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CUM SĂ FOLOSEŞTI ACEASTĂ CĂRTICICĂ 
 
  Această cărticică este menită să te ajute să faci primii paşi în 
viaţa ta de copil al lui Dumnezeu. Ea va fi un ajutor pentru tine  în  
integrarea ta în grupul de studiu biblic şi în biserica Salem.  Prietenul 
tău va parcurge acest material împreună cu tine. În fiecare săptămână, 
va  trebui să citiţi şi să analizaţi împreună câte o lecţie, până când vei 
înţelege bine aceste lecţii. Acest timp petrecut împreună te va ajuta să 
zideşti o relaţie strânsă cu prietenul tău şi el îţi va răspunde la 
întrebările pe care tu le ai cu privire la anumite teme. 
 La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc întrebările pentru discuţie. 
Acestea au scopul de a întări înţelegerea ta asupra materialului şi de  a 
te determina să începi să faci aplicaţii practice în viaţa ta. 
 Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din belşug în timp ce 
începi alergarea ta. 
 Ted Beniamin Ciuciui, Lider de Tineret 
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LECŢIA 1 

O DECIZIE IMPORTANTĂ 
 

  Poate ai participat la una din serile de tineret sau la un concert 
unde ai răspuns la chemarea de a-L primi pe Hristos, sau poate 
frecventezi un grup de studiu biblic şi L-ai cunoscut pe Hristos acolo. 
Poate un prieten s-a rugat împreună cu tine ca să-L primeşti pe Hristos. 
Indiferent de modul în care ai ajuns la decizia de a-L urma pe Hristos, 
ea este cea mai importantă decizie pe care o vei lua vreodată în viaţa 
ta. 

 

 Ce urmează să faci acum? 

 Actul prin care te-ai predat lui 
Dumnezeu probabil că a fost încărcat de 
multă emoţie. Dar emoţia trece repede şi 
rămâne realitatea a ceea ce s-a întâmplat 
cu tine şi în tine în momentul în care te-
ai predat lui Dumnezeu; rămâne 
realitatea vieţii de zi cu zi pe care trebuie 
să o trăieşti de aici înainte ca un copil al 
lui Dumnezeu. Mediul în care trăieşti nu 
s-a schimbat. Ai aceiaşi părinţi, aceiaşi 
fraţi şi surori, aceleaşi rudenii, aceiaşi 
colegi la scoală, aceiaşi vecini. Ai acelaşi trup care vrea să-şi 
împlinească poftele. Vei avea deci atacuri şi ispite. Cum vei putea tu 
să trăieşti ca un copil al lui Dumnezeu prin toate acestea? 

  

 Ca să primeşti răspuns la această întrebare, vom începe prin a-ţi 
explica ce s-a întâmplat cu tine când te-ai predat lui Dumnezeu şi îţi 
vom arăta ce se angajează Domnul Isus să facă acum pentru tine şi ce 
aşteaptă Isus să faci pentru El. 

Decizia de a-L 
urma pe Hristos 
este cea mai 
importantă  
decizie a vieţii 
pe care o vei 
lua vreodată. 
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 Ce s-a întâmplat cu tine când L-ai primit pe Isus? 

 Înţelegi tu unde te aflai înainte de a 
decide să-L urmezi pe Hristos şi unde te 
afli astăzi, după ce ai luat această decizie? 
Lucrurile s-au schimbat acum. Dumnezeu 
te vede în mod diferit, şi tu, probabil, Îl 
vezi diferit pe Dumnezeu.   “Dar 
Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” - 
(Romani 5:8) 

 Tu ai fost un păcătos 

 Faptul că ai fost păcătos înseamnă că 
ai eşuat în a împlini legea lui 
Dumnezeu. “Căci toţi au păcătuit, şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23). Păcatul include acele 
lucruri pe care le faci şi care nu sunt acceptabile în faţa lui Dumnezeu.  

 Poate crezi că nu ai fost chiar aşa de rău; că ai fost mai bun decât 
cei mai mulţi. Dar nu asta contează, căci nici unul n-a putut să ajungă 
la nivelul perfecţiunii lui Dumnezeu – la Isus Cristos. Noi nu ne putem 
ridica nici măcar la înălţimea morală stabilită de oameni.   

 Noi păcătuiam atunci când trăiam doar pentru noi înşine, în loc 
să trăim pentru Dumnezeu. Păcătuiam atunci când spuneam: “Eu sunt 
propriul meu stăpân. E viaţa mea şi fac ce vreau cu ea.” În Isaia 53:6 
spune:”Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul 
lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui (Isus) nelegiuirea noastră 
a tuturor.” 

 Păcătuiam atunci când refuzam să credem în Isus Hristos. “În ce 
priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine” Ioan 16:9 

 Păcătuiam atunci când nu făceam ceea ce ar fi trebuit să facem. 
“Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!”Iacov 
4:17  

 Păcătuiam atunci când nu-L iubeam pe Dumnezeu din toată 
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inima noastră. „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 

 Oare poate fi cineva atât de orb şi îngâmfat ca să creadă că 
niciodată n-a păcătuit? “ Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm 
singuri, şi adevărul nu este în noi”(1 Ioan 1:8) 

 Tu ai fost mort în păcatele tale! 

Chiar dacă Dumnezeu te-a iubit, tu ai fost despărţit de El. De 
aceea, până nu L-ai primit pe Hristos, nu ai putut intra în prezenţa Lui 
Dumnezeu. Hristos este calea noastră spre Tatăl, prin sângele vărsat. 

Efeseni 2:1-3 spune: ”Voi eraţi morţi 
în greşelile şi în păcatele voastre, în care 
trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, 
după domnul puterii văzduhului, a duhului 
care lucrează acum în fiii neascultării. Între 
ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în 
poftele firii noastre pământeşti, când făceam 
voile firii pământeşti şi ale gândurilor 
noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi 
ceilalţi”.  

 În trecut, trăiai pentru lume şi atracţiile 
ei – sub influenţa directă a lui Satan! Această influenţă este evidentă 
între cei care sunt în afara lui Hristos. Duhul răzvrătirii a controlat 
vieţile noastre prin dorinţe puternice de poftă şi lăcomie. De aceea, 
fiecare persoană aflată sub această influenţă trebuie să vină la Hristos! 
Acela sunt eu şi tu! 

 Pentru că Dumnezeu te iubeşte atât de mult... 

 În Biblie Isus spune:”Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra şi voi cina cu El şi El cu 
mine.”(Apocalipsa 3:20)   

  Dumnezeu te iubeşte şi vrea să trăieşti din plin viaţa pe care 
numai El ţi-o poate da. Biblia spune:”Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

 Chiar dacă 
Dumnezeu 

te-a iubit, tu 
ai fost 

despărţit de 
El 
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crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”(Ioan 3:16) 

   Viaţa veşnică cu Dumnezeu nu vine de la sine, întrucât, prin 
natura sa, omul este despărţit de Dumnezeu.  

 “Nelegiurile voastre pun 
un zid de despărţire între voi şi 
Dumnezeul vostru; păcatele 
voastre vă ascund Faţa Lui şi-L 
împiedică să v-asculte”(Isaia 
59:2)  

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

 “Plata păcatului este 
moartea, dar darul lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în 
Cristos Isus Domnul nostru.” 
(Romani 6:23 ) 

 Omul a încercat să arunce 
tot felul de punţi peste golul ce-l 
separă de Dumnezeu, incluzând 
fapte bune, filozofie sau religie, 
dar n-a avut succes. Acestea au 
eşuat în atingerea scopului, 
pentru că ele nu sunt răspunsul 
lui Dumnezeu la problema 
despărţirii noastre de El. 

 Dragostea lui Dumnezeu 
este cea care face puntea de 
legătura între Dumnezeu şi om. 
Atunci când Cristos a murit pe 
cruce şi a înviat din morţi, a 
plătit pedeapsa pe care o meritam noi pentru păcatele noastre. 

 Omul răspunde la dragostea lui Dumnezeu venind la El prin 
puntea asigurată de crucea lui Cristos - punându-şi încrederea în Isus şi 
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primindu-L în inimă, prin invitaţie personală.  

 “Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în 
faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis  pe Fiul Său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10) 

 Isus Hristos este singura soluţie oferită de Dumnezeu pentru 
păcatul omului. “ Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, 
El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuţi, ca să ne aducă la Dumnezeu”. 
(1 Petru 3:18) 

 Prin El poţi cunoaşte şi experimenta dragostea lui Dumnezeu şi 
planul lui pentru viaţa ta. “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine.”( Ioan 14:6) 

  Dacă respingi dragostea lui Dumnezeu… 

 Dacă refuzi să primeşti dragostea şi darul vieţii veşnice a lui 
Dumnezeu prin Isus Hristos, atunci vei rămâne în păcat şi vei continua 
să fi despărţit de Dumnezeu. Dacă mori despărţit de Dumnezeu, eşti 
condamnat la o veşnicie fără Dumnezeu pe care Biblia o numeşte iad. 
Totuşi, Dumnezeu doreşte ca nici unul să nu piară.  

Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? 

Pentru a fi mântuit omul trebuie să se întoarcă de la păcatele 
sale şi, prin credinţă, să-l primească pe Isus Hristos în inima şi în viaţa 
lui, urmându-L în ascultare, ca Domn al vieţii lui. În felul acesta vom 
putea cunoaşte şi experimenta dragostea lui Dumnezeu şi planul Lui 
pentru vieţile noastre.  

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

 “Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta 
nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să 
nu se laude nimeni”(Efeseni 2:8-

Eşti mântuit prin 
credinţă. A avea 
credinţă înseamnă a 
avea siguranţa că 
Hristos a plătit  
pentru păcatele tale. 
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9).   
Tu eşti mântuit prin har, adică darul pe care ţi-l dă Dumnezeu. 

El este nemeritat, necâştigat, şi oferit fără plată. Harul vine la noi prin 
credinţă. Credinţa înseamnă a avea siguranţa că Hristos a plătit pentru 
păcatele tale. 

Atunci când credem cu tărie că numai prin Hristos avem 
mântuire (nu prin ceea ce facem), atunci avem “credinţa mântuitoare”. 
Înainte de a avea această credinţă, nu putem cunoaşte harul sau darul 
lui Dumnezeu. Efeseni 2:12 spune: “…aduceţi-vă aminte că în vremea 
aceea eraţi fără Hristos, ..., străini de legămintele făgăduinţei, fără 
nădejde şi fără Dumnezeu în lume”.  

 Datorită credinţei în Isus Hristos, ai acum har şi eşti în graţia lui 
Dumnezeu! Acum poţi intra în prezenţa lui Dumnezeu cu îndrăzneală, 
ştiind că ai primit milă şi iertare. Dumnezeu te acceptă acum prin 
lucrarea lui Hristos. 

 Dacă până acuma nu L-ai primit în 
inimă pe Isus ca  Domn şi Mântuitor al tău 
personal dar ai dori să o faci chiar acum, iată 
cum să te rogi : 

 “Doamne Isuse, ştiu că sunt un păcătos, 
dar am nevoie de Tine.  Astăzi mă las de toate 
păcatele mele. Cred că ai murit pentru păcatele 
mele, şi a-i înviat din morţi şi acum eşti viu în 
vecii vecilor. Îmi deschid uşa inimii  mele, şi te  
primesc ca Domn şi Mântuitor. Îţi mulţumesc că 
îmi ierţi păcatele şi îmi dai viaţă veşnică. De azi 
înainte vreau să te urmez toată viaţa mea. Amin” 

 Dacă te-ai rugat această rugăciune cu toată 
inima ta, crezând fiecare cuvânt, atunci tu ai devenit creştin. Fie că 
simţi sau nu simţi aceasta, tu eşti schimbat, pentru că Dumnezeu a 
promis aceasta. Ai devenit un ucenic al lui Isus. Pasul pe care l-ai făcut 
este doar începutul. Eşti ca şi născut din nou şi începi o viaţă nouă. El 
ţi-a dat Duhul Sfânt, aşa că o să ai tot ajutorul şi puterea de care ai 
nevoie, ca să trăieşti o viaţă după voia lui Dumnezeu.   

 Tu ai primit viaţa veşnică 
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 “Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică 
şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-
are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să 
ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa 
veşnică”(1 Ioan 5:11-13) 

 Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru faptul că Isus Hristos este în  
viaţa ta şi nu te va părăsi niciodată. “căci El însuşi a zis: „Nicidecum 
n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5  

 Poţi ştii cu siguranţă, pe baza promisiunii Lui, că Isus Hristos 
trăieşte în tine şi că ai viaţa veşnică din momentul în care L-ai invitat 
în viaţa ta. 

 Tu ai fost iertat de păcate 

 “Îl El avem răscumpărarea, 
p r i n  sâ ng e l e  Lu i  i e r t ar e a 
păcatelor...”(Efeseni 1:7)  

 “Dacă ne mărturisim păcatele, 
El (Dumnezeu) este credincios şi 
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire.”        
(1 Ioan 1:9) 

 Pentru că ţi-ai mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu, El ţi-a 
dat iertarea Lui şi îndurarea Lui.  “Cine îşi ascunde fărădelegile nu 
propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.” 
(Proverbe 28:13) 

 Tu ai devenit un copil al lui Dumnezeu 
”...Dar tuturor celor ce L-au primit (pe Isus Cristos), adică 

celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia 
vreunui om, ci din Dumnezeu.”(Ioan 1:12-13) 

“Toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 
Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie ca să mai aveţi frică, ci 
aţi primit un Duh de înfiere, care ne facem să strigăm “Ava”, adică 
“Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem 
copii ai lui Dumnezeu”(Rom 8:14-16)  

Pentru că ţi-ai 
mărturisit păcatele 
înaintea lui 
Dumnezeu, El ţi-a 
dat iertarea Lui.  
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Duhul Sfânt a venit în tine şi te-a adoptat în familia lui 
Dumnezeu. Duhul Sfânt, din tine, îţi dă asigurarea, îţi dă certitudinea 
că eşti copil al lui Dumnezeu şi te învaţă că acum poţi să-I spui lui 
Dumnezeu “Tată!” 

“Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu 
ne cunoaşte, pentru că nu L-a 
cunoscut nici pe El. Prea 
iubiţilor, acum suntem copii ai 
lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu 
s-a arătat încă. Dar ştim că 
atunci când se va arăta El, vom 
fi ca El; pentru că Îl vom vedea 
aşa cum este. Oricine are 
nădejdea aceasta în El, se 
curăţeşte, după cum El este curat.” 1 Ioan 3:1-3 

Lumea necreştină dimprejur poate va refuza să te recunoască 
drept copil al lui Dumnezeu. Dar nici pe Domnul Isus nu L-a 
recunoscut ca Fiu de Dumnezeu. Dar tu ştii că eşti copil al lui 
Dumnezeu şi te bucuri că vei fi într-o zi cu El în cer. 

Ce-ţi promite acum Domnul Isus 
Domnul Isus a devenit Păstorul tău şi îţi spune: 
“Eu Sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă 

cunosc pe Mine,...Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele 
vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni 
nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai 
mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 
Eu şi Tatăl una Suntem.” (Ioan 10:14, 27-40) 

Domnul Isus te asigură că te va călăuzi în viaţă, te va îndruma 
pe cale şi te va păzi pe tot parcursul călătoriei tale pe acest pământ. 

“Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună 
lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.”(Filipeni 1:16) 

Dumnezeu a început lucrarea aceasta specială în tine şi El este 
statornic în ceea ce face.  

Ce se aşteaptă din partea mea acum? 
Ţi se cere să rămâi în unitatea ta cu Cristos, unitate care s-a 

realizat când L-ai primit în fiinţa ta: iată ce-ţi spune Domnul Isus: 
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 “Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. Dupăcum 
mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot 
aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu 
Sunt Viţa, voi Sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân 
Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 
...Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi 
poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea 
Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile 
Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui. V-
am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria 
Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră 
să fie deplină.”(Ioan 15:4-7) 

Domnul Isus ne-a dat învăţături 
despre modul în care vrea El să ne trăim 
viaţa. Învăţăturile Lui sunt poruncile Lui. Şi El ne spune că rămânem 
în El numai dacă trăim în conformitate cu învăţăturile sau cu poruncile 
Lui.  

“Vă sfãtuiesc, deci, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă 
purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată 
smerenia şi blândeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii 
în dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.” 
(Efeseni 4:1-3) 

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, ţi se 
cere să “te porţi într-un chip vrednic” de mântuirea lui Dumnezeu, 
oglindind noua ta relaţie cu Dumnezeu. Noua ta viaţă ar trebui să fie 
diferită de cea veche. Pe măsură ce vei umbla cu Dumnezeu, vei învăţa 
smerenia, dragostea, răbdarea şi multe alte atitudini ca a lui Hristos.   

ÎNTREBĂRI 

1. Cum a văzut Dumnezeu viaţa ta înaintea deciziei tale de a-L primi       
pe Hristos? 

2. Ce ai făcut ca să devii creştin? 

3. Ce te-a determinat să înţelegi că ai nevoie de Hristos? 

4. Cum s-a schimbat viaţa ta de când L-ai primit pe Hristos? 

5. Dacă ai muri acum, ai merge în rai? De ce? 

Noua ta viaţă 
ar trebui să fie 
diferită de cea 
veche.  
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LECŢIA 2 

 FII GATA SĂ TRĂIEŞTI! 
  
 Acum, când ţi-ai clădit un nou început, pregăteşte-te să trăieşti 
cu adevărat! Dumnezeu te-a ajutat să te schimbi în decursul acestor 
câteva săptămâni de când ai devenit un credincios. Scopul vieţii tale pe 
pământ acum este să-L cunoşti pe Hristos şi să-L faci de cunoscut 
altora. 

Vrei să devii un creştin puternic? 

Această cărticică schiţează câteva teme esenţiale care te vor 
ajuta să realizezi un început bun în noua ta viaţă. Ai nevoie să te rogi, 
să mergi la biserică, şi să te implici într-un grup mic de creştini. Citeşte 
acest capitol cu atenţie, şi caută să urmezi aceste instrucţiuni simple în 
fiecare zi. Cu timpul, aceste instrucţiuni vor deveni parte din viaţa ta şi 
vei deveni un creştin puternic. 

Citeşte Biblia zilnic 
Acum că ai devenit creştin, tu ai devenit o făptură nouă şi eşti 

născut din nou. “Căci, dacă este cineva 
în Hristos, este o făptură  nouă. Cele 
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-
au făcut noi.”        2 Cor 5:17 . Din 
punct de vedere spiritual tu eşti ca nou 
născut care are nevoie să crească. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: “şi, 
ca nişte prunci născuţi de curând, să 
doriţi laptele duhovnicesc şi curat, 
pentru ca prin el să creşteţi spre 
mântuire”1 Petru 2:2   Laptele 
duhovnicesc este Cuvântul  lui 
Dumnezeu (Biblia). Avem nevoie să 
citim regulat, să medităm asupra celor 
citite şi să o împlinim în viaţa noastră. 
Fără aceasta vom rămâne pentru 
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totdeauna la stadiul de nou-născut spiritual, care nu mai creşte. 
Deci hrăneşte-te, ca să creşti! Aşa cum mănânci în fiecare zi, 

hrăneşte-ţi sufletul în fiecare zi. Ca şi creştin, trebuie să-ţi faci timp, ca 
să citeşti Biblia în fiecare zi.   

 Biblia este lumina ta! 

“Cuvântul Tău este o candelă 
pentru picioarele mele, şi o lumină pe 
cărarea mea.” (Psalm 119:105) 

Dumnezeu îţi va vorbi şi te va 
călăuzi dacă citeşti Cuvântul Lui. Biblia 
este manualul Creatorului nostru. Ea ne 
arată  cum să fim după voia lui Dumnezeu 
în toate împrejurările vieţii noastre. 
Cuvântul lui Dumnezeu te poate ajuta să îţi rezolvi problemele şi 
nelămuririle pe care poate le ai  

Biblia te va echipa. 

.”Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună.”(2 Timotei 3:16-17). 

Înţelegând Biblia 

Biblia este cartea de instruire a lui Dumnezeu, care ne dă hrană 
spirituală pentru creştere. În Biblie, Dumnezeu ne spune cine este El, 
cum este El, şi ce doreşte El ca noi să facem. Începe să cunoşti Biblia, 
şi vei începe să-L cunoşti pe Dumnezeu. 

Biblia ne ajută să ne înţelegem deasemenea pe noi înşine şi să 
cunoaştem care este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Ea ne dă 
instrucţiuni pentru a trăi o viaţă binecuvântată. 

Cum să citesc Biblia 

Uită-te la cuprinsul din Biblia ta. Fiecare nume înscris în 
cuprinsul Bibliei se numeşte “carte” a Bibliei. O referinţă biblică arată 
astfel, ca de exemplu: “Ioan 1:12”. Primul număr din referinţa care 
urmează după numele cărţii (Ioan) se numeşte număr de capitol (1).  

Hrăneşte-ţi 
duhul cu 
Cuvântul lui 
Dumnezeu ca 
să creşti 
spiritual. 
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Ultimul număr după cele două puncte (:) din referinţa Scripturii 
indică versetul. Numerele succesive înaintea unui grup de cuvinte sau 
propoziţii din Biblie indică versetele. Dacă memorezi “Ioan 1:12” vei 
şti exact unde să găseşti acest verset în Biblie. Vei şti “adresa” lui. 

 Subliniază versetele din Biblie pe care Dumnezeu ţi le arată 
mai deosebite. Aceasta te va ajuta să le găseşti mai uşor în viitor când 
ai nevoie de ele. 

Cu ce ar trebui să încep? 

Ar fi bine să citeşti mai întâi despre Isus. El este Cel care ţi-a 
croit drumul ca să ajungi la Dumnezeu. Citeşte mai întâi Evanghelia 
lui Ioan. Citeşte un capitol pe zi. Înainte să citeşti, roagă-te Lui 
Dumnezeu astfel: “Arată-mi, Doamne, ce intenţionezi să mă înveţi din 
Biblie astăzi”. 

 

Memorează Cuvântul 

Când citeşti Cuvântul Lui 
Dumnezeu, memorează un verset 
biblic care este semnificativ pentru 
tine sau unul pe care l-ai auzit într-
o predică. Aceste versete care au 
aplicaţie la viaţa ta te vor ajuta în 
credinţa ta. Cu cât îţi vei aminti mai mult Cuvântul, cu atât vei putea 
împlini Cuvântul. “Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu 
păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 118:11). 

 

Cum să memorezi 

Spune localizarea versetului (“adresa” lui). De exemplu, să 
zicem că memorezi Ioan 1:12. Repetă adresa şi adaugă prima expresie 
din verset: “Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit…” Apoi 
citează din nou adresa, spune prima expresie, apoi adaugă a doua 
expresie: “Ioan 1:12. “Dar tuturor celor care L-au primit, adică celor 
ce cred în numele Lui…” Şi continuă la fel. Vei fi uimit cât de uşor 
este să memorezi Scriptura. Dumnezeu  te va ajuta! 

Strânge Cuvântul 
lui Dumnezeu în 
inima ta ca să nu 
păcătuieşti 
împotriva Lui. 
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Roagă-te zilnic  în Odaia de Rugăciune 

Ce este rugăciunea?   

Rugăciunea înseamnă a vorbi cu Dumnezeu şi a-L asculta. 
Avem nevoie să consacrăm un timp zilnic pentru a-L căuta pe 
Dumnezeu şi a ne ruga Lui. Aceasta va permite relaţiei noastre cu 
Dumnezeu să se dezvolte, pentru că noi petrecem timp comunicând cu 
El. 
   
 De ce odaia de rugăciune? 
 Isus a spus în Matei 6:6 -”Ci tu, când te rogi, intră în ODĂIŢA 
ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl 
tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” 

 A avea o odaie de rugăciune înseamnă 
a-ţi alege un loc în care să fii SINGUR cu 
Dumnezeu şi unde să ai o părtăşie intimă cu 
El. Nu-i destul să te rogi doar la biserică, la 
masă sau înainte de a te pune în pat. 
Dumnezeu vrea să-ţi pui deoparte un timp 
special în care să ai o întâlnire specială cu El. 
 Odaia de rugăciune este locul în care 
trebuie să ÎNCHIZI UŞA şi să te roagi lui  
Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când 
vorbeşti  cu Dumnezeu în mintea ta să nu fie 
un haos. Opreşte orice gând care îţi distrage 
atenţia de la Dumnezeu. Fii treaz, nu doar bolborosi câteva cuvinte. 
Dumnezeu doreşte ca tu să-l cauţi cu toată inima ta.(Ps 119:2) Când 
intrii în odaia de rugăciune, închide uşa, aşa încât nici un lucru să nu-ţi 
poată distrage atenţia. Adevărul este că nu poţi fi un creştin sănătos 
fără să ai o odaie de rugăciune.  

Cum să mă rog? 

Deoarece Dumnezeu este un prieten omniprezent şi nevăzut, 
rugăciunea înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu. Pur şi simplu, 
vorbeşte cu El ca şi cum ar fi un prieten care stă alături de tine. 

Pentru ce trebuie să mă rog? 
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Nu uita că El este Dumnezeul universului care te-a iubit atât de 
mult, încât L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru tine. El a vrut să 
aibe o relaţie de părtăşie şi prietenie cu tine. Tu eşti acum copilul Său, 
şi lui îi place să te audă că vorbeşti cu El, aşa cum un tată se bucură să 
audă primele cuvinte ale copilului său. 

Teme de rugăciune 

• În orice relaţie începi prin a saluta acea persoană. 

• Exprimă-ţi mulţumirea pentru că eşti copilul Lui şi El e Tatăl 
tău. Aceasta este lauda şi mulţumirea ta faţă de Dumnezeu. 
Mulţumeşte-I pentru tot ceea ce a făcut pentru tine. “Intraţi cu laudă 
pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!” (Psalm 100:4).  

• Roagă-te lui pentru orice ai nevoie în acea zi. “Nu vă îngrijoraţi 
de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”(Filipeni 4:6). 

• Cere-I să-ţi ierte toate păcatele săvârşite în acea zi, şi iartă orice 
persoană care a păcătuit împotriva ta. 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) ; “Şi, când staţi în 
picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru 
ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.” 
(Marcu 11:25). 

• Cere-I să te păzească pe tine, familia ta şi prietenii tăi. 

• Încheie mulţumindu-I din 
nou lui Dumnezeu pentru toate 
lucrurile.  

Lupta spirituală 

Suntem implicaţi zilnic într-o  
bătălie spirituală. Numai 
rămânând de partea învingătoare 
(Isus Hristos) putem fi siguri de 
victorie. Trebuie să spunem 
neîncetat “nu” lumii, firii şi 
diavolului. 

Nu te îngrijora de 
nimic; ci în orice 
lucru, adu cererile 
tale la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin 
rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri.  



19 

 

Lumea – La fel ca buruienile din grădină, tentaţiile acestei 
lumi încearcă mereu să înăbuşe viaţa lui Hristos dinăuntrul nostru. 
Dumnezeu ne încurajează că: “Cel ce este în voi este mai tare decât ce 
este în lume” (1 Ioan 4:4). 

Firea – La fel ca boala care 
atacă o plantă, dorinţele naturii (firii) 
noastre vechi egoiste vor încerca să 
ne facă slabi şi să ne împiedice de la 
a ne preda în totalitate Lui Hristos. 
Promisiunea lui Dumnezeu pentru noi 
este aceasta: “Voi însă nu mai sunteţi 
pământeşti, ci duhovniceşti, dacă 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva 
Duhul lui Hristos, nu este al Lui” (Romani 8:9). 

Diavolul – La fel ca insectele care atacă o plantă, diavolul şi 
demonii lui sunt fiinţe distructive care se străduiesc să distrugă roadele 
pe care Dumnezeu doreşte să le producă în vieţile noastre. Dumnezeu 
ne spune: “Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi”. 

Dacă  “nu iubim lumea” (1 Ioan 2:15),  “nu purtăm de grijă 
firii pământeşti” (Romani 13:14), şi “ne împotrivim lui (celui rău)” (1 
Petru 5:8), atunci vom trăi victorioşi. 

Împărtăşeşte-ţi credinţa 

Când studiezi Scriptura şi înveţi cum să trăieşti o viaţă ca a lui 
Hristos, descoperi, de asemenea, că trebuie să fii un exemplu în stilul 
tău de viaţă. Tu ori îţi vei influenţa vechii prieteni, ori ei te vor 
influenţa pe tine. Prietenii tăi nemântuiţi au nevoie de ceea ce tu ai! Tu 
trebuie să împărtăşeşti credinţa ta cu ei. Aceasta te va face mai 
puternic, le va permite lor să cunoască faptul că tu eşti schimbat şi îi 
va determina să-şi cerceteze vieţile lor proprii. 

Ei pot să înţeleagă adevărul, aşa cum ai făcut tu, sau pot să-L 
respingă pentru totdeauna. Unii vor încerca să te atragă înapoi la 
vechile obiceiuri, în timp ce alţii vor respecta decizia ta. Atât unii, cât 
şi alţii vor privi la tine ca să vadă dacă “schimbarea” ta este reală. Stai 
aproape de creştinii puternici pe care Dumnezeu îi aduce în viaţa ta. Ei 
se vor ruga pentru tine şi te vor ajuta să te raportezi la ei într-un mod 
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creştin. 

 În timp ce citeşti, te rogi,  mergi la biserică şi te implici într-un 
grup mic de creştini, vei începe să creşti în Hristos. Deoarece a fi 
creştin înseamnă a trăi un mod de viaţă, trebuie să-ţi dezvolţi obiceiuri 
în aceste domenii. Dacă îţi dezvolţi obiceiuri bune, fiecare zi va fi 
pentru tine o aventură, pentru că devii tot mai asemănător cu Hristos. 

 

 ÎNTREBĂRI 
   1. Despre care subiecte din acest capitol crezi că ai  
   avea  nevoie să înveţi mai multe? 

   2. Citeşti tu Cuvântul Lui Dumnezeu zilnic? Îl   
   înţelegi? Cum ţi-a schimbat el viaţa? 

   3.Când îţi faci timp să te rogi lui Dumnezeu în  
   odaia de rugăciun Cât timp îţi petreci cu El zilnic? 

   4.Ce ţi-a descoperit Dumnezeu în săptămâna trecută? 
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LECŢIA 3 

   BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT 
  
  Cine este Duhul Sfânt? 
 Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu care are 
trei părţi: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) şi Dumnezeu Duhul 
Sfânt. Vedem că Dumnezeu Tatăl, lucrează mai mult în Vechiul 
Testament, în timp ce lucrarea lui Isus se desfăşoară în cea mai mare 
parte în timpul vieţi Sale pe pământ, până în momentul înălţării Sale la 
cer. Dar din momentul revărsării Duhului Sfânt la Rusalii, lucrarea 
Duhului Sfânt este cea care predomină. Duhul Sfânt îi permite 
credinciosului să cunoască în mod personal Sfânta Treime. 
  Dumnezeu  Tatăl este în ceruri, Isus este la dreapta Sa dar 
Duhul Sfânt este în vieţile noastre şi locuieşte în noi. Duhul Sfânt ne 
permite să avem experienţe cu Dumnezeu.  Cristos nu a încetat să fie 
ajutorul nostru. El este avocatul nostru în ceruri (1 Ioan2:1) şi  este 
prezent în Biserică şi în credincioşi prin Duhul Sfânt.  
 Duhul Sfânt ne dă puterea să mărturisim, să ne împotrivim 
păcatului şi să fim tot ceea ce Dumnezeu a intenţionat să fim în 
Împărăţia Sa. 
 Duhul Sfânt este o persoană, nu o putere sau ceva ca o influenţă 
nedefinită. Biblia se referă la el ca la o persoană. Duhul Sfânt nu 

numai că acţionează ca o persoană dar 
atributele sale ne arată că este o 
persoană: are raţiune, are voinţă, 
revelează, mărturiseşte, vorbeşte, 
porunceşte şi mijloceşte. Pronumele 
folosit pentru desemnarea Sa este de 
genul masculin.   
 Pentru mulţi Duhul Sfânt pare un 
mister. Noi ni-L putem imagina pe 
Dumnezeu Tatăl, pentru că noi toţi am 
văzut tătici, noi ni-L putem imagina pe 

Duhul Sfânt 
este o persoană, 
nu o putere sau 
ceva ca o 
influenţă 
nedefinită.  
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Dumnezeu Fiul pentru că El a devenit 
om şi putem citi despre cea ce El a 
făcut şi cum a fost. Dar când 
încercăm să ni-L imaginăm pe Duhul 
Sfânt, mintea noastră nu ştie ce să 
imagineze, şi de multe ori ne gândim 
la simboluri ca porumbel, vânt sau 
foc. 
 Isus a asemuit lucrarea Duhului 
Sfânt cu vântul. Noi nu putem vedea 
vântul, dar ştim că e vânt după 
efectele lui. Ochiul uman nu poate percepe moleculele de aer în timp 
ce ele se mişcă la o viteză mare dar putem să vedem cum un copac a 
fost scos din rădăcini de un vânt puternic. În acelaşi mod, noi nu 
putem să-l vedem pe Duhul Sfânt pentru că nu este o persoană fizică, 
dar putem să-L cunoaştem după efectele Lui, după ceea ce face El. 
 “Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe 
Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor care să rămână cu voi în veac; 
 şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru 
că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu 
voi, şi va fi în voi.” Ioan 14:15 –17 
 Isus a vrut ca lucrarea Sa să fie continuată pe pământ după 
moartea, învierea şi înălţarea Sa la cer la Tatăl. Isus personal nu a 
început lucrarea Sa pe pământ până nu a primit Duhul Sfânt (Luca 
3:21-23). El a avut nevoie să fie umplut de Duhul Sfânt pentru a face 
lucrul pe care Dumnezeu I l-a cerut să îl facă. 
  
 Ce este botezul cu Duhul Sfânt 
 Isus a spus tuturor celor pe care i-a învăţat să continue lucrarea 
Sa, că pentru aceasta ei au nevoie de aceiaşi putere pe care El a avut-o. 
Ei trebuiau să aştepte până vor primi aceeaşi putere de sus, ceea ce 
înseamnă că, a fi botezat cu Duhul Sfânt este o experienţă prin care 
credinciosul este invadat de puterea supranaturală a Duhului Sfânt, 
pentru a face lucrarea lui Dumnezeu şi a trăi o viaţă creştină plină de 
Duhul lui Dumnezeu. Este uşa care duce de la o viaţă creştină naturală 
la una supranaturală, în Duhul.  
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Botezul cu Duhul Sfânt este împlinirea 
cuvintelor lui Isus cu privire la “făgăduinţa 
Tatălui” (Luca 24:49). El este un botez cu 
putere! Isus este “Cel care botează” cu Duhul 
Sfânt. 

Expresia “Botezul cu Duhul Sfânt” 
înseamnă a fi “cufundat” într-o relaţie cu Duhul 
Sfânt.  Când se întâmplă aceasta, suntem 
umpluţi în întregime şi înconjuraţi de 
Dumnezeu Duhul Sfânt. 

Este această putere la îndemâna noastră şi astăzi? 

Duhul Sfânt nu a fost dat doar pentru generaţia care a urmat 
după înălţarea lui Isus de pe pământ, ci a fost promis tuturor celor care 
sunt creştini adevăraţi. Această putere este şi astăzi la îndemâna celor 
care o cer. 

„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în 
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi 
primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, 
pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricît de 
mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Fapte 2:38-39) 

Ce este vorbirea în limbi? 

 În Fapte 2:1-4, se relatează că, în ziua Cincizecimii, ucenicii 
lui Hristos au fost botezaţi cu Duhul Sfânt, împlinind porunca lui Isus 
de a rămâne în Ierusalim în aşteptarea acestei experienţe  (Fapte 1:4). 
Când au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, ei au început să vorbească în alte 
limbi. Această limbă nu era o limbă pe care au învăţat-o, ci o limbă 
inspirată de Duhul, care a venit de la Dumnezeu Însuşi. Aceasta este o 
limbă de la Dumnezeu, la Dumnezeu (1 Corinteni 14:2-4; Iuda 20).  

Vorbirea în limbi îl zideşte spiritual pe credincios(1 Cor 14:4) 
şi este dovada fizică iniţială că cineva a primit botezul cu Duhul Sfânt. 

Cum vorbeşti în limbi 

Mulţi şi-au pus întrebări despre felul în care cineva vorbeşte în 

Botezul cu 
Duhul Sfânt 
este un botez 
cu putere! 
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limbi. Mai întâi, trebuie să înţelegi că Duhul Sfânt este Cel care “dă 
vorbirea”. Cu alte cuvinte, Duhul îţi dă cuvintele pe care să le spui. Tu 
trebuie doar să le rosteşti, dar El este credincios 
ca să ţi le dea. La fel cum mintea ta îţi spune ce 
să spui când vrei să vorbeşti, tot aşa şi Duhul 
Sfânt îţi va da cuvintele pe care să le rosteşti. 
Tu trebuie să fi însă cel care rosteşte cuvintele. 

Când vorbeşti, laringele, limba, 
plămânii şi gura lucrează împreună pentru a 
forma cuvintele. Când se întâmplă aceasta , 
tocmai cuvintele pe care vrei să le rosteşti vor 
ieşi afară. Acelaşi lucru se întâmplă atunci când 
vorbeşti în limbi. Fără să fi nevoit să te 
gândeşti ce să spui, Duhul Sfânt va dirija toate 
capacităţile tale de vorbire pentru a rosti 
“cuvintele Duhului”. Tu vei vorbi, dar El este Cel care-ţi va spune ce 
să spui. 

 Botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă biblică ce împlineşte 
dorinţa pe care a avut-o Isus ca fiecare credincios să primească puterea 
lui Dumnezeu în viaţa lui. 

Iată câteva lucruri de care să-ţi aminteşti: 

• Dacă eşti mântuit, tu ai persoana Duhului Sfânt în tine (1 
Corinteni 3:16; Romani 8:9). 

• Darul Duhului Sfânt este o promisiune pentru toţi cei ce-L cer 
(Luca 11:11-13). 

• Orice credincios poate primi darul Duhului Sfânt (Ioel 2:28-29). 

• Duhul Sfânt îţi dă putere să mărturiseşti (FA 1:8). 

• Duhul Sfânt ne ajută să ne rugăm (Romani 8:26). 

• O persoană poate fi botezată în apă şi mântuită, dar să nu fie 
botezată cu Duhul Sfânt (FA 8:14-16). 

• Vorbirea în limbi şi adorarea lui Dumnezeu sunt semne care 
dovedesc botezul cu Duhul Sfânt (FA 10:44-46). 

Când 
vorbeşti în 
limbi, este 
un semn că 
ai fost 
botezat cu 
Duhul Sfânt 
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• Unii credincioşi pot primi botezul cu Duhul Sfânt înainte ca să 
fie botezaţi cu apă (FA 10:46-48). 

• Cuvântul “a boteza” înseamnă “a băga sub” sau “a imersa”. 
Când o persoană este botezată cu Duhul Sfânt, ea este cufundată în 
întregime şi învăluită în Duhul lui Dumnezeu. 

• Vorbirea în limbi este singura experienţă comună cu toate 
exemplele din N.T. a credincioşilor care au primit botezul cu Duhul 
Sfânt. Când vorbeşti în limbi, tu vorbeşti cu Dumnezeu, şi, în acelaşi 
timp, îţi zideşti omul interior. 

Cum să primeşti botezul cu Duhul Sfânt 

Această experienţă îţi va schimba în mod cert viaţa! Cere-I 
liderului din grupul tău sau pastorului tău să se roage împreună cu tine 
ca să primeşti botezul cu Duhul Sfânt. Ai putea chiar acum, dacă vrei, 
să-L rogi pe Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. 

Iată câţiva paşi care să te ajute să primeşti botezul cu Duhul 
Sfânt 

1. Îndepărtează toate barierele. Păcatul, neiertarea, confuziile 
doctrinare, mândria, sau orice lucru necurat din tine care te poate 
împiedica să-L primeşti. Roagă-te acum şi mărturiseşte-ţi păcatul, şi 
renunţă la orice lucru din trecutul tău care te-ar împiedica să 
primeşti botezul cu Duhul Sfânt. 

2. Roagă-te. Isus a spus că tot ce 
trebuie să facem este să cerem şi vom 
primi.  Tu trebuie să ceri aceasta de la 
Dumnezeu. Spune-I Domnului că vrei să 
fi botezat cu Duhul Sfânt şi să ai semnul 
vorbirii în limbi. 

3. Primeşte prin credinţă. Întinde 
mâna prin credinţă şi apucă acest dar pe 
care-l dă Dumnezeu gratuit tuturor celor 
care cred în El. Nu-l analiza cu mintea ta, 
ci dă voie duhului tău să primească acest 
dar. Închină-te Domnului şi ţine-ţi mintea 
aţintită asupra Lui. 
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4. Vorbeşte. Prin credinţă, opreşte-te să te mai rogi în româneşte 
(sau limba ta nativă), şi începe să vorbeşti în limbi. S-ar putea la 
început să ai doar câteva cuvinte, dar mergi mai departe şi rosteşte-le 
pe acelea prin credinţă, iar mai apoi vor urma şi altele. Pe măsură ce 
îţi vei ceda limba Duhului, vei începe să te simţi liber să te închini. 
Pacea şi bucuria, două roade ale Duhului Sfânt, te vor inunda 
împreună cu un simţământ nou al prezenţei lui Dumnezeu. Nu vei 
mai fi niciodată la fel! 

 
  Cum cunoşti că eşti botezat  cu Duhul Sfânt? 

Semnul cel mai comun al botezului cu Duhul Sfânt este 
vorbirea în alte limbi. Atunci când mădularul cel mai greu de stăpânit 
–limba– este condus de Duhul Sfânt înseamnă că fiinţa noastră a fost 
imersată în Duhul Sfânt şi ultimul teritoriu al fiinţei noastre este sub 
controlul Duhului Sfânt. Tu trebuie să simţi momentul acela . Modul în 
care Duhul Sfânt ia control în viaţa 
noastră diferă de la persoană la 
persoană: unii aud voce care le 
vorbeşte, alţii simt un fior pe 
limbă, alţii simt că nu-şi mai pot 
controla vobirea, alţii au vedenii, 
etc. Este foarte divers modul în 
care Isus face această lucrare în 
viaţa credinciosului. 

Eşti umplut de Duhul 
Sfânt doar odată? 

A fi umplut cu Duhul Sfânt 
înseamnă a fi saturat în Duhul 
Sfânt. Aşa cum imersăm o bucată 
de stofă într-o soluţie colorată 
pentru a o colora, creştinul umplut cu Duhul Sfânt este imersat în 
Duhul Sfânt. Când apostolul Pavel scria “fii plin de Duhul Sfânt”, în 
Efeseni 5:18, expresia pe care el o folosea înseamnă- fii mereu umplut 
de Duhul Sfânt. Trebuie să fie reîmprospătată zilnic această plinătate a 
Duhului Sfânt în noi. 

Atunci când 
mădularul cel mai 
greu de stăpânit –
limba– este 
condus de Duhul 
Sfânt înseamnă că 
fiinţa noastră a 
fost imersată în 
Duhul Sfânt  
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Cuvânt de încheiere 

Nu-i permite duşmanului tău, diavolul, să te facă să fii confuz 
mai târziu în legătură cu noua ta experienţă în Domnul. El va veni 
negreşit să sădească îndoiala în mintea ta şi să-ţi spună că nu a fost 
Dumnezeu Cel care S-a rugat în limbi, ci tu. Aminteşte-ţi că el este 
tatăl minciunilor. În schimb, creşte în ceea ce ţi-a dat Dumnezeu, şi dă 
voie limbii tale de rugăciune să se dezvolte atunci când o foloseşti în 
viaţa ta de rugăciune. Te sfătuim să te rogi în limbi cel puţin 15 minute 
pe zi în decursul timpului tău de rugăciune. Să împărtăşeşti neapărat 
aceasta nouă experienţă cu liderul tău din grupul de studiu. El sau ea 
va sărbători împreună cu tine această nouă experienţă şi va continua să 
te încurajeze în umblarea ta cu Dumnezeu. 

 

 

 ÎNTREBĂRI 

   1.Ai primit botezul cu Duhul Sfânt de când ai   
      devenit creştin? 

   2.Cine te va boteza sau umple pe tine de Duhul  
      Sfânt?(Marcu 1:7,8) 

   3.Descrie cum ţi-a afectat puterea Duhului Sfânt  
     viaţa. 

   4.Ai avut vreo îndoială sau confuzie cu privire la  
      această experienţă? 
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LECŢIA 4 

         BISERICA LOCALĂ ŞI  
ROLUL GRUPURILOR MICI 

   

În momentul în care noi îl acceptăm pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor, noi devenim un membru în familia lui Dumnezeu. De fapt 
Dumnezeu devine tatăl nostru şi ne adoptă în familia Lui ca şi fii. 
“ Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.”   
 Isus personal a întemeiat Biserica când a fost pe pământ, pentru 
a-i uni pe creştini într-o familie spirituală. El a spus:”...voi zidi 
Biserica Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui”(Matei 
16:18) Pavel a scris: “El a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru 
ea.”(Efeseni 5:25) 
 Dumnezeu te-a aşezat într-o familie pentru a fi îngrijit, protejat, 
încurajat, pentru a avea părtăşie şi pentru a te dezvolta. Tu ai nevoie de 
o biserică pentru aceleaşi motive pentru care ai nevoie de o familie. 
 Biblia afirmă importanţa bisericii locale:”Să veghem unii asupra 
altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim 
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, 
şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”(Evrei 10:24-25) 
 Ca parte a familiei lui Dumnezeu, noi nu putem fi creştini 
izolaţi. Dumnezeu întotdeauna i-a chemat pe copiii Săi să trăiască cu 
alţii. Adu-ţi aminte că biserica nu este clădirea, ci grupul de 

credincioşi care îl urmează pe Isus.  Ca şi 
un nou creştin tu ai nevoie să fii învăţat din 
Cuvântul lui Dumnezeu şi ai nevoie de 
încurajarea altora care duc acelaşi fel de 
viaţă ca şi tine. 
  
 Biserica –Trupul lui Cristos 
 Biserica  este numită cel mai adesea, 
“Trupul lui Cristos”. Aceasta a fost 

Ca parte a 
familiei lui 
Dumnezeu, noi 
nu putem fi 
creştini izolaţi 
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imaginea preferată a lui Pavel cu privire la Biserică.  Corpul are 
diferite părţi, la fel cum Biserica are diferiţi membri. Fiecare parte a 
corpului are o funcţie specifică şi la fel are şi fiecare membru al 
Bisericii. Nu toţi membrii pot să predice sau să înveţe, dar există o 
slujbă pentru fiecare. Fiecare trebuie să-şi facă lucrarea sa, pentru ca 
Biserica să fie vie şi sănătoasă, să crească şi să se înmulţească. Pavel 
scrie că membrii Bisericii sunt 
asemenea unui corp, “bine închegat 
şi strâns legat”(Efeseni 4:6) Ceea 
ce îl afectează pe unul, îi afectează 
pe toţi. 
 Dacă tu ai o atitudine de 
superficialitate faţă de biserica 
Salem, noi toţi vom suferi o 
pierdere, căci tot ce faci tu 
afectează  direct  bunăstarea 
celorlalţi creştini.”Şi dacă un 
mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă un 
mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună cu el”(1 
Cor 12:26) 
 Dar nu pierdem numai noi, ci pierzi şi tu însuţi, dacă neglijezi 
legătura cu Biserica Salem. Poate ai o familie bună, eşti bogat, sănătos 
şi foarte ocupat, ceea ce te face să crezi că nu ai nevoie şi de prieteni 
creştini. Dar când se abat inevitabilele furtuni ale vieţii, dint-odată 
constaţi că nu mai ai pe nimeni în jur care să te ajute. 
 
 Misiunea Bisericii 
 Pentru ce a fondat Isus Biserica? Pentru ce există ea? Isus a 
fondat Biserica pentru ca ea să îndeplinească două obiective 
principale: să evanghelizeze lumea pierdută; şi să-i ucenicizeze pe 
credincioşi pentru a deveni maturi în Cristos. ( Matei 18:19-20, 
Efeseni 4:11-16) 
 Prin biserică Dumnezeu pătrunde în lume, pentru a se face 
cunoscut păcătoşilor. Dar biserica este chemată nu numai să fie 
mărturie pentru cei pierduţi, să-i aducă ca pe nişte copii în familia lui 
Dumnezeu, dar pe lângă aceasta să-i susţină, să-i supravegheze şi să-i 
determine să crească până la o deplină maturitate. Pavel a afirmat că 

Prin biserică 
Dumnezeu pătrunde 
în lume, pentru a se 
face cunoscut 
păcătoşilor.  
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scopul Bisericii este de a-i aduce pe toţi la maturitate. “până vom 
ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;” 
  
 Ascultarea de conducerea Bisericii 
 Biblia ne spune că trebuie să fim supuşi celor care se află în 
poziţii de conducere “ca şi Domnului”. Scriitorul epistolei către Evrei 
a spus:”Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei veghează 
asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca 
să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu 
v-ar fi de nici un folos.”(Evrei 13:17) Dumnezeu a aşezat în fruntea 
bisericii oameni care au responsabilitatea de a-i ţine pe membri în 
centrul voii Lui. Ei au responsabilitatea de a mustra, de a opri pe 
poporul lui Dumnezeu de la păcat, de a-i readuce la închinarea 
adevărată şi de a-i ajuta să reziste falselor doctrine şi învăţături. 
  
 Respectul faţă de liderii  Bisericii 
 Datorită lucrării pe care liderii o fac în Biserică, Dumnezeu ne 
sfătuieşte să-i respectăm şi să-i apreciem în mod deosebit. Pavel a 
scris:”Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, 
care vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte 
mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.” (1 Tes 5:12-13) Noi avem 
responsabilitatea de a respecta şi să-i preţuim foarte mult pe liderii 
bisericii pe care Dumnezeu i-a pus în fruntea noastră. 
  
 Tu ai nevoie de o biserică locală 

Biserica lui Isus Cristos este alcătuită din toţi creştinii adevăraţi 
din toată lumea. Evident că membrii săi nu se pot întruni la acelaşi 
serviciu, aşa că Dumnezeu şi-a împărţit biserica Sa universală în 
biserici locale. Noi, ca parte a familiei lui Dumnezeu, trebuie, să 
aparţinem acestor biserici locale. Dumnezeu a instituit aceste biserici 
locale pentru a da credincioşilor posibilitatea: 

• Să aibă  părtăşie unul cu celălalt 

• Să crească spiritual 

• Să se închine lui Dumnezeu 
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• Să slujească lui Dumnezeu 

• Să propovăduiască lumii mesajul lui Dumnezeu despre 
salvarea prin Isus Hristos 

 Învăţătura biblică din biserică îţi protejează umblarea cu 
Dumnezeu. Ea te instruieşte şi te provoacă să creşti în Hristos  
  
 Aşadar, cum poţi să-ţi înfigi adânc rădăcinile în Biserica Salem? 
 1. Ia-ţi angajamentul să participi regulat la serviciile 
bisericii.  
 Când participi la serviciile 
biserici şi la studiile biblice, fii atent 
cum asculţi. Ascultă predicile într-o 
stare de rugăciune. Dumnezeu 
vorbeşte prin predicarea Cuvântului 
Său. 
 Îndeplineşte condiţiile cerute 
pentru a deveni membru. Spune-i 
pastorului că ai dori să fii botezat în 
apă. Anunţă-i pe liderii spirituali ai bisericii că vrei să devii membru 
activ al bisericii şi supune-te apoi autorităţii acestora. 
  
 2. Vorbeşte-ţi de bine biserica. Deşi negreşit ea îşi are greşelile 
ei, nu-ţi îngădui să aluneci pe panta unui spirit de critică la adresa ei. 
“Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să 
aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi desbinări între voi, ci să fiţi 
uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.”(1 Corinteni 1:10) 
Întrucât biserica Salem este însăşi familia ta în Cristos, se cuvine s-o 
aperi ori de câte ori e nevoie. Când îi auzi pe alţii cârtind împotriva ei, 
adu-le aminte că orice problemă ar avea trebuie s-o aducă înaintea 
liderilor bisericii, şi nu corpului general de credincioşi. 
 Vorbeşte-ţi de bine biserica şi invită-i pe alţii să participe alături 
de tine la serviciile ei.   
  
 3.Caută să te implici într-o lucrare de slujire din cadrul 
bisericii. Întreabă-te cu ce ai putea contribui la bunăstarea Trupului lui 
Cristos. Nu te du la biserică doar ca să vezi dacă-ţi va împlini nevoile.  
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Dimpotrivă, atitudinea care trebuie să ne caracterizeze pe noi creştinii 
să fie dragostea– o dragoste care dăruieşte. 
 Dumnezeu te-a ales pe tine, ca să faci o lucrare deosebită pentru 
El. Tu eşti cel mai potrivit pentru acel lucru, aşa că avântă-te în 
lucrarea pe care Dumnezeu  vrea ca tu să o faci. Fii un lucrător în Casa 
lui Dumnezeu şi nu un spectator. Fă lucrurile mici, care vezi, că 
trebuiesc făcute, dacă nu ai altceva de făcut. A sluji biserica înseamnă 
a-L sluji pe Dumnezeu. La începutul vieţii tale creştine probabil că 
Dumnezeu îţi va cere să faci lucruri mici şi simple. Pe măsură ce te 
araţi credincios în acestea, El îţi va încredinţa lucruri mai mari de 
făcut. El cunoaşte ce poţi face acum. 
 
 4. Acordă sprijin financiar 
bisericii  
 Dumnezeu nu are nevoie de banii 
noştri. Dar ce facem cu banii noştri va 
arăta atitudinea noastră faţă de Dumnezeu. 
Dumnezeu doreşte lauda şi închinare 
noastră şi să-L recunoaştem ca Domn. 
Darurile noastre sunt o reflectare a 
atitudinii noastre. Dacă dăm cu părere de 
rău, aceasta dovedeşte că avem un 
resentiment împotriva lui Dumnezeu. Dacă dăm cu zgârcenie arătăm 
că nu Îl respectăm pe Dumnezeu. Ai putea să dai unei persoane iubite 
lucruri de aruncat? Nu! Ai vrea să-i dai lucruri de preţ. Prin urmare, 
Dumnezeu vrea să-i dăm, “nu cu părere de rău, sau cu silă, căci pe 
cine dă cu bucurie Îl iubeşte Dumnezeu”(2 Cor 9:7) 
 
 5. Împlineşte nevoile fizice ale surorilor şi fraţilor tăi în 
Cristos 
 Tot ce facem chiar pentru cel mai neînsemnat dintre membrii 
familiei lui Dumnezeu facem direct pentru El. “Drept răspuns, 
Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi 
le-aţi făcut.”(Matei 25:40) Nu aştepta să fii rugat, ci ia tu iniţiativa de 
a ajuta, de a face vizite bolnavilor şi bătrânilor. Du mâncare la cei 
lipsiţi de mijloace financiare. 

Ce facem cu 
banii noştri va 
arăta atitudinea 
noastră faţă de 
Dumnezeu.  
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 6. Fii parte într-un grup de studiu biblic 
 Când devenim creştini, intrăm într-o familie foarte mare. Şi ca în 
orice familie bună, avem nevoie unii de alţii.  Vei prinde mult curaj pe 
calea credinţei şi-ţi vai fi de mare ajutor dacă vei împărtăşi 
experienţele tale cu alţi creştini dintr-un grup mic. Vei afla cum au 
devenit aceştia creştini şi ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Asta te va 
ajuta să cunoşti mai multe despre Dumnezeu, să I te închini şi să-L 
premăreşti. 
 Grupul de studiu biblic te va ajuta să înveţi din Cuvântul lui 

Dumnezeu—adesea e mai uşor să învăţăm 
într-un grup, deoarece acolo putem pune 
întrebări când nu suntem singuri de răspunsul 
corect. Important e să nu îţi fie teamă să 
întrebi, căci nimeni nu cunoaşte toate 
răspunsurile. Datorită componenţei diverse a 
grupului, vei putea afla cum lucrează 
Dumnezeu în viaţa altor tineri. 
  Grupul de studiu biblic te poate 
îmbărbăta, căci, negresit vor veni momente 
grele, când vei fi asaltat de probleme, ba chiar 

vei fi ispitit să te dai bătut. Toţi trecem prin asemenea ispite. E bine să 
ştii atunci că ai în jurul tău tineri care te pot ajuta, oferindu-ţi, în 
primul rând, ocazia să împărtăşeşti cu ei problema respectivă. Prin 
urmare, să te aştepţi să primeşti ajutor, dar să fii gata şi tu să dai ajutor 
altora. 
 Grupul de studiu biblic te poate apropia mai mult de Dumnezeu, 
căci ne vom ruga, ne vom închina şi vom studia împreună. Vei 
constata că Dumnezeu ţi se pare mai real atunci când ai părtăşie cu 
alţii creştini.  

 Grupurile mici în Scriptură  

 “către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi 
către Biserica din casa ta”(Filimon 1:2) 

 Peste tot în Nout Testament există referinţe cu privire la 
“Biserica din casa ta”. Pavel a transmis bisericii din Roma: “Spuneţi 
sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor” (Romani 16:5). Din 
nou, în Coloseni 4:15: “Spuneţi sănătate fraţilor din Laodicea, şi lui 

Grupul de 
studiu biblic 
te poate 
apropia mai 
mult de 
Dumnezeu 
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Nimfa, şi Bisericii din casa lui”. “Biserica” formată din oamenii care 
se întâlneau în aceste case era unitatea de bază a creştinismului din 
anii timpurii ai Bisericii lui Isus Hristos. A existat atunci un dinamism 
care poate fi găsit numai în grupurile mici, strâns-legate. Cel mai 
important este că marea parte a Noului Testament. a fost scrisă către 
aceste grupuri mici care erau numite “Biserica care se adună în casa 
ta”. Astăzi noi numim aceste grupuri mici “grupuri de studiu biblic”. 

 În timpul primilor 300 de ani ai Bisericii nou-testamentale nu 
au existat clădiri ale bisericilor. Oamenii se întâlneau în case, locuri de 
adunare, afară, în public, şi în temple. A merge la “biserică” însemna 
să mergi acasă la cineva pentru a 
te închina, ruga şi sluji. Şi 
apostolul Pavel a slujit din casă 
în casă. “Ştiţi că n-am ascuns 
nimic din ce vă era de folos, şi 
nu  m-am temut  să  vă 
propovăduiesc şi să vă învăţ 
înaintea norodului şi în 
case,”(F.A. 20:20). Mai mult 
decât atât, lucrarea de învăţare a apostolilor şi profeţilor, marea parte a 
lucrării din biserica primară, a avut loc în casele credincioşilor. Au 
existat, desigur, întâlniri publice în templu şi adunări în aer liber în 
pieţe, dar lucrarea de la persoană la persoană s-a desfăşurat în grupuri 
mici. 

Mai mult ca oricând, noi avem nevoie să experimentăm 
întâlniri dinamice şi puternice în adunările noastre mari de duminică 
sau din cursul săptămânii. Dar cu toate acesta, întâlnirile din grupele 
mici sunt o binecuvântare de care bisericile locale şi membrii lor au 
atâta nevoie. 

Beneficii practice ale grupului de studiu biblic 

Fiecare persoană poate participa. “Ce este de făcut atunci, 
fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, 
altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul 
o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.”(1 Corinteni 
14:26).  

Cum ar putea, de exemplu, o biserică de 150 de membrii să se 
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adune laolaltă şi fiecare să aibă ori un psalm, ori o învăţătură sau o 
descoperire? Este, practic, imposibil să împlineşti acest verset în 
cadrul unui grup mare. Totuşi, aceasta se poate realiza foarte uşor în 
cadrul unui grup de studiu. Când se află în cadrul unui grup restrâns, 
oamenii sunt încurajaţi să slujească unii altora şi să-şi folosească 
darurile cu care Dumnezeu i-a înzestrat. 

Fiecare persoană poate fi ucenicizată. “Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi 
iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin.”(Matei 28:19-20) 

Cuvântul “a învăţa” înseamnă de fapt “a uceniciza”. Nu 
contează cât de eficiente servicii şi 
programe avem la întâlnirile cu toată 
biserica, fără ucenicizarea de la 
persoană la persoană, puţini oameni 
sunt cu adevărat ucenicizaţi. Oricine 
a fost ucenicizat cunoaşte timpul şi 
angajamentul cerut de acest tip de 
relaţie. Relaţia dintre Pavel şi 
Timotei despre care citim în 
Scriptură este o raritate în bisericile 
de azi. Grupurile de studiu oferă un timp de contact săptămânal cu noii 
credincioşi şi dă încurajare pentru dezvoltarea personală continuă. 

Fiecare persoană poate fi sfătuită. Un alt cuvânt care 
defineşte arta ucenicizării este “sfătuirea”. Avem nevoie mai mult ca 
oricând de membrii mai maturi din bisericile noastre, ca să-i înveţe şi 
să-i sfătuiască pe membrii mai tineri. Pentru a împlini aceasta este 
nevoie de relaţii de părtăşie care să se întâlnească nu numai la 
serviciile programate ale biserici noastre ci şi în grupele de studiu 
biblic. Isus Hristos, apostolul Pavel şi alte personalităţi biblice şi-au 
sacrificat timpul vieţii lor pentru slujire, învăţare şi ridicarea altor 
tineri. 

Fiecare membru poate fi un lucrător.  “Şi El a dat pe unii 
apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi 
învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
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pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, 
la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.”(Efeseni 4:11-13) 

Grupul de studiu biblic este locul fundamental pentru fiecare 
membru al Trupului lui Hristos în care să înveţe cum să slujească, să 
descopere darurile spirituale şi să înveţe cum să aplice acele daruri şi 
abilităţi în ocaziile de slujire din viaţa reală. Participând  săptămânal la 
întâlnirile obişnuite ale grupului de studiu, fiecare învaţă cum să 
conducă pe alţii la Hristos şi cum să slujească. Aceasta permite 
fiecărui membru să crească în Hristos şi să dea tot ce are pentru a zidi 
şi încuraja trupul credincioşilor   

Fiecare credincios are nevoie de prietenii valoroase. Este 
uşor să ne lăsăm modelaţi de 
mediul din jurul nostru. Dacă ne 
integrăm într-un mediu creştin, bun 
şi pozitiv, vom creşte şi vom 
deveni creştini puternici. Fiecare 
din noi are nevoie să facă parte 
dintr-o comunitate bună, în care se 
pot dezvolta relaţii puternice. 

Relaţiile cele mai puternice 
se clădesc în vremuri de necaz, de 
criză. În cadrul grupului de studiu, 
nevoile fiecărei persoane sunt aduse la cunoştinţă, iar în vremurile de 
criză, boală sau tragedie grupul este “lucrătorul la datorie”. Membrii 
grupului fac lucrarea de îngrijire, de rugăciune, de vizitare şi de 
“împlinire a nevoilor” pentru fiecare membru al grupului. Prieteniile 
sunt mai semnificative atunci când oamenii au ocazia să se adune 
împreună mai des şi să-şi cunoască nevoile unul altuia. 

Grupul în care credincioşii se iubesc unii pe alţii este o 
mărturie puternică a iubirii Lui Hristos pentru această lume. “Prin 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii.”(Ioan 13:35). Nu există nici un alt loc mai 
măreţ în care să-ţi arăţi dragostea decât în colectivul unui grup de 
studiu biblic. 

Prin aceasta vor 
cunoaşte toţi că 
suntem ucenicii lui 
Isus , dacă vom 
avea dragoste unii 
pentru alţii. 
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În aceste grupuri avem oportunitatea să aflăm adevărul despre 
modul de viaţă al altora. În compania altor creştini, învăţăm cum să 
creştem în Hristos sub influenţa pozitivă a credincioşilor  maturi. 

Evanghelizarea  prietenilor tăi. Grupul de studiu este unul 
din mijloacele  eficiente de evanghelizare a prietenilor. Este o realitate 
faptul că majoritatea oamenilor care frecventează astăzi bisericile 
noastre se află acolo pentru că o rudenie sau un prieten şi-a făcut timp 
să-i evanghelizeze şi să-i îndrume spre Hristos. Grupurile de studiu 
sunt un loc obişnuit în care să-i inviţi pe cei dragi şi pe cunoştinţele 
tale după ce au participat la o seară de tineret sau la un program 
duminica dimineaţa. 

Rugăciunea noastră pentru tine 

Rugăciunea noastră pentru tine este ca tu să-ţi găseşti 
împlinirea atât în Hristos cât şi în alţi creştini pe care-i întâlneşti la 
serviciile noastre cu toată biserica şi în aceste grupuri de studiu biblic. 
Dumnezeu să te binecuvânteze! 

 

 ÎNTREBĂRI 

   

  1. Care sunt cele două obiective importante pe care Cristos   
  l-a dat Bisericii? 

  2. Cum trebuie să îl tratezi pe pastorul tău şi pe ceilalţi  
  lideri spirituali ai Bisericii 

  3. Care ar fi trei beneficii pe care le-ai trăit personal în  
  grupul tău de studiu biblic? 

  4.Ce relaţii noi ai dezvoltat de când frecventezi grupul de  
  studiu biblic? 

 5. Pe care dintre  prietenii tăi i-ai invitat la grupul de studiu  
biblic? 
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LECŢIA 5 

 

 ÎMPĂRTĂŞIND VESTEA BUNĂ 

 Acum, că eşti născut din nou şi ai gustat harul Lui Dumnezeu, 
vei dori să le spui şi altora despre experienţa ta. Iată câteva întrebări pe 
care le-ai putea avea în ce priveşte împărtăşirea Lui Hristos altora: 

De ce trebuie să le spun şi altora? 

Dacă tu ai fi fost gata să te îneci într-un lac şi eu aş fi venit şi te-
aş fi tras afară, cu siguranţă tu ai fi crezut despre mine că sunt cel mai 
bun om din lume. Ai fi spus tuturor prietenilor tăi despre mine, şi nu 
ţi-ar fi fost ruşine să-mi faci cunoştinţă cu ei. Isus te-a salvat de la ceva 
cu mult mai rău decât moartea fizică. El te-a salvat de la despărţirea 
veşnică de Dumnezeu, de la iad. Noi avem responsabilitatea de a ne 
duce la alţii oameni şi de a le spune ceea ce Dumnezeu a făcut pentru 
noi. 

Cuvântul Evanghelie înseamnă Vestea Bună. Ori de câte ori 
primim o veste bună, dorim să o spunem şi altora, astfel încât şi ei să 
ia parte la bucuria şi entuziasmul nostru.  

 Vestea este că Dumnezeu 
ne-a vizitat în persoana fiului 
Său, Isus Hristos, să dăruiască o 
viaţă nouă oricărui va fi gata să 
primească. (Rom 5:6-8). 
Dumnezeu prin dragostea Lui a 
intrat în istoria omenirii şi a făcut 
posibil ca păcătoşii să fie iertaţi şi 
să se împace cu Dumnezeu. 
 Unul din cele mai minunate 
aspecte ale Vestei Bune care 
Cristos a venit să ne-o aducă este 
că ea oferă viaţă. 

Noi avem 
responsabilitatea de 
a ne duce la alţii 
oameni şi de a le 
spune ceea ce 
Dumnezeu a făcut 
pentru noi. 

 



39 

 

 “ Eu am venit ca oile mele să aibe viaţă, şi s-o aibe din 
belşug”  (Ioan 10:10) 
  Viaţa care Cristos o promite oricărui păcătos nu este un grad 
mai înalt de viaţă naturală dar o viaţă care este complet diferită – viaţa 
lui Dumnezeu însuşi. 

Această Veste bună a lui Dumnezeu este un lucru pe care vei 
dori să-l împărtăşeşti oamenilor din jurul tău, astfel încât şi ei să se 
bucure de darul mântuirii lui Dumnezeu. 

Pentru că toţi oamenii sunt înlănţuiţi în păcat şi despărţiţi de 
Dumnezeu, este nevoie 
ca to ţ i  să  audă 
Evanghelia, să se 
pocăiască  şi  să-L 
primească pe Hristos, şi 
să nu ajungă în iad 
pentru veşnicie. Înainte 
de a se ridica la cer, Isus 
a accentuat importanţa 
proclamării Veştii Bune 
şi a încredinţat această 
s a r c i n ă  t u t u r o r 
credincioşilor. 

“Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va 
crede, va fi osândit.” (Marcu 16: 15-16) 

Cum va ajunge acestă Veste bună să fie cunoscută? Prin 
cuvintele şi prin vieţile acelor acare au experimentat puterea de 
schimbare a lui Hristos.  Cu alte cuvinte Vestea bună va ajunge cunosc 
ută prin minte şi prin tine. 

“Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi 
cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui 
Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor 5:20) 

Cui ar trebui să-i spun mai întâi? 

Fireşte, vei dori să le spui mai întâi membrilor familiei tale 
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despre noua ta viaţă, şi să-i inviţi să-L cunoască şi ei pe Hristos. 
Scriptura ne cere să credem că Domnul ne va mântui pe noi şi familia 
noastră: “Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta” (F.A. 
16:31).  

De asemenea vei dori, , să-L împărtăşeşti pe Hristos şi celor 
care sunt în relaţii cu tine, cum ar fi colegii de la şcoală, prietenii şi 
vecinii . Spune-le celor care crezi că sunt mai receptivi faţă de mesajul 
Evangheliei. Împărtăşeşte Evanghelia şi celor care au probleme sau 
nevoi, sau celor care caută răspunsuri.  

Începe prin a scrie pe o hârtie numele a trei persoane care se 
potrivesc acestei descrieri, pentru ca tu să te poţi ruga pentru ele şi să-
ţi programezi un timp pentru a împărtăşi Evanghelia cu ele. 

Ce să le spun? 

Viaţa ta a fost schimbată de Isus. Prin a-ţi spune altora mărturia 
ta personală vei putea să le explici în vorbe simple, ca ei să te 
înţeleagă, ceea ce a făcut Isus în viaţa ta. 

Spune-le cum a fost viaţa ta înainte de a-L primi pe 
Hristos. Spune-le de problemele tale interioare pe care le-ai avut, ca 
de exemplu, respingerea, singurătatea, vinovăţia, amărăciunea, frica, 
pofta, nesiguranţa, lipsa de scop în viaţă sau dependenţa de anumite 
lucruri. Descrie modul în care te-a afectat această problemă în exterior.   

Spune-le de schimbarea ce a adus Isus în inima ta după ce 
L-ai primit ca Domn şi Mântuitor în viaţa ta. Când s-a întâmplat 
asta? Unde s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Mărturiseşte-le că 
Romani 10:9-10 spune: “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi 
mântuit. Căci prin credinţa din inimă 
se capătă neprihănirea, şi prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire”. 

Invită acea persoană să cunoască aceeaşi experienţă 
transformatoare a vieţii. Explică-i că această experienţă va avea efect 
şi în viaţa ei, pentru că Romani 10:11 spune: “Oricine crede în El nu 

Oricine crede în 
Isus nu va fi dat 
de ruşine.   
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va fi dat de ruşine”.   

Modelul lui Isus 

Isus ne-a lăsat un model foarte bun pentru împărtăşirea 
evangheliei în Ioan 4:7-26. 

• El a deschis conversaţia scrisă în acest pasaj din 
Scriptură cu un subiect interesant pentru femeia, căreia îi 
vorbea. 

• Apoi a schimbat conversaţia spre lucruri spirituale.  

• La un moment dat El a adus-o la punctul de a-şi 
recunoaşte păcatele.  

• Apoi s-a descoperit pe Sine ca şi Hristosul, şi i-a arătat, 
că El este capabil, să îi satisfacă nevoile.  

Noi putem să folosim un model similar de a aborda 
evanghelizarea noastră personală, dar în loc de a arăta oamenilor 
persoana noastră, trebuie să le arătăm pe Isus. 

Poţi folosi cele 4 LEGI SPIRITUALE pentru a explica altora 
Evanghelia, şi pentru a-i invita să-L primească pe Hristos ca 
Mântuitor. 

LEGEA 1 –Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu. (Romani 3:23)  

Dumnezeu vrea să aibă relaţie cu noi. Dar noi am păcătuit 
împotriva Lui Dumnezeu, iar păcatul ne împiedică să avem o relaţie cu 
El. Păcatul include acele lucruri pe care le faci, dar nu sunt acceptabile 
în faţa lui Dumnezeu. Suntem despărţiţi de Dumnezeu din cauză că 
există “prăpastia păcat” între noi. 

Suntem aproape toţi conştienţi de păcatul nostru şi încercăm să 
facem fapte bune pentru a ne face vrednici de acceptarea Lui 
Dumnezeu. Încercăm să reparăm păcatul nostru cu fapte bune, sperând 
că vom acoperi prăpastia dintre noi şi Dumnezeu. Dar separarea este 
prea mare. Oricât de mult am încerca, nu putem face niciodată 
îndeajuns pentru a acoperi această prăpastie. 

LEGEA 2 – Plata păcatului este moartea ( Romani 6:23 ) 
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Când noi păcătuim noi trebuie să plătim o plată.  Acea plată 
este moartea. Cineva trebuie să plătească această plată. Moartea nu 
înseamnă doar moarte fizică, ci şi moarte spirituală şi anume 
despărţirea veşnică de Dumnezeu.  

LEGEA 3 - Pe când eram încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 
(Romani 5:8) 

Dumnezeu nu trebuia să facă 
nimic pentru noi. Noi am păcătuit şi 
merităm moartea.  Dar El ne iubeşte şi 
are un plan minunat pentru vieţile 
noastre. Dumnezeu a trims pe singurul 
lui fiu, Isus Hristos, pentru a face 
mântuirea posibilă.  El a luat păcatul tău, 
a  murit pentru tine, a murit în locul tău. El a făcut posibil ca tu să 
primeşti iertarea de păcate.  

Dumnezeu a făcut ce noi n-am fi putut face. El a acoperit 
prăpastia, şi a făcut posibil ca noi să avem o relaţie cu El. Dumnezeu a 
realizat aceasta trimiţându-L pe Fiul Său Isus să moară pe cruce şi să 
plătească datoria păcatului nostru. Prin sângele vărsat al Lui Isus 
Hristos, noi avem acces la Dumnezeu.  

LEGEA 4 -  Darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică  
(Romani 6:23) 

Dumnezeu îţi oferă un dar. Poţi să primeşti viaţa veşnică doar 
prin Isus Hristos.  (Ioan 14:6—Isus a zis : “Eu sunt calea, adevărul şi 
viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.” 

Mântuirea este un dar şi tu nu poţi face absolut nimic ca să o 
meriţi.  Dar este ceva ce poţi face: poţi să o accepţi, sau să o respingi. 

Omul este pierdut dacă nu acceptă mântuirea, şi dacă nu o  ca 
un dar. Multor creştini le este jenă să se refere la cei neîntorşi la 
Dumnezeu ca “pierduţi” dar exact aşa descrie Biblia condiţia lor. 

Pentru a avea beneficiile unui dar trebuie să faci 3 lucruri: 
• să crezi că darul este ceva real 
• Să te decizi să-l accepţi 

Prin sângele 
vărsat al Lui 
Isus Hristos, 
noi avem acces 
la Dumnezeu.  
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• Să-ţi întinzi mâna şi să-l iei 
 Când faci aceste 3 lucruri, darul va fi al tău. 

 
Nu este de-ajuns doar 

să cunoşti aceste adevăruri. 
Noi trebuie să acţionăm pe 
baza a ceea ce cunoaştem, 
recunoscând că suntem 
păcătoşi, pocăindu-ne 
(întorcându-ne de la vechiul 
nostru stil de viaţă păcătos) şi 
primind darul harului lui 
Dumnezeu prin credinţa în 
Isus Hristos. Când facem 
acest lucru, noi trecem puntea şi intrăm în relaţie cu Dumnezeu.  

 

Răspunsul “DA” 

Condu-i în rugăciune în felul următor: “Dumnezeule Tată, ştiu 
că sunt un păcătos. Ştiu că merit despărţirea eternă de Tine. Cred că 
Isus a murit şi a înviat din morţi ca să plătească pentru păcatele mele. 
Cred că El este puntea mea spre Tine. Ajută-mă să mă întorc de la 
păcatele mele şi să le arăt altora că am făcut asta prin acţiunile mele” 
Amin.   

Răspunsul “NU” 

Ai putea să-l întrebi astfel: “Ce te-ar împiedica să treci de 
partea cealaltă? Nu te aştepta întotdeauna să vezi rezultate imediate în 
urma eforturilor tale. Pentru mulţi oameni, evanghelizarea este mai 
degrabă un proces decât un eveniment. 1 Corinteni spune: “Eu am 
sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească”. Pavel explică 
faptul că, cel mai adesea, durează timp pentru a obţine rezultate atunci 
când împărtăşim Vestea Bună a Lui Isus Hristos. Uneori plantăm 
seminţe în vieţile oamenilor. Alteori udăm ceea ce altul a sădit. Dar 
rezultatul este întotdeauna lăsat pe seama individului şi a Lui 
Dumnezeu. Nu putem face nimic ca rezultatele să apară. 
Responsabilitatea noastră este doar aceea de a împărtăşi Vestea Bună a 
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Şi aşa cum El a biruit moartea şi noi o vom birui-o. 
 “Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost 
botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din 
morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În 
adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu 
a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a 
Lui.” (Rom 6:3-5) 
 Ce simbolizează botezul în apă?   
 Botezul simbolizează moartea noastră faţă de păcat şi 
învierea noastră la o viaţă nouă 
 Un simbol este o reprezentare tangibilă a unei realităţi 
intangibile. Botezul este semnul exterior al realităţii interioare. 
   Botezul este un simbol al faptului că noi am lăsat în urmă un  
stil vechi de viaţă şi am început un nou stil de 
viaţă.  Natura  noastră păcătoasă a murit cu 
Hristos şi pentru că ea este moartă, noi suntem 
liberi faţă de păcat. 
• Ai fost un alcoolic? Asta a murit. 
• Ai fost imoral? Asta a murit 
• Ai fost stăpânit de vreun păcat care îţi 

controla viaţa? Acel ceva a murit! 
 A fi botezat este a spune public: 
“Dumnezeu s-a atins de viaţa mea! Dumnezeu 
m-a iertat! El m-a schimbat! Şi această schimbare este aşa de minunată 
încât vreau să-I dau lui restul vieţii mele!”.  Botezul în apă 
confirmă faptul că natura ta veche, păcătoasă a fost răstignită şi că ai 
îmbrăcat o natură nouă, divină. Ţi-ai luat un nou angajament, de a-L 
sluji pe Isus, şi te-ai separat de vechiul stil de viaţă.  
 “Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu 
El, pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel 
ca să nu mai fim robi ai păcatului.”(Romani 6:6)   
  “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc…dar nu  mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acuma 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-
a dat pe Sine însuş pentru mine.”Gal. 2:20- 
 Botezul ne arată că noi nu mai aparţinem nouă înşine, trecutului 

Botezul este 
semnul 
exterior al 
realităţii 
interioare 
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LECŢIA 6 

 

 BOTEZUL ÎN APĂ 
 În calitate de nou creştin, este foarte important să faci câţiva paşi 
care te vor ajuta să te identifici cu Hristos în fiecare domeniu din viaţa 
ta. Unul din paşii pe care un nou creştin trebuie să-i facă este să fie 
botezat în apă. Botezul este un act prin care credincioşii se identifică 
cu Hristos şi îşi exprimă credinţa şi angajamentul lor. ”Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19) 

  În Fapte 2:38 Apostolul Petru porunceşte mulţimii, “Păcăiţi-vă, 
le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre.” 
 În toată cartea Faptelor Apostolilor şi defapt în tot Noul 
Testament, se vede că se aştepta de la oricine devenea creştin să se 
boteze:  
• Ucenicii lui Isus au fost botezaţi şi  şi ei botezau pe alţi 

credincioşi. (Ioan 3:22-23, Ioan 4:1,2)   
• Credincoşii au fost botezaţi în ziua Cincizecimii (Fapte 2:38) 
• Filip a botezat pe câţiva samariteni după ce le-a predicat (Fapte 

8:12,13) 
• Filip l-a botezat pe famenul Etiopean după ce el a devenit creştin 

(Fapte 8:38) 
• Saul, care a devenit Pavel a fost botezat după întoarcerea lui 

(Fapte 9:18) 
 Pavel spune în Efeseni 
4:5, că noi ca şi creştini 
împărtăşim acelaşi Domn, 
aceaşi credinţă şi acelaşi botez. 
  
  Ce este botezul? 
 Cuvântul botez înseamnă 
procesul de scufundare, sau a fi 
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udat în întregime înţelegând că persoana este scufundată sub nivelul 
apei. Famenul etiopian a fost scufundat de către Filip, “…s-au pogorât 
amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen” (Fapte 8:38).   
 Motivul pentru care în bisericile tradiţionale stropitul sau 
turnarea apei pe cap a devenit obişnuită a fost pentru că este mai 
comodă. Este mult mai uşor să stropeşti apă pe cineva decât să-l 
cufunzi într-un bazin.  
  

 Trebuie să mă botez ca să fiu creştin? 
 Nu trebuie să fi botezat în apă ca să 
fi creştin dar să nu uităm că botezul este o 
decizie a voinţei şi un act de supunere în 
urmarea lui Hristos.    
 O persoană nu primeşte mântuirea 
prin botez.  Instrumentul cheie în a primi 
mântuirea lui Dumnezeu, este prin 
credinţa în Isus Hristos.  “Căci prin har 
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta 
nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni.”(Efeseni 2:8,9) 
 Biblia ne învaţă că botezul  este un 
simbol a ceea ce Dumnezeu a făcut deja în noi. Credinciosul declară în 
exterior angajamentul său interior prin care l-a făcut pe Hristos Domn 
al vieţii sale. Noi nu suntem mântuiţi pentru că suntem botezaţi, noi 
suntem botezaţi pentru că suntem mântuiţi.   
  
  De ce trebuie să mă botez? 
Pentru că Isus ne-a poruncit.  Toţi creştinii trebuie să fie botezaţi în 
apă. Isus a accentuat importanţa lui când a spus: “Cine va crede şi se 
va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). În Ioan 14:15 Isus spune, 
“Dacă mă iubiţi veţi păzi poruncile mele!”. Prin aceasta El nu încerca 
să ne manipuleze aşa după cum mulţi oameni fac, prin a spune, “Dacă 
mă iubeşti ai face asta pentru mine”. Dar El spunea că o dragoste 
adevărată pentru El în mod natural ar face ce este drept şi bine, dacă 
într-adevăr legile Lui sunt scrise pe  

Botezul în apă 
te identifică cu 
Hristos, 
exprimând 
credinţa şi 
angajamentul 
tău. 
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• inimile noastre. Botezul în apă nu este opţional ci este un element 
important al ascultării. A refuza botezul în apă, înseamnă a trăi în 
neascultare faţă de voia revelată a lui Dumnezeu şi a refuza să urmezi 
exemplul lui Isus Hristos. 

• Pentru a urma exemplul lui Isus –  Pentru că Isus însuşi a fost 
botezat de Ioan şi noi, ca urmaşi ai lui Isus, trebuie să ne botezăm. 
“ Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat 
de el.(Matei 3:13). Isus nu a fost botezat ca un semn al spălării 
păcatelor, ci ca o mărturie ca a fost într-o supunere totală faţă de voia 
Tatăul Său. Botezul lui a marcat începutul lucrării lui Isus pe pământ.  

• Pentru iertarea păcatelor    „...Şi fiecare din voi să fie botezat în 
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre...” (Fapte 
2:38) 

• Pentru a fi îmbrăcat cu Hristos  
“Toţi care aţi fost botezaţi pentru 
Hristos, v-aţi îmbrăcat cu 
Hristos.” (Gal. 3:27) 

• Pentru a te identifica cu 
moartea şi învierea lui Cristos  

 Intrarea noastră în apă în timpul 
botezului ne identifică cu moartea lui 
Hristos pe cruce şi îngroparea Lui. Isus 
a ales în mod deliberat să moară în locul 
nostru, aşa că şi noi trebuie de bună voie 
să intrăm în apa botezului pentru a ne 
ridica la o viaţă nouă. 
 Isus care era Dumnezeu în trup, a 
venit şi a trăit o viaţă perfectă pe care 
noi niciodată nu o puteam trăi. Apoi a 
murit pe o cruce.  Isus a murit, cu toate 
că nu a păcătuit. A plătit plata pentru ceva ce El nu a făcut, şi astfel a 
câştigat victoria asupra morţii. Acum când noi credem în El şi î-L 
acceptăm ca Domn şi Mântuitor noi nu mai trebuie să plătim plata 
păcatului. El a plătit-o pentru noi. 
 Când ieşim din apă, ne identificăm cu învierea lui din morţi. Noi 
sărbătorim învierea, pentru că ne arată că Isus Cristos a biruit moartea.   
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Şi aşa cum El a biruit moartea şi noi o vom birui-o. 
 “Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi 
în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut 
una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi 
printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.” (Rom 6:3-5) 
 Ce simbolizează botezul în apă?   
 Botezul simbolizează moartea noastră faţă de păcat şi învierea 
noastră la o viaţă nouă 
 Un simbol este o reprezentare tangibilă a unei realităţi intangibile. 
Botezul este semnul exterior al realităţii interioare. 
   Botezul este un simbol al faptului că noi am lăsat în urmă un  stil 
vechi de viaţă şi am început un nou stil de viaţă.  Natura  noastră 
păcătoasă a murit cu Hristos şi pentru că ea este 
moartă, noi suntem liberi faţă de păcat. 
• Ai fost un alcoolic? Asta a murit. 
• Ai fost imoral? Asta a murit 
• Ai fost stăpânit de vreun păcat care îţi 

controla viaţa? Acel ceva a murit! 
 A fi botezat este a spune public: 
“Dumnezeu s-a atins de viaţa mea! Dumnezeu m
-a iertat! El m-a schimbat! Şi această schimbare 
este aşa de minunată încât vreau să-I dau lui 
restul vieţii mele!”.  Botezul în apă confirmă faptul că natura ta veche, 
păcătoasă a fost răstignită şi că ai îmbrăcat o natură nouă, divină. Ţi-ai 
luat un nou angajament, de a-L sluji pe Isus, şi te-ai separat de vechiul stil 
de viaţă.  
 “Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, 
pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să 
nu mai fim robi ai păcatului.”(Romani 6:6)   
  “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc…dar nu  mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acuma în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat 
pe Sine însuş pentru mine.”Gal. 2:20- 
 Botezul ne arată că noi nu mai aparţinem nouă înşine, trecutului  

Botezul este 
semnul 
exterior al 
realităţii 
interioare 
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nostru, fricii pentru viitor, puterilor 
demonice a alcoolului, sexului, mândriei, 
invidiei sau bârfei. Ci viaţa noastră 
aparţine lui Cristos.   
 Botezul în apă este un punct de 
referinţă. Te vei putea uita în urmă la 
botezul în apă ca la momentul în care ţi-ai 
declarat în mod public credinţa în Hristos. 
Acest moment de  referinţă îţi va aminti 
mereu că ţi-ai început viaţa de creştin cu 
conştiinţa curată înaintea Lui Dumnezeu.   
“... botezul, care nu este o curăţire de 
întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui 
cuget curat înaintea lui Dumnezeu....” 1 
Petru 3:21). 

   
   Dar dacă am fost “botezat” când am fost copilaş? 
  Biblia ne învaţă că o persoană trebuie să fie botezată după ce 
devine creştin şi după ce mărturiseşte credinţa în Isus. Acesta este 
modelul din cartea Faptelor Apostolilor şi în Noul Testament. 
 Un copilaş este incapabil să mărturisească credinţa în Isus, chiar 
dacă această credinţa ar exista după cum unii afirmă. Si pentru că 
bebeluşii nu-şi pot exprima credinţa în Isus, ei nu pot fi botezaţi. 
 Aceia care practică botezul copilaşilor se bazează pe două tipuri de 
pasaje biblice. Primul tip este în Matei 19:13-15, unde Isus 
binecuvintează copii.  Este un lucru minunat să binecuvintezi pe copii, 
dar pasajul acesta nu vorbeşte nimic despre botez. Binecuvântarea şi 
botezul copiilor sunt două lucruri diferite.  
 Al doilea  tip de pasaje biblice vorbesc despre “botezul cu toată 
familia”.(Fapte 16:33) Dar nici unul din aceste pasaje nu indică faptul că 
au fost  copilaşi în aceste familii. 
 Dacă părinţii tăi te-au botezat în acest mod când ai fost un copilaş, 
nu a fost un lucru rău. A fost minunat dacă părinţii tăi au folosit acea 
ceremonie să te dedice Domnului. Dar  un astfel de act nu constituie 
modul biblic pentru botezul în apă. Aşa că noi credem că oricine a fost 
“botezat” înainte ca să se întoarcă la Cristos, trebuie să  
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Evangheliei. Aceasta presupune uneori să construieşti relaţii, să-i ajuţi 
pe alţi oameni în nevoile lor şi să le arăţi că-ţi pasă de ei. 

S-ar putea să fii batjocorit, deci fii pregătit! 

S-ar putea ca unii să râdă de tine, să te dispreţuiască pentru 
ceea ce spui, dar asta să nu te afecteze. Oamenii I-au făcut mult mai 
mult rău lui isus, dar El nu s-a răzbunat pe ei. El a venit să sufere şi să 
moară pentru mine şi pentru tine. Noi avem cel mai de preţ lucru pe 
care cineva ar putea avea: prietenia cu Dumnezeu. Este cu mult mai 
bine să avem favoarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu prin ascultarea 
de El, decât favoarea unor oameni care într-o zi vor pieri. 

Isus a spus:”Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, 
căci a lor este Împărăţia Cerurilor. Ferice va fi de voi când, din 
pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot 
felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi 
veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri.”(Matei 5: 
10-12) 

   

 

 

 ÎNTREBĂRI 

  1.Crezi că poţi conduce pe cineva la Hristos? 

   

  2.Ce mod de abordare foloseşti ca să conduci pe cineva la  
  Hristos? 

   

  3.Enumeră trei persoane care crezi că ar fi mai deschise ca 
  să-L primească pe Hristos. 

   

  4.Scrie o mărturie  despre întoarcerea ta la Hristos.      
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inimile noastre. Botezul în apă nu este opţional ci este un element 
important al ascultării. A refuza botezul în apă, înseamnă a trăi în 
neascultare faţă de voia revelată a lui Dumnezeu şi a refuza să 
urmezi exemplul lui Isus Hristos. 

• Pentru a urma exemplul lui Isus –  Pentru că Isus însuşi a fost 
botezat de Ioan şi noi, ca urmaşi ai lui Isus, trebuie să ne botezăm. 
“ Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie 
botezat de el.(Matei 3:13). Isus nu a fost botezat ca un semn al 
spălării păcatelor, ci ca o mărturie ca a fost într-o supunere totală 
faţă de voia Tatăul Său. Botezul lui a marcat începutul lucrării lui 
Isus pe pământ.  

• Pentru iertarea păcatelor    „...Şi fiecare din voi să fie botezat 
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre...” 
(Fapte 2:38) 

• Pentru a fi îmbrăcat cu Hristos  “Toţi care aţi fost botezaţi 
pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.” (Gal. 3:27) 

• Pentru a te identifica cu moartea şi învierea lui Cristos  
 Intrarea noastră în apă în timpul botezului ne identifică cu 
moartea lui Hristos pe cruce şi 
îngroparea Lui. Isus a ales în mod 
deliberat să moară în locul nostru, aşa 
că şi noi trebuie de bună voie să intrăm 
în apa botezului pentru a ne ridica la o 
viaţă nouă. 
 Isus care era Dumnezeu în trup, a 
venit şi a trăit o viaţă perfectă pe care 
noi niciodată nu o puteam trăi. Apoi a 
murit pe o cruce.  Isus a murit, cu toate 
că nu a păcătuit. A plătit plata pentru 
ceva ce El nu a făcut, şi astfel a 
câştigat victoria asupra morţii. Acum 
când noi credem în El şi î-L acceptăm 
ca Domn şi Mântuitor noi nu mai 
trebuie să plătim plata păcatului. El a 
plătit-o pentru noi. 
 Când ieşim din apă, ne identificăm cu învierea lui din morţi. Noi 
sărbătorim învierea, pentru că ne arată că Isus Cristos a biruit moartea.  
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nostru, fricii pentru viitor, puterilor 
demonice a alcoolului, sexului, mândriei, 
invidiei sau bârfei. Ci viaţa noastră 
aparţine lui Cristos.   
 Botezul în apă este un punct de 
referinţă. Te vei putea uita în urmă la 
botezul în apă ca la momentul în care ţi-
ai declarat în mod public credinţa în 
Hristos. Acest moment de  referinţă îţi va 
aminti mereu că ţi-ai început viaţa de 
creştin cu conştiinţa curată înaintea Lui 
Dumnezeu.   “... botezul, care nu este o 
curăţire de întinăciunile trupeşti, ci 
mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu....” 1 Petru 3:21). 

   
   Dar dacă am fost “botezat” când am fost copilaş? 
  Biblia ne învaţă că o persoană trebuie să fie botezată după ce 
devine creştin şi după ce mărturiseşte credinţa în Isus. Acesta este 
modelul din cartea Faptelor Apostolilor şi în Noul Testament. 
 Un copilaş este incapabil să mărturisească credinţa în Isus, chiar 
dacă această credinţa ar exista după cum unii afirmă. Si pentru că 
bebeluşii nu-şi pot exprima credinţa în Isus, ei nu pot fi botezaţi. 
 Aceia care practică botezul copilaşilor se bazează pe două tipuri 
de pasaje biblice. Primul tip este în Matei 19:13-15, unde Isus 
binecuvintează copii.  Este un lucru minunat să binecuvintezi pe copii, 
dar pasajul acesta nu vorbeşte nimic despre botez. Binecuvântarea şi 
botezul copiilor sunt două lucruri diferite.  
 Al doilea  tip de pasaje biblice vorbesc despre “botezul cu toată 
familia”.(Fapte 16:33) Dar nici unul din aceste pasaje nu indică faptul 
că au fost  copilaşi în aceste familii. 
 Dacă părinţii tăi te-au botezat în acest mod când ai fost un 
copilaş, nu a fost un lucru rău. A fost minunat dacă părinţii tăi au 
folosit acea ceremonie să te dedice Domnului. Dar  un astfel de act nu 
constituie modul biblic pentru botezul în apă. Aşa că noi credem că 
oricine a fost “botezat” înainte ca să se întoarcă la Cristos, trebuie să 
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se  boteze din nou după ce l-au primit pe Cristos ca Domn şi 
Mântuitor. 

  

Când ar trebui să mă botez? 

• După ce ai auzit evanghelia vestită  (Marcu 16:15) 

• După ce ai primit cu bucurie Cuvântul  (Fapte 2:41)   

• După ce crezi în inima ta şi mărturiseşti că Isus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu (Fapte 8:36-38, Rom 10:10, 1 
Tim 6:12-13).   

• După ce te întorci de la păcatele tale şi-L urmezi pe Isus. 
(Fapte 2:38)  

Dacă L-ai primit pe Hristos şi te-ai 
întors sincer la El, atunci este timpul să-
L urmezi în apa botezului.  Botezul  ar 
trebui să fie unul din primii paşi în a 
deveni un ucenic al lui Isus. 
 În Noul Testament aceia care s-au 
întors la Hristos de obicei erau botezaţi 
imediat. Dar a fost destul de devreme în 
istoria bisericii când s-a decis că este 

nevoie de unele instrucţiuni înainte de botez pentru că oamenii cereau 
să fie botezaţi fără să înţeleagă ce înseamnă a fi creştin. Dacă tu 
înţelegi ce înseamnă a fi un creştin, ce însemnă să fii un ucenic al lui 
Isus Cristos, şi dacă ştii că tu te încrezi în El ca Domn şi Mântuitor, 
atunci tu trebuie să fii botezat. 

Stai de vorbă cu cel care ţi-a dat această cărticică şi roagă-l să 
te ajute să te pregăteşti pentru botezul în apă. 

            

               ÎNTREBĂRI 
  1. Ce înseamnă botezul în apă pentru tine? 

  2. De ce este botezul în apă un beneficiu pentru tine? 

  3. Când vrei să fi botezat? 

Botezul  ar trebui 
să fie unul din 
primii paşi în a 
deveni un ucenic 
al lui Isus. 
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udat în întregime înţelegând că persoana este scufundată sub nivelul 
apei. Famenul etiopian a fost scufundat de către Filip, “…s-au pogorât 
amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen” (Fapte 8:38).   
 Motivul pentru care în bisericile tradiţionale stropitul sau 
turnarea apei pe cap a devenit obişnuită a fost pentru că este mai 
comodă. Este mult mai uşor să stropeşti apă pe cineva decât să-l 
cufunzi într-un bazin.  
  

 Trebuie să mă botez ca să fiu creştin? 
 Nu trebuie să fi botezat în apă ca să 
fi creştin dar să nu uităm că botezul este o 
decizie a voinţei şi un act de supunere în 
urmarea lui Hristos.    
 O persoană nu primeşte mântuirea 
prin botez.  Instrumentul cheie în a primi 
mântuirea lui Dumnezeu, este prin 
credinţa în Isus Hristos.  “Căci prin har 
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta 
nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni.”(Efeseni 2:8,9) 
 Biblia ne învaţă că botezul  este un 
simbol a ceea ce Dumnezeu a făcut deja în noi. Credinciosul declară în 
exterior angajamentul său interior prin care l-a făcut pe Hristos Domn 
al vieţii sale. Noi nu suntem mântuiţi pentru că suntem botezaţi, noi 
suntem botezaţi pentru că suntem mântuiţi.   
  
  De ce trebuie să mă botez? 
• Pentru că Isus ne-a poruncit.  Toţi creştinii trebuie să fie 

botezaţi în apă. Isus a accentuat importanţa lui când a spus: “Cine 
va crede şi se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). În Ioan 
14:15 Isus spune, “Dacă mă iubiţi veţi păzi poruncile mele!”. Prin 
aceasta El nu încerca să ne manipuleze aşa după cum mulţi oameni 
fac, prin a spune, “Dacă mă iubeşti ai face asta pentru mine”. Dar 
El spunea că o dragoste adevărată pentru El în mod natural ar face 
ce este drept şi bine, dacă într-adevăr legile Lui sunt scrise pe 

Botezul în apă 
te identifică cu 
Hristos, 
exprimând 
credinţa şi 
angajamentul 
tău. 
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