________
________________________________________________________________________

Te deranjează faptul că Dumnezeu dorește să fie pe primul loc
în viața ta înainte de bogăție, prieteni, soț/soție, cunoștințe sau
poziție? ____________________________________________________________

»» Versetele 4-6 – Ce este un „idol” sau „înfățișare a lucrurilor”?
Interzice această poruncă sculpturile și picturile religioase?
________________________________________________________________________

Te poți gândi la obiecte sau reprezentări religioase folosite în Biblie? (Vezi 1 Împărați 6:23-26; Numeri 21:8-9; 2 Împărați 18:4.)
________________________________________________________________________

Crezi că Dumnezeu face o deosebire între picturile sau obiectele religioase create ca opere de artă sau inspirație și cele care
sunt folosite ca obiecte în închinare? ______________________________

»» Versetul 7 – Cum folosim greșit Numele Domnului prin faptă
sau cuvânt?
________________________________________________________________________
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»» Versetele 8-11 – Când a fost dat omului Sabatul pentru prima dată și de ce? (vezi Geneza 2:1-3.) Ce înseamnă faptul că
Sabatul este „sfânt”?
________________________________________________________________________
»» Versetul 12 – Ce înseamnă „cinstește”? Cum este acest fel de
comportament?
________________________________________________________________________

»» Versetul 13 – Noi avem tendința să ne gândim la această poruncă legat de uciderea cu premeditare a cuiva. Ar putea ea să
includă şi fapte de nedreptate care scurtează viața, spiritul de
ură și răzbunare, neglijarea egoistă a celor flămânzi și suferinzi
sau practici de sănătate care conduc la o moarte prematură?
(vezi şi Matei 5:21,22; 1 Ioan 3:15) ________________________________
»» Versetul 14 – Isus a definit adulterul ca incluzând fapte fizice,
cuvinte și gânduri de poftă. Matei 5:27-28. Cum apără definiția
lui Isus conceptul de căsnicie „un singur trup”?
________________________________________________________________________
Când este un gând o ispită și nu un păcat? Ce îl face să devină
păcat?_________________________________________________________________

»» Versetul 15 – Scrie o definiție a furtului. __________________________
________________________________________________________________________

Care dintre următoarele ar fi „furt”, pe baza definiției tale?
____ Jefuirea unui magazin cu arma în mână.
____ Furtul din magazin.
____ Depunerea unei declarații false de impozit.
____ Lenevia la serviciu.
____ Vinderea unei mașini cu motorul defect fără a spune acest
lucru cumpărătorului.
____ Copierea temei de la un coleg.

»» Versetul 16 – Care dintre următoarele se aplică acestei porunci?
____ Să povestești ceva despre cineva fără să verifici faptele.
____ Să minți la tribunal.
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____ Să minți pe cineva despre altcineva.
____ Declarații exagerate pentru a influența părerea cuiva.

◪◪

◪◪

»» Versetul 17 – Pofta pare să se bazeze pe egoism. Cum este
legată această poruncă de celelalte nouă?
________________________________________________________________________

Isus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă. Citește răspunsul Său în Matei 22:34-40. Apoi
a) discută ce crezi că a vrut să spună Isus,
b) fă legătura între declarația lui Isus și ceea ce ai studiat și
c) arată la ce se referă expresia „Legea și Prorocii” folosită aici.
____________________________________________________________
În Ieremia 31:31-33 Dumnezeu vorbește despre un nou legământ
cu Israel: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor.”
Ce înseamnă aceasta? Cum se leagă aceasta de Cele Zece Porunci, de
Cuvântul lui Dumnezeu în general și de relația cu El?
____________________________________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
„Problema creștinismului este aceea că este o listă cu ce să faci și ce
să nu faci. Întotdeauna cineva te supraveghează ca să-ți spună ce să faci
și ce să nu faci. Eu vreau să-mi trăiesc viața așa cum știu eu, nu în conformitate cu ce dorește altcineva. Și cine ar dori să trăiască conform cu
Cele Zece Porunci?”
Așa a vorbit Jim când discuta cu mama lui despre beneficiile creș
tinismului și ale mersului la biserică. Jim simțea mai mult restricțiile
Legii lui Dumnezeu decât libertatea ei. Jim avea probleme cu Legea lui
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Dumnezeu și mersul la biserică, deoarece se simțea forțat și presat, în loc
să facă ce este bine ca urmare a relației sale cu biserica şi cu Dumnezeu.
De fapt, mulți oameni disprețuiesc biserica și religia din acest motiv.
Prieteni bine intenționați, soți/soții și părinți încearcă să le impună altora respectarea Legii lui Dumnezeu înainte ca aceștia să-L cunoască și
să-L accepte pe Isus. Este ca și cum doi străini se căsătoresc și încearcă
să facă lucruri deosebite unul pentru celălalt – inclusiv respectarea legământului căsătoriei – fără să existe iubire în cadrul relației.
Așa cum credincioșia și dorința de a-i face bine unui prieten, rudă
sau soț/soție se bazează pe o relație, la fel este și cu respectarea Legii
lui Dumnezeu. Când oamenii Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor și Îl iubesc pentru ceea ce a făcut El, atunci Legea lui Dumnezeu devine un
legământ sau un simbol în relația dintre ei. Ascultarea vine apoi ca o
dorință a minții și a inimii în loc să fie o datorie.

E rândul tău

Este ușor să te afli în situația lui Jim și să reacționezi contra poruncilor. Pentru tine, poruncile au înțeles? Relația ta cu Isus poate influența
răspunsul, atitudinea ta.
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecție personală, nu pentru discuție în grup.)
____ Poruncile mi se par o povară în acest moment.
____ Rugați-vă pentru mine în timp ce mă gândesc la acest subiect
important.
____ Nu cred că poruncile sunt o parte negativă a vieții.
____ Aleg să păzesc poruncile datorită relației mele cu Isus.
____ Înțeleg că respectarea are sens doar prin relația cu Isus Hristos.
Doresc să-mi dedic viața Lui și să devin creștin.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Este ușor să lași atitudinea și părerile altora să-ți afecteze modul în
care gândești și acționezi. Gândește-te la metode prin care să oprești
influențele care îți blochează relația cu Dumnezeu. Gândește-te la beneficiile pe care le poți avea dacă Isus va fi pe primul loc în viața ta.
Reține că tu singur îți trăiești viața și nimeni nu poate lua decizii pentru tine.

11
ALEGEREA DE A ASCULTA

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Ne rugăm unii pentru
alții
Un motiv pentru rugăciune este acela că lumea este implicată în
controversa dintre Dumnezeu și Satana. Cel rău dorește să-i despartă
pe oameni de Dumnezeu. Această separare are ca rezultat nefericire
acum și, în final, pierderea vieții veșnice. Rugăciunea întărește relația
cu Dumnezeu.
Isus a demonstrat nevoia rugăciunii în Grădina Ghetsimani înainte
de răstignirea Sa. El a agonizat în fața Tatălui Său având nevoie de putere divină. El le-a spus ucenicilor să se roage împreună cu El și unii
pentru alții. Rugăciunea pentru alții se numește rugăciune de mijlocire. Membrii grupului tău au nevoie să se roage unii pentru alții în
timpul săptămânii. Rugăciunea nu este un semn de slăbiciune – chiar
Isus avea nevoie de rugăciune.

Despre tine

Este adevărat că și creștinii au probleme, dar Isus ne-a promis
putere pentru momentele grele. Comunică grupului tău ce trăsătură
dorești să-ți dezvolți prin puterea oferită de Isus. Exemple: răbdarea,
bunătatea, stăpânirea furiei etc.

Alegerea de a asculta

65

SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE LEGE ȘI HAR
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit
nu să stric, ci să împlinesc.” – Matei 5:17
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Acesta este un subiect care îi încurcă pe unii, dar clarifică Scripturile
pentru alții. Este un subiect care frământă omenirea de mult timp:
relația dintre Lege și har în Biblie.
Motivul? Există mai multe puncte de vedere, unele fiind prezentate
mai jos:

1. Omul este mântuit prin har, nu prin Lege, așa că omul nu trebuie să respecte Legea (Efeseni 2:8,9).
2. Când Isus a murit pe cruce, Legea a fost abolită prin moartea Sa.
Ca urmare, nu mai este valabilă pentru creștini.
3. Matei 5:17-19 spune foarte clar că Isus nu a venit să „strice”
(desființeze) Legea, ci să demonstreze cum s-o trăiești (să o
„împlinești”) în viața ta.
4. 1 Ioan 2:3,4 spune că acela care Îl cunoaște sau Îl iubește
pe Dumnezeu va „păzi Legea”. Cei care spun că Îl iubesc pe
Dumnezeu și nu respectă Legea mint.
5. Apocalipsa 14:12 spune clar că adevărații creștini respectă
poruncile.

Înțelegi acest subiect? Unii spun că Biblia le dă permisiunea de a nu
respecta Legea lui Dumnezeu. Alții spun că ascultarea este necesară
pentru a fi mântuiți. Iar alții spun că mântuirea este un dar fără plată
și că respectarea Legii lui Dumnezeu este un rezultat natural al iubirii
față de Dumnezeu.
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Partea interesantă apare când cineva pune întrebarea: „Care parte
din Legea lui Dumnezeu poți să nu o respecți?” Gândește-te – vrei tu,
sau societatea în care trăiești, ca oamenii să fure, să calce legământul
căsătoriei sau să tolereze necinstirea părinților? Sigur că nu! Atunci de
ce există confuzie?
Problema se concentrează asupra înțelegerii cuvântului folosit în
Biblie pentru lege.
◪◪

◪◪

Legea, în general, se referă la voința descoperită a lui Dumnezeu.
Citește aceste referințe din Scriptură, scrie și discută ce descoperi
despre termenii folosiți pentru descrierea Legii lui Dumnezeu.
Exodul 34:28; Daniel 9:11; Neemia 9:13; Luca 24:44.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Un studiu al Vechiului Testament arată că Biblia se referă la Legea
lui Dumnezeu într-un sens general și o împarte în mai multe categorii majore, cum ar fi: Legea Celor Zece Porunci, restul legii date
lui Moise și instrucțiuni suplimentare date de profeți.

Următoarele texte discută legea Celor Zece Porunci și alte legi date
lui Moise. Sunt date informații despre cine a prezentat legile, cum
au fost ele scrise, unde au fost depozitate, scopul legilor etc. Citește
aceste texte pentru informare. Poate că ai sau nu ai întrebări. Scrie
informațiile pertinente și discută orice întrebări sau gânduri. Exo
dul 20:1-3,22,23; 24:3,4; Deuteronomul 31:9,24-26; 10:1,2,12-22.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Conținutul „Legii lui Moise” – restul Legii pe care a scris-o într-o carte
și a pus-o lângă chivot (tablele de piatră pe care scrise Cele Zece Porunci
se aflau în interiorul chivotului) – se găsește după Exodul 20:1-17 și în
cărțile Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Aceste legi tratează orânduiri
ceremoniale, jertfe, zile de sărbătoare (praznic), sabate ceremoniale, legi
civile pentru Israel, legi de igienă și de sănătate etc. Dacă nu cunoști aceste capitole, le poți citi. Un studiu al acestor capitole arată că Decalogul
sau Cele Zece Porunci statuează precepte morale. Unele dintre celelalte
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legi arată către Mântuitorul care avea să vină pentru a mântui oamenii
de păcatele lor. Alte legi aveau forma unor instrucțiuni care aplicau principiile lui Dumnezeu în viața de zi cu zi.
În plus față de aceste legi date lui Moise, Dumnezeu a dat instrucțiuni
altor profeți. instrucțiunile date lui Moise și altor profeți au fost comunicate poporului lui Dumnezeu și sunt înregistrate pe parcursul Bibliei.
◪◪

Citește următoarele texte și discută caracteristicile Legii lui
Dumnezeu: Psalmi 19:7-11; Matei 5:17-19; 22:36-40. De exemplu,
ce spun textele referitor la scopul Legii lui Dumnezeu? Când încetează ea să existe? Ce face Legea pentru creștini? Ce poți să înțelegi
din fiecare text despre Legea?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Cum te face să te simți Legea lui Dumnezeu?
____
____
____
____

◪◪

Frustrat – Nu pot să o respect.
Fericit – Știu că-mi aduce tot ce e mai bun în viață.
Furios – Nu-mi place să mi se spună ce să fac.
Temător – Mi-e teamă că nu pot să o respect și voi fi pierdut pe
veci.
____ Împăcat – Isus a respectat perfect Legea pentru mine.
____ Altele _______________________________________________________________

Citește textele următoare și formează o declarație care să descrie
importanța și/sau relația harului și respectării poruncilor. Romani
3:20,27-31; 7:7; Efeseni 2:8-10; 1 Ioan 2:3-11.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Care este relația dintre oglindă și Lege în Iacov 1:21-27?
____________________________________________________________
Iacov numește Legea „Legea desăvârșită a slobozeniei (libertății)”.
Ce vrea el să spună?
____________________________________________________________
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◪◪

Care este dorința lui Dumnezeu pentru toți creștinii? Spune ce înseamnă pentru tine următoarele texte: Evrei 8:10; 10:15-17.
____________________________________________________________

◪◪

Dacă mântuirea este un dar fără plată și poruncile lui Dumnezeu
sunt valabile, (a) discută cum se aplică legea și harul în viața
creștinului și (b) arată care din următoarele exemple te ajută să explici Legea și harul?
____ căsătoria
____ tribunalul și judecătorul
____ relația părinte/copil
____ altele ___________________________
____ Declarația de Independență
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
Frank a studiat timp de doi ani subiectul relației dintre Lege și har.
Motivul pentru interesul său a fost acela că el fusese învățat că omul
este mântuit prin har și că Legea nu mai este valabilă pentru creștini.
Frank era încurcat. El a fost de acord că omul este mântuit prin har și
nu prin ascultare. Era de acord și că Isus a ispășit toate păcatele, așa că
acestea nu mai erau ținute în seamă pentru pedeapsă. Dar de ce îi auzea Frank pe unii creștini spunând că unele porunci ale lui Dumnezeu
mai erau valabile, iar altele nu? Era o contradicție.
Pe măsură ce studia, Frank a descoperit că, în Romani, apostolul
Pavel a tratat problema Legii și a harului și a tras o concluzie. Pavel
spune în Romani 3:31: „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea?
Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.”
Studiind în continuare, Frank a descoperit că omul este mântuit prin harul lui Isus. Omul este liber față de Lege (adică liber față de
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pedeapsa ei, pentru că Isus a plătit pentru toate păcatele mărturisite).
Dar omul nu este liber să calce Legea lui Dumnezeu așa cum nu este
liber să calce legile țării. Dacă un judecător te iartă, aceasta nu îți dă
permisiunea de a călca legea din nou! În același sens, iertarea oferită
de Isus nu anulează responsabilitatea creștinului față de legământul cu
Legea lui Dumnezeu. Pe măsură ce studia, Frank a fost convins de echilibrul dintre Lege și har. Cele două merg împreună și nu pot fi separate.

E rândul tău

Experiența lui Frank este comună multor oameni care studiază pentru prima dată despre relația dintre Lege și har. Mulți doresc în viață
cel mai mult posibil cu cât mai puțină responsabilitate. Dacă este posibil să aibă avea darul mântuirii fără să se îngrijoreze pentru poruncile
lui Dumnezeu, ei se bucură. Este la fel ca atunci când dorești beneficiile
unei relații fără devotamentul și obligațiile pe care le presupune.
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecție personală, nu pentru discuție în
grup.)

____ Încă mai am întrebări fără răspuns legat de relația dintre Lege
și har. Trebuie să mai studiez.
____ Cred că am suficiente informații despre Lege și har și îl înțeleg
clar.

____ Plănuiesc să accept darul fără plată al mântuirii și să respect pe
deplin poruncile și învățăturile Bibliei.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Când te trezești dimineața și îți începi ziua, ia-ți timp din nou ca să-I
predai lui Dumnezeu viața ta. Cere-I putere și ajutor să birui ispitele și
să fii victorios în luptele personale pe care le ai de sus. Victoria va fi a
ta prin încrederea în puterea divină.

12
O ZI CU FIUL

GRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Duhul Sfânt și creștinul
Isus stătea împreună cu ucenicii Săi după servirea cinei în camera
de sus. Le vorbea despre apropiata Sa moarte și înviere și a prezentat
un concept care era dificil de înțeles pentru ei. Isus le-a spus că este necesar ca El să Se întoarcă în ceruri pentru ca a treia Persoană a
Dumnezeirii, Duhul Sfânt, să vină la ei. Parte a lucrării Duhului este să
îi ajute pe oamenii în viața lor de zi cu zi și să îl călăuzească pe fiecare
om care dorește să înțeleagă Biblia.
Fiecare membru al grupului de studiu care dorește să crească în
relația sa cu Isus și să înțeleagă adevărul găsit în Biblie va descoperi
beneficii dacă cere călăuzirea oferită de Duhul Sfânt.

Despre tine

Toată lumea are nevoie de odihnă. În Marcu 6:31, Isus le-a spus ucenicilor Săi că aveau nevoie de o pauză. Povestește în grup ce îți place să
faci în timpul tău liber.
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE SABAT
„Apoi le-a zis: ,,Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”
– Marcu 2:27,28
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

Există deosebiri de opinie între creștini cu privire la care zi a săptămânii este Sabatul, ziua de închinare. Unii vor spune că duminica
este Sabatul; alții vor spune că sâmbăta este. Iar alții vor spune că Lui
Dumnezeu nu-I pasă în ce zi te închini, atâta timp cât una dintre cele
șapte zile este recunoscută ca fiind Sabat. Acest subiect este important
pentru că solia din Apocalipsa 14, care pregătește lumea pentru a doua
venire a lui Hristos, ne spune să ne închinăm lui Dumnezeu Creatorul,
căci „a sosit ceasul judecății Lui”.
Pentru a înțelege ce spune Dumnezeu despre închinarea în Sabat,
să studiem pe scurt câteva texte-cheie, începând cu Geneza.
◪◪

Un studiu anterior a tratat zilele creațiunii. Recitește cele șase zile
din Geneza 1. Apoi citește Geneza 2:1-3. Discută evenimentele semnificative care au avut loc în legătură cu a șaptea zi din săptămâna
creațiunii.
»» De ce crezi că Dumnezeu S-a odihnit și ce înseamnă pentru El
să Se odihnească? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
»» Prin ce se deosebește o zi „binecuvântată și sfințită” sau „sfântă” de celelalte șase zile?____________________________________________
________________________________________________________________________
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Ani mai târziu, Dumnezeu a reluat semnificația zilei a șaptea când
copiilor lui Israel le era foame în pustie. Citește Exodul 16:4-5,21-31.
De ce nu a făcut Dumnezeu să cadă hrană din cer în ziua a șaptea?
____ Dumnezeu trebuia Să se odihnească de lucrarea Lui de furnizare a manei
____ Israeliții aveau nevoie de odihnă
____ Ziua a șaptea era o zi specială pentru Dumnezeu
____ Altele ______________________________________________
»» Versetul 26 numește ziua a șaptea Sabat. Ce înseamnă cuvântul
Sabat? (Caută în dicționar.)
________________________________________________________________________

◪◪

»» Versetele 27-30 arată refuzul de a asculta de Dumnezeu. De ce
era Dumnezeu de neclintit față de nevoia de odihnă în ziua a
șaptea?
____ Legalism
____ Era vorba de relația lui Dumnezeu cu Israel
____ Era o zi sfântă
____ Altele ____________________________________________________________

Câteva capitole mai departe, în Exodul 20:8-11, Dumnezeu scrie pe
piatră porunca despre Sabat ca parte a Celor Zece Porunci. Citește
aceste versete și enumeră punctele legate de Sabat pe care nu le-ai
descoperit în cele două pasaje anterioare.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
De ce i-a dat Dumnezeu omului Sabatul? Care este scopul Sabatului?
____________________________________________________________

◪◪

Un pasaj semnificativ din Scriptură despre Sabat și Isus se află în
Luca 23:50 până la 24:1-8. Citește aceste versete, observă ce se spune despre trei dintre zilele săptămânii și semnificația și/sau evenimentele care au avut loc în fiecare dintre aceste zile.
____________________________________________________________
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»» Cum se numesc aceste trei zile astăzi în sărbătoarea Paștelui?
(Un calendar ar putea fi de ajutor)
______________________________________ Vineri
______________________________________ Sâmbătă
______________________________________ Duminică

După moartea lui Isus, apostolul Pavel s-a închinat în ziua a șaptea.
Citește Faptele 17:1-4 și 13:42-52. Discută orice punct pe care îl
consideri semnificativ.
____________________________________________________________

(Pasaje suplimentare despre ziua a șaptea și Sabat: Marcu 2:27,28;
Matei 12:9-14; Neemia 13:15-22; Isaia 58:13,14.)
Următorul studiu va trata despre înțelesul Sabatului; răspunde pe
scurt la întrebările următoare pentru a prezenta motivul existenței
Sabatului în viața de zi cu zi.
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi
Linda considera că cei care cred că ziua a șaptea a săptămânii
(sâmbăta) este sfântă erau legaliști. Ea crescuse închinându-se lui
Dumnezeu duminica. Practica familiei sale era să meargă la cumpărături sau să muncească în curte în fiecare săptămână după ce veneau de
la biserică. Ea a descoperit că unii creștini aveau o altă părere. Linda
studia subiectul, iar o prietenă i-a prezentat unele idei pe care să le ia
în considerare.
Prietena ei i-a spus că Dumnezeu spusese că nimeni nu trebuia să
lucreze în Sabat (Exodul 20:8-11). Chiar dacă cineva crede că Sabatul
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este altă zi decât sâmbăta, principiul e același – ziua nu este o zi de
muncă. Dacă toată lumea ar fi ascultat de Dumnezeu, s-ar fi făcut doar
munca umanitară necesară. Prietena Lindei i-a spus că acesta nu era
legalism, ci momentul principal al săptămânii în relația ei cu Isus.
Scopul Sabatului include odihna fizică precum și un timp special
petrecut cu Isus. Este ca și cum soțul și soția au o aniversare în fiecare
săptămână. Ei își doresc un timp special care să nu fie întrerupt de
persoane sau elemente din exterior.
Linda a reflectat la ceea ce aflase și a înțeles că Sabatul era legalism
numai pentru un care nu Îl iubește pe Isus.

E rândul tău

Poate că te lupți cu ce înseamnă „adu-ți aminte de Sabat”? Reține că
nimeni nu trebuie să ia decizii în locul tău în ceea ce privește respectarea Sabatului. Ia singur decizii pe baza unui principiu. Întreabă-te
dacă un eveniment sau o activitate anume te ajută sau te distrage de la
timpul tău petrecut cu Isus.
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecție personală, nu pentru discuție în
grup.)
____ Am nevoie de informații suplimentare pentru a continua să
studiez mai mult despre Sabat.

____ Înțeleg de ce unii creștini vor să fie diferiți de restul lumii și să
respecte Sabatul zilei a șaptea.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Dacă ai decis să începi să te închini în Sabat, întreabă-l pe liderul
grupului tău sau pe alt membru al grupului dacă poți merge la biserică cu el/ea. Întreabă și dacă poți petrece Sabatul cu cineva pentru
a înțelege mai bine ce fac ei în Sabat. O altă sugestie ar fi ca mai mulți
membri ai grupului să-și petreacă Sabatul împreună.

13
SABATUL LUI DUMNEZEU –
ÎNŢELESUL SĂU

gRUPUL NOSTRU
Creștem împreună – Părtășia în viața
grupului mic
Elementele-cheie găsite într-un grup de studiu al Bibliei în timpul
săptămânii ar trebui să fie găsite și în viața bisericii la închinarea în
Sabat. Desigur, funcționarea acestor elemente poate varia, dar ele vor
fi prezente. Aceste elemente includ părtășia, închinarea, studierea
Bibliei și lucrarea pentru oameni.

Despre tine

Evangheliile Noului Testament descriu un grup de ucenici care
creșteau zilnic învățând despre Isus. Arată modul în care grupul tău de
studiere a Bibliei
a) te-a ajutat în viața ta de zi cu zi sau
b) modul în care speri că te va ajuta în viitor.
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SCRIPTURA ȘI VIAȚA
CE A SPUS ISUS DESPRE SABAT
„Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade
într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?
Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este
îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” – Matei 12:11-12
În timp ce studiezi, gândește-te la următoarele întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?
Dumnezeu le-a dat oamenilor Sabatul din mai multe motive.
Acestea au o semnificație profundă pentru relația lui Dumnezeu cu poporul Său. Citește textele următoare și discută șapte dintre numeroasele motive date pentru Sabat.
◪◪

Un memorial al creațiunii. Exodul 20:11
De ce este important să-L recunoști pe Dumnezeu drept Creator al lumii o dată pe săptămână? Ce importanță are aceasta în viața de zi cu zi?
____________________________________________________________

◪◪

Un simbol al răscumpărării (eliberării). Deuteronomul 5:15
Sabatul a fost un simbol al eliberării lui Israel din robia egipteană.
În ce mod poate Sabatul să simbolizeze eliberarea pentru creștinii
de astăzi? Bifează dintre răspunsurile de mai jos pe cel care este cel
mai semnificativ pentru tine.
____ eliberarea din păcat
____ eliberarea de vinovăție
____ eliberarea din problemele zilnice ____ altele _____________
____ eliberarea din inegalitatea socială

◪◪

Un simbol al sfințirii. Exodul 31:13; Ezechiel 20:20.
Definește sfințirea. Cum este cineva sfințit? Evrei 13:12.
____________________________________________________________

Sabatul lui Dumnezeu – înţelesul său
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◪◪

Un semn al loialității. Apocalipsa 14:9-12 (Versetul 12 este cheia.)
Poporul lui Dumnezeu de astăzi are un simbol al relației sale cu El
– Sabatul. Discută Sabatul ca semn al loialității.
____________________________________________________________

◪◪

Un timp al părtășiei (relației). Marcu 2:27,28
Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) pentru
a interacționa cu El. Cum te ajută Sabatul la dezvoltarea unei relații
cu Dumnezeu? Dar cu prietenii? Cu familia? _
____________________________________________________________

◪◪

Un simbol al neprihănirii prin credință. 1 Petru 2:21-24
Chiar dacă acest text nu menționează în mod direct Sabatul, ci se
referă la „porunca sfântă”, discută întrebările de mai jos:
Definește neprihănirea. Definește credința.
____________________________________________________________

Încearcă să explici cum sunt legate una de alta Sabatul și neprihănirea prin credință.
____________________________________________________________
◪◪

Un simbol al odihnei în Hristos. Geneza 2:2; Evrei 4:9-10.
Discută importanța odihnei fizice și spirituale pentru creștin.
____________________________________________________________

Întrebarea despre Sabat/duminică
Întrebarea care se naște în mod natural referitor la Sabat este de ce majoritatea creștinilor merg la biserică duminica, în prima zi a săptămânii, în
loc de sâmbăta, a șaptea zi a săptămânii. Numeroase texte menționează
ziua a șaptea în Biblie. Este interesant, totuși, că numai șapte referințe din
Noul Testament menționează prima zi a săptămânii (duminica).
◪◪

Caută fiecare dintre aceste texte și discută orice semnificație găsești
că au referitor la închinarea în ziua de sâmbătă sau duminică drept
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zi de Sabat. Matei 28:1; Marcu 16:1,2; 16:9; Luca 24:1; Ioan 20:1,19;
Faptele 20:7,8.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Schimbarea zilei de odihnă și închinare din sâmbătă în duminică
a avut loc treptat pe parcursul istoriei. În timpul vieții lui Isus, Roma
era imperiul mondial dominant. Domnia Romei a început în anul 168
î.Hr. și a continuat timp de șase secole. Schimbarea a avut loc în timpul
supremației Imperiului Roman.
Nu există dovezi ale închinării săptămânale a creștinilor în ziua
duminicii înainte de secolul al doilea. Oricum, de pe la mijlocul acelui
secol, unii creștini se închinau duminica. Biserica Romei – biserica oficială a Imperiului Roman – a susținut tendința de închinare duminica.
Ca reacție la sentimentele antievreiești și pentru a-i atrage pe păgâni
convertiți, unele practici comune cu ale evreilor (inclusiv sâmbăta ca
Sabat) au fost eliminate, iar Roma a mers spre închinarea exclusivă
duminica.
Prima lege pentru închinarea în ziua de duminică a fost emisă de
împăratul roman Constantin pe 7 martie, 321 d.Hr. O parte a legii spune: „În venerabila zi a Soarelui funcționarii și poporul care locuiește în
orașe să se odihnească, iar toate atelierele să fie închise. Totuși, la țară,
cei care lucrează pământul pot să-și continue liber și legal activitățile.”
– Istoria bisericii creștine (History of the Christian Church), ed. a 5-a,
Schaff, vol. 3, p. 380, nota 1.
Conciliul din Laodiceea (anul 364 d.Hr.) a emis prima lege duminicală ecleziastică (sau bisericească). Ea prevedea ca toți creștinii să
serbeze ziua duminicii și să nu lucreze în acea zi dacă era posibil. Dar,
mai departe, legea stipula că nu este greșit pentru creștini să lucreze
sâmbăta. – SDA Bible Student’s Source Book, ediție revizuită, p. 885
În anul 538 d.Hr., Conciliul al treilea de la Orleans a declarat că duminica nu trebuie să fie făcute nici muncile agricole pentru ca, în felul acesta creștinii să poată merge la biserică. Pe măsură ce au trecut
secolele, respectarea duminicii a ajuns o tradiție bine stabilită pentru
catolici și protestanți. Apoi, unii au încercat să stabilească o bază scripturistică pentru schimbare, dar majoritatea teologilor sunt de acord că
schimbarea a fost făcută de om și nu este bazată pe Scriptură.

Sabatul lui Dumnezeu – înţelesul său
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Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce-mi spune mie despre Dumnezeu acest subiect?
◪◪ Ce importanță are acest subiect în viața mea zilnică?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relația mea cu Isus?

APLICAȚIA PENTRU VIAȚĂ
Din viaţa de zi cu zi

Cheryl L-a acceptat pe Isus ca Domn al vieții sale la scurt timp după
ce s-a căsătorit. Dar soțul lui Cheryl nu L-a acceptat pe Isus. Interesul
ei pentru religie a condus-o spre o serie de prezentări despre profeții
dintr-o biserică unde credincioșii se închinau sâmbăta. În timpul acestor prezentări, ea a fost convinsă de faptul că sâmbăta era Sabatul despre care vorbește Biblia.
Cheryl era în dilemă – era bine ce făcuse ea dintotdeauna și sau ceea
ce se simțea convinsă să facă? Gândindu-se bine la situația ei, s-a decis
să continue să meargă la biserică duminica și nu sâmbăta, dar să facă
tot posibilul să nu calce Sabatul sâmbetei ori de câte ori putea să facă
acest lucru în mod convenabil.

E rândul tău

Ascultarea de Dumnezeu înseamnă uneori să luăm decizii care produc schimbări în viața noastră. Când se întâmplă acest lucru,
Dumnezeu a făgăduit în Biblie că va oferi putere și încurajare.
„Pot totul în Hristos care mă întărește” (Filipeni 4:13).
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28)
Bifează declarațiile care reflectă cel mai bine sentimentele tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecție personală, nu pentru discuție în
grup.)
____ Cred că Sabatul este simbolul iubirii mele pentru Dumnezeu.
____ Înțeleg Sabatul biblic și aș dori să încep să-l respect cândva în
viitor.
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____ Cred că sâmbăta este Sabatul din Biblie și aleg să mă închin lui
Dumnezeu în această zi.
____ Voi studia acest subiect până când voi fi sigur că am înțeles care
zi a săptămânii este Sabatul lui Dumnezeu și atunci voi hotărî
ce trebuie să fac.
____ Altele ________________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Ca membru al grupului, ai încheiat studiul acestui ghid care are
treisprezece lecții. Reflectează asupra acestor studii și, dacă îți dai seama că ai nevoie de mai mult studiu despre anumite chestiuni, roagă-te
pentru înțelegere și vorbește cu liderul grupului tău.
Există și o a doua serie de studii care tratează încă treisprezece subiecte vitale din Biblie.

