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Creştinismul:  
un mod de viaţă 

Creştinismul a fost principala religie Occidentală de secole.  Totuşi influenţa ei nu pare să fi 
redus perceptibil ravagiile războiului sau să fi restrâns neomenia omului pentru om.  Ca rezultat, 
milioane de oameni îl privesc învăţăturile lui Isus Hristos ca fiind nepractice şi imposibil de 
aplicat în lumea reală.  Este părerea lor un punct de vedere valid al modului de viaţă învăţat de 
Isus? 
 Nici de cum!  Dimpotrivă, statisticele adunate prin supravegheri publice dezvăluie un 
motiv evident dece creştinismul popular este atât de ineficace.  Puţini din cei care pretind că îl 
urmează pe Hristos practică actualmente ceea ce a propovăduit El.  Până astăzi, marea 
majoritate a creştinilor practicanţi sunt urmaşi ai lui Hristos numai în nume.   Pur şi simplu ei nu 
trăiesc modul de viaţă pe care la propovăduit Isus. 
 America este cea mai religioasă dintre naţiuni care pretinde să fie în cea mai mare parte 
creştină. Dar observă admiterea aceasta a unui educator familiar cu trendurile religioase ale ţării.   
Într-un interviu din 25 decembrie, 1995, Margareta Warner dela Public Broadcasting System – 
Robert Franklin, directorul studiilor bisericii-negre dela Şcoala de Teologie Candler la 
Universitatea Emory din Atlanta, Georgia, a remarcat:  „…Deşi noi am aflat [dela un Poll Gallup] 
că 96 la sută din Americani pretind că cred în Dumnezeu …nu sunt sigur că este o informaţie 
adevărată – Eu cred că oamenii îşi exprimă credinţa în Dumnezeu ca un fel de insignă de 
membru, o insignă foarte ieftină de membru în societatea civilizată.  Americanii, în aprecierea 
mea, au o foarte mare apreciere a dimensiunii estetice a religiei.  Nouă ne place Mesia de Handel, 
ascultăm spiritualele Negre, [admirăm] arta capelei Sistine, dar când se vine la aderarea la Cele 
Zece Porunci, la predica depe Munte, la eticile religioase, aflăm că î că avem un drum lung de 
parcurs.”  
 Oamenii au idei diferite despre ce constituie creştinismul.  Puţini dintre ei se bazează solid 
pe ce  învaţă Biblia.  Multe poluri şi supravegheri ale creştinilor profesaţi arată că ei cred că atâta 
timp cât ei cred în Isus, sunt prezenţi în biserică ocazional, şi sunt în general oameni de treabă, ei 
îi fac plăcere lui Dumnezeu. 
 Religia, pentru ei, este, mai mult sau mai puţin, orice voiesc ei să fie.  Ei cred că orice 
preferinţă sau practică religioasă personală, atâta timp cât este motivată de intenţii bune, îi este 
acceptabilă lui Dumnezeu. 
 Mai mult, mulţi conducători religioşi îşi învaţă turmele lor să creadă că orice efort din 
partea lor de a practica fapte bune ca un mod de viaţă baza pe Scripturi, dincolo de simpla 
„credinţă,”  poate fi un afront către Dumnezeu.  Unii chiar pretind că Dumnezeu se aşteaptă la 
nimic din partea lor dincolo de a crede în existenţa lui Isus, sau „crezând în numele lui Isus.”  
Credinţa că creştinismul ar trebui să fie un mod de viaţă – că Dumnezeu se aşteaptă ca noi să 
facem ceva ca să merităm aprobarea Sa – practic a dispărut. 
 Este acceptabil să crezi că suntem liberi să ne închinăm lui Dumnezeu cum ne place, să-L 
reformăm pe Dumnezeu în imaginea noastră?  Sau ne-a dezvăluit Dumnezeu o apropiere la viaţă 
pe care El se aşteaptă ca noi s-o urmăm?  Îi pasă Lui ce facem noi şi cum ne comportăm?  Este 
El preocupat de modul în care noi trăim?  Defineşte Cuvântul Lui modul de viaţă pe care El se 
aşteaptă ca noi să practicăm?  Dacă este aşa, care este?  Îi face vre-o diferenţă relaţiei pe care se 
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presupune că noi o avem cu El?  În lecţia aceasta vom examina răspunsurile la întrebările acestea 
din Scripturi. 
 

Modul de Viaţă al lui Dumnezeu 
 
Este suficient ca să primeşti viaţa veşnică numai să crezi în Isus Hristos ca Domn şi 
Mântuitor? 
 
 „Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce 
face voia Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! 
N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe 
minuni în Numele Tău?”  Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă 
dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege”  (Matei 7:21-23). 
 
 Deşi acceptarea şi onorarea rolului lui Hristos în mântuirea noastră este esenţial, Isus a 
spus că numai crezând în numele Lui nu satisface toate cerinţele lui Dumnezeu privitor la felul în 
care are trebui să trăim.  Noi trebuie de asemenea să facem voia Tatălui. 
 Isus a explicat că El se aşteaptă la mult mai mult din partea adepţilor Săi decât numai să 
creadă că El este Hristos – Mesia – şi să-L cheme Domn.  El ne cere de asemenea să ne 
schimbăm felul în care trăim. 
 
Cum a descris Hristos felul în care ar trebui să trăim? 
 
 „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la 
pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la 
viaţă, şi puţini sunt cei ce o află”  (Matei 7:13-14; compară cu Luca 13:23-25, accentuarea 
adăugată peste tot). 
 
 George Barna, un american director al unei agenţii de sondare a opiniei publice, care se 
specializează în observarea şi catalogarea trendurilor şi comportărilor religioase, spune că 
creştinismul modern este un kilometru de lat şi un centimetru de adânc. Dar creştinismul lat de un 
kilometru nu este poteca spre Împărăţia lui Dumnezeu.  În schimb, conform cu Isus, este şoseaua 
spre distrugere. 
 Calea ce conduce la viaţa veşnică este calea de a trăi în cadrul limitelor definite de legea 
lui Dumnezeu.  Nu este calea cea mai lată şi populată care aprobă orice preferinţă şi practică de 
comportare. 
 
Care este sursa celor mai populare păreri despre felul în care are trebui să-l slujim şi să ne 
închinăm lui Dumnezeu? 
 
 „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este 
departe de Mine.  De geaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti”  
(Matei 15:8-9). 
 
 „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în 
apostoli ai lui Hristos.  Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de 
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lumină.  Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. 
Sfârşitul lor va fi după faptele lor”  (2 Corinteni 11:13-15). 
 
 La fel cum a fost în vremea lui Hristos şi a proorocilor biblici, tot aşa este şi astăzi!  Cea 
mai multă lume bazează credinţa pe cuvintele şi părerile învăţătorilor religioşi care le plac mai 
mult.  Puţini se uită mai întâi la cuvintele lui Dumnezeu în Scripturi ca baza principală a credinţei 
lor. 
 
Care ar trebui să fie sursa noastră de credinţă şi ghidul pentru comportarea noastră? 
 
 „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”  
(Romani 10:17; compară cu versurile 15-16). 
 
 „Întrebaţi legea şi descoperirea! De nu vă vor vorbi asemenea cuvântului acesta, atunci 
nu-i lumină în ei”  (Isaia8:20, Biblia Ortodoxă Română). 
 
 Dacă noi într-adevăr vrem să-l urmăm pe Dumnezeu conform instrucţiunilor Lui, noi 
trebuie să evaluăm cinstit originea obiceiurilor noastre de închinăciune şi mod de viaţă curente.  
Noi trebuie să ne întrebăm dacă ele provin din Scripturi.  Sunt învăţătorii noştri loiali Cuvântului 
lui Dumnezeu?  Sau diseminează ei numai învăţăturile şi ideile oamenilor?  Răspunsul la 
întrebările acestea face o diferenţă enormă dacă Dumnezeu va lucra cu noi ca slujitorii Lui sau 
dacă El ne va respinge. 
 
Este închinăciunea la Dumnezeu în van o tendinţă recentă? 
 
 „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, cînd a zis:  ,Norodul acesta se apropie 
de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.  De geaba Mă 
cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti”  (Matei 15:7-9). 
 
 „Şi vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar 
nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor.  Iată 
că tu eşti pentru ei ca un cântăreţ plăcut, cu un glas frumos şi iscusit la cântare pe coarde. Ei îţi 
ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc de loc”  (Ezekiel 33:31-32). 
 
 Cu mai mult de 2500 de ani în urmă, proorocii Isaia şi Ezekiel au descris apropierea la  
închinăciune pe care o luaseră Israeliţii, pentru folosul propriu şi până la urmă fără valoare.  
Lumea a auzi cuvintele mesagerilor lui Dumnezeu dar ei nu au practicat ceea ce auziseră.  Mai 
târziu, în vremea Noului Testament, Isus a zis că apropierea aceasta echivalează  cu închinarea la 
Dumnezeu în zadar – până la urmă fără roadă şi fără valoare.  Puţin s-a schimbat.  Epoca noastră 
este epoca necredinţei. 
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Cum descriu Scripturile credinţele şi comportarea primilor creştini? 
 
 „Acuila şi Priscila, cînd l-au auzit, l-au luat la ei, şi i-au arătat mai cu de amăruntul 
Calea lui Dumnezeu”  (Faptele Apostolilor 18:26). 
 
 „Pe vremea aceea, s'a făcut o mare turburare cu privire la Calea Domnului”  (Faptele 
Apostolilor 19.23). 
 
 „Felix, care ştia destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să 
cercetez pricina voastră cînd ca veni căpitanul Lisias” (Faptele Apostolilor 24:22;  compară 
Faptele Apostolilor cu 9:1-2; 19:1-2, 9-10). 
 
 Membrii Bisericii la început s-au referit adesea la ei înşişi ca acei care urmau Calea.  
Pavel se referă la modul lor de viaţă drept „Calea Domnului” şi „Calea lui Dumnezeu”  (Faptele 
Apostolilor 18:25-26).  Cu alte cuvinte, primii creştini, învăţaţi direct de apostolii lui Hristos, 
erau recunoscuţi după faptele şi acţiunile lor.  Modul lor de viaţă duhovnicesc (dumnezeiesc) îi 
distingea de societatea din jurul lor.   
 Modul de viaţă a primilor creştini a fost numit Calea pentru că ei trăiau modul în care 
trăise Hristos.  Ei I-au urmat exemplul.  Ei I-au ascultat instrucţiunile.  „Calea” a fost atunci, şi 
încă este, un mod de viaţă şi gândire care este profund diferit de cel urmat de vasta majoritate a 
omenirii. 
 

Fundaţia 
 
 Când Hristos a venit pe pământ El a explicat că modul acesta de gândire– prin puterea 
Duhului Sfânt – avea să producă fructul acţiunilor şi faptelor drepte.  El a învăţat că modul de 
viaţă al lui Dumnezeu este modul de dat în loc de cel normal, omenesc, egoist de luat (Luca 6:38; 
Faptele Apostolilor 20:35). 
 
Cum a contrastat Pavel aceste două moduri de gândire şi trăit? 
 
 „În adevăr, ce ice trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii 
pământeşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.  Şi 
umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului 
este viaţă şi pace” (Romani 8:5-6). 
 
 „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să 
privească pe altul mai pe sus de el însuşi.  Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la 
foloasele altora.  Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus”  (Filipeni 2:3-5). 
 
 Cheia pentru trăitul unei căi de viaţă diferită de căile lumii este să permiţi Duhului lui 
Dumnezeu să lucreze în noi astfel că noi vom gândi ca Isus Hristos.  Prin Duhul Său Dumnezeu 
nu numai că ne conduce într-un mod de gândire diferit, El ne ajută să ne schimbăm motivările 
care ne guvernează acţiunile.  Aceasta concentrare pe generozitate în loc de apropierea egoistă 
produsă de modul nostru natural de gândire aduce, în schimb, o schimbare dramatică în modul în 
care trăim şi în tot ce facem. 
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Care sunt priorităţile cele mai importante ale noului nostru mod de viaţă?  
 
 „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra.”  (Matei 6:33). 
 
 „Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi 
mamă”  (Matei 12:50). 
 
 „…cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac”  (1 Ioan 2:17). 
 
 Dumnezeu cere ca noi să ne rearanjăm priorităţile, permiţând Duhului Sfânt să ne ajute să 
ne schimbăm modul nostru de gândit.  Slujindu-L pe Dumnezeu făcându-I voia şi dorind să fim 
în Împărăţia Lui trebuie să fie prioritatea noastră cea mai înaltă.  Când noi îl punem pe Dumnezeu 
primul, El ne promite să ne prevadă căi de a ne satisface toate nevoile.  Aceasta, prin ea însăşi, 
este o promisiune minunată care ar trebui să ne dea  încredere şi confort. 
 Trăind o viaţă neprihănită este cu mult mai mult decât numai chemând numele lui 
Dumnezeu ca şi cum aceasta singură ne-ar scuza pentru a face orice ne place.  Trăind o viaţă 
neprihănită înseamnă să facem ceea ce îi face plăcerea lui Dumnezeu.  Înseamnă să practicăm 
ceea ce ne spune El să facem – trăind un mod de viaţă definit de Cuvântul Său.  Noi trebuie să 
înţelegem clar fundamentele acelui mod de viaţă. 
 
Ce alte principii fundamentale au învăţat Hristos şi apostolii Săi? 
 
 „Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac 
ca să moştenesc viaţa vecinică?”  Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”  El a 
răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată 
puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”   „Bine ai răspuns”, i-a zis 
Isus; „fă aşa, şi vei avea viaţa vecinică”  (Luca 10:25-28). 
 
 „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt 
grele”  (1 Ioan 5:3). 
 
 „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi”  ( Ioan 
15:13; compară cu versurile 15-17). 
 
 Isus şi apostolii Săi au învăţat un mod de viaţă bazat pe observarea Poruncilor lui 
Dumnezeu din inimă cu dragoste care de bună voie face sacrificii personale pentru folosul altora 
– concentrându-se mai mult pe a da decât pe a primi. Este calea grijei pentru buna stare a altora.   
 Un creştin adevărat nu-şi poate baza modul lui de viaţă – noua lui cale de a trăi – pe 
propriile sale idei de bine şi rău.  Fundamentele modului în care noi are trebui să trăim sunt 
definite de Dumnezeu în Scripturi.  Legile lui Dumnezeu, şi exemplul lui Hristos de supunere 
perfectă a acelor legi, pun standardele pentru o viaţă creştină veritabilă. 
 Trebuie să fim siguri că înţelegem rolul legii lui Dumnezeu în vieţile noastre.  Pavel 
explică cu tărie în scrisorile sale că nici o lege nu ne poate justifica vre-odată – adică, nu poate 
înlătura vinovăţia pe care am obţinut-o prin încălcările noastre din trecut (Romani 3:23-25).  
Justificarea – ştergerea păcatelor comise mai înainte – este un dar pe care Dumnezeu îl dă gratuit 
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când noi ne pocăim şi ne încrederea în moartea sacrificială a lui Hristos ca plată pentru păcatele 
noastre.  „Pentrucă,” spune Pavel,  „noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără 
faptele Legii”  (versul 28) – adică, prin moartea lui Hristos în locul nostru. 
 Dar Pavel explică atunci, ce rol încă joacă legea în vieţile noastre.  „Deci, prin credinţă 
desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea”  (versul 31).   Scopul legii nu 
este să ne ierte păcatele dar să definească păcatul – „prin Lege vine cunoştinţa deplină a 
păcatului”  (versul 20).  Legea lui Dumnezeu ne dezvăluie principiile şi standardele modului de 
viaţă dumnezeiesc. 
 Pavel a explicat baza vieţii pe care a trăit-o el personal:  „…Îţi mărturisesc că slujesc 
Dumnezeului părinţilor mei după Calea, pe care ei [necredincioşii] o numesc partidă [sectă]; eu 
cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci”   (Faptele Apostolilor 24:14-17).  Modul de viaţă al 
lui Pavel a fost bazat pe ce el învăţase din Sfintele Scripturi. 
 Aceasta este ceea ce vieţile noastre ar trebui să reflecte – cele mai înalte standarde de 
comportare cu dragoste conform aceloraşi Scripturi.  Comportarea noastră ar trebui să reflecte 
atitudinea de a dori să fim slujitori cooperativi şi plini de respect atât ai lui Dumnezeu cât şi ai 
aproapelui nostru omenesc.  Ca adevăraţi creştini noi se presupune să fim un popor care are grijă 
şi slujeşte care este credincios fără compromis principiilor învăţate în Scripturi. 
 

Practicând iubirea, onoarea şi respectul 
 
Rezumă Scripturile modul în care trebuie să interacţionăm cu altă lume? 
 
 „Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!  
Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi 
celor greu de mulţămit”  (1 Petru 2:17-18). 
 
 „Cine nu iubeşte, n'a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste”       (1 
Ioan 4:8;  compară cu 1 Ioan 2:9-11). 
 
 Aşa cum ne spune Ioan, Dumnezeu este dragoste.  Dragostea însumează caracterul lui 
Dumnezeu, motivarea Lui, cum trăieşte El şi cum are de a face cu noi.  El vrea ca  noi să arătăm 
dragostea în toate acţiunile noastre cu alţii. 
 
Cum să-i privim pe cei deasupra noastră în poziţii de autoritate? 
 
 „Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă 
orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de 
blândeţe faţă de toţi oamenii”  (Tit 3:1-2;  compară cu Efeseni 6:5-7). 
 
 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri pentru 
toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.  Lucrul acesta este bun şi 
bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”  (1 Timotei 2:1-4). 
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 „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină 
dela Dumnezeu. Şi stăpânirile cari sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.  Deaceea, cine se 
împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi 
vor lua osânda.  Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să 
nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă dela ea”  (Romani 13:1-3). 
 
Cum trebuie să interacţioneze bărbaţii cu nevestele lor? 
 
 „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru 
ea,”  (Efeseni 5:25). 
 
 „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele”  (Coloseni 3:19). 
 
 „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând 
cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să 
nu fie împiedecate rugăciunile voastre.  Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, 
iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi”  (1 Petru 3:7-8). 
 
 „Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,  când vă vor vedea felul 
vostru de trai: curat şi în temere”  (1 Petru 3:1-2). 
 
Dezvăluie Scripturile că şi copii trebuie să arate şi să primească respect? 
 
 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă 
- „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”  Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie 
pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului”  (Efeseni 6:2-4).  
 
 „Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 
Col 3:21 Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea”  (Coloseni 3:20-
21). 
 
 „nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinţii lor, ci părinţii pentru copiii lor”   (2 
Corinteni 12:14). 
 
 Este la fel de important pentru părinţi să fie consideraţi, iubitori, blânzi şi încurajatori 
pentru copiii lor pe cât este pentru copiii să înveţe să respecte, să onoreze şi să-i iubească pe 
părinţii lor.  Dragostea şi respectul mutual produc un caracter bun în copiii şi  formează legături 
de durată între ei şi părinţii lor. 
 Respectul învăţat acasă se transmite în viaţa de adult.  Una din cauzele mâniei şi violenţei 
în societate este decăderea abruptă a respectului pentru alţii în familie – în special pentru 
simţămintele şi realizările copiilor. 
 
Se aşteaptă Dumnezeu ca să răspundem fiecăruia cu bunătate şi blândeţe? 
 
 „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi…”  (2 Timotei 2:24). 
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 „cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în 
dragoste” (Efeseni 4:2; compară cu 1 Tesaloniceni 4:6-8). 
 
 Modul de viaţă dumnezeiesc începe cu atitudinea noastră către alţii.  În fiecare zonă a 
vieţii noi trebuie să-i tratăm pe alţii cu bunătate, dragoste şi respect. 
 
Cât de important este ca noi de asemenea să iubim şi să onorăm cu sinceritate pe Dumnezeu 
Tatăl şi pe Fiul Său? 
 
 „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; compară cu Maleahi 1:6). 
 
 „Acum…ce alta cere dela tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, 
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, 
din toată inima ta şi din tot sufletul tău,”  (Deuteronom 10:12). 
 
 „Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie”  (Efeseni 
6:24; compară cu Ioan 5:22-23). 
 
 Respectând, onorând şi iubind pe Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul Său, Isus Mântuitorul, este 
un aspect esenţial al trăitului nostru a modului de viaţă pe care Dumnezeu vrea ca noi să trăim. 
 Toate relaţiile de succes cer o măsură de respect şi onoare pentru cei amestecaţi.  Adaugă 
aprecierea – începutul dragostei – unuia pentru celălalt şi poate să înceapă o relaţie personală de 
durată şi apropiată.  Dar ia la o parte oricare din aceste esenţiale şi relaţia începe să se usuce.  Ia-
le la o parte pe toate şi relaţia se va spulbera. 
 Căsătoria, spre exemplu, poate avea succes numai dacă fiecare participant iubeşte, 
onorează şi respectă pe celălalt.  Este imposibil de imaginat o căsătorie cu adevărat fericită în care 
unul dintre parteneri neglijează din obicei simţămintele şi dorinţele celuilalt. 
 Totuşi mulţi creştini declaraţi încearcă să conducă relaţia lor cu Dumnezeu exact în 
maniera aceasta.  Ei se aşteaptă ca Dumnezeu să le răspundă cu dragoste şi respect pentru 
simţămintele şi nevoile lor.  Dar ei nu văd nici o nevoie ca să-I răspundă lui Dumnezeu cu aceeaşi 
onoare şi respect.  Ei nu bagă în seamă Cuvântul Său, nesocotesc învăţăturile Sale şi ignoră 
Poruncile Sale.  Ei nu reuşesc să priceapă obligaţia reciprocă ce trebuie să fie prezentă în relaţia 
pe care Dumnezeu se aşteaptă ca noi să avem cu El şi cu familia spirituală convertită pe care El o 
creează. 
 
Cum priveşte Dumnezeu relaţia Lui cu acei care sunt convertiţi cu adevărat? 
 
 „Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic”  (2 
Corinteni 6:18). 
 
 „Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu”  
(Apocalipsa 21:7). 
 
 „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; compară cu Romani 8:14-17). 
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Care a fost relaţia lui Dumnezeu cu vechiul Israel? 
 
 „Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu”  
(Leviticul 26:12). 
 
 „Pe Domnul îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare 
Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit, şi ţi-a dat fiinţă?”  (Deuteronom 32:6). 
 
 „În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!” şi…Te voi logodi cu Mine  
pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; te 
voi logodi cu Mine prin credincioşie…(Osea 2:16, 19-20). 
 
Ce relaţie cu Dumnezeu ne-a făcut posibil Hristos prin sacrificiul Său? 
 
 „Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un 
legământ nou.  Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat 
de mână, să-i scot din ţara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de 
soţ asupra lor, zice Domnul.”   „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după 
zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi 
fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”  (Ieremia 31:31-33). 
 
 „Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în 
sângele Meu.”  (1 Corinteni 11:25). 
 
 Aşa cum bărbaţii şi femeile intră într-un contract de căsătorie (Maleahi 2:14) în care ei 
promit să se îndrăgească unii pe alţii ca soţi şi soţii, Dumnezeu a promis să intre într-un legământ 
cu acei care I se supun Lui din toată inima şi mintea lor. 
 Cuvântul nou în Noul Legământ, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, implică o 
relaţie contractuală împrospătată sau reînnoită.  Nu implică o relaţie contractuală radical diferită.   
 Noul Legământ este o reîmprospătare, reînnoire a legământului original al lui Dumnezeu.  
Noi o putem compara cu constituţia Statelor Unite.  Amendamente sunt adăugate la documentul 
original care să explice cum urmează să fie interpretat documentul original în condiţii specifice.  
Ele modifică originalul dar nu îl anulează.   
 Într-un mod asemănător, Scripturile confirmă că o nouă – într-un sens reîmprospătată – 
relaţie de legământ există pentru toţi acei care, urmând pocăinţa şi botezul, sunt transformaţi de 
Duhul lui Dumnezeu (Evreii 8:6; Efeseni 2:11-13).  Noua relaţie nu anulează sau exclude 
documentul original pe care a fost bazată vechea relaţie. 
 Însă, unele aspecte ale documentului original – Scripturile Vechiului Testament – trebuie 
interpretate şi aplicate conform spiritului legii aşa cum a fost dezvăluit de Hristos în loc de litera 
precisă a legii (2 Corinteni 3:6).  Spre exemplu, un adulter care se pocăieşte este iertat în loc de a 
fi omorât cu pietre.   Acolo unde este pocăinţă vechea „slujba aducătoare de osândă, a fost slăvită, 
cu cât mai mult o întrece în slavă „slujba aducătoare de neprihănire,” prin care păcatele din trecut 
pot fi iertate şi uitate (versul 9).   
 Scripturile Noului Testament dezvăluie directive bine definite pentru aplicarea 
Scripturilor Vechiului Testament într-o relaţie de legământ reînnoită.  Nici un text din Vechiul 
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Testament nu este şters prin introducerea noului (Matei 3:17).  Dar unele amendamente ale 
vechiului sunt specificate în noul.   
 Modificările  cele mai notabile sunt includerea oamenilor din toate naţiunile, adăugarea de 
promisiuni mai bune – inclusiv promisiunea vieţii veşnice – şi lucrul activ al Duhului lui 
Dumnezeu în acei care au intrat într-o relaţie a Noului Legământ cu Dumnezeu.  Acestea şi alte 
modificări similare au îmbunătăţit dramatic relaţia de legământ care există între Dumnezeu şi 
poporul Său. 
 
Cum este descrisă în Scripturi viitoarea relaţie între Hristos şi Biserica Sa? 
 
 „pentrucă [eu, Pavel] v-am logodit [Biserica] cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui 
Hristos ca pe o fecioară curată”  (2 Corinteni 11:2; compară cu Efeseni 5:25-32). 
 
 „Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui 
s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat.” - (Inul subţire sunt 
faptele neprihănite ale sfinţilor.)  Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii 
Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”  (Apocalipsa 
19:7-9). 
 
 Când El se reîntoarce pe pământ ca Domn al Domnilor , relaţia lui Isus cu sfinţii Săi 
înviaţi va fi ca aceea dintre soţ şi soţia sa.  Aceasta înseamnă că relaţia prezentă dintre Hristos şi 
Biserica Sa este numai  începutul unei relaţii eterne de încredere, fidelitate şi dragoste. 
 Relaţia noastră cu Dumnezeu poate fi comparată cu o relaţie de familie care se dezvoltă 
între un tată şi copiii săi sau relaţia de dragoste  dintre un bărbat şi soţia sa. Hrana corectă pentru 
relaţia aceasta specială trebuie să includă dragoste, onoare, acţiune şi efort. Ca oricare relaţie, 
succesul ei cere de asemenea o investiţie importantă de timp. 
 

Clădind obiceiuri de rugăciune şi studiu al Bibliei 
 
 Comunicare bună este esenţială pentru o relaţie bună.  O implorare continuă a multor 
neveste pentru bărbaţii lor este „Vorbeşte cu mine.”  Un bărbat înţelept înţelege nevoia aceasta şi 
îi face plăcere să comunice cu soţia lui.  Copiii au nevoie de încurajare şi instrucţiuni dela părinţii 
lor, şi  părinţii au nevoie să asculte cererile, întrebările şi părerile copiilor lor.  Fundamentele unei 
comunicări bune includ atât vorbitul cât şi ascultatul. 
 Aceleaşi principii sunt aplicabile şi la relaţia noastră cu Tatăl ceresc.  Comunicarea bună 
dintre El şi noi este un aspect vital al modului dumnezeiesc de viaţă.  Dumnezeu ne vorbeşte prin 
Cuvântul Său, Sfintele Scripturi (Ieremia 10:1; Isaia 51:7).  Noi vorbim cu El prin rugăciune.  
Căile acestea de comunicare dintre Dumnezeu şi noi nu trebuie să devină străzi cu sens unic – cu 
noi numai cerând favoruri dar niciodată ascultând de sfaturi sau instrucţiuni.  Ele trebuie ca 
împreună să devină o cale de comunicare interactivă de ambele sensuri. 
 
Cât de des trebuie să vorbim cu Dumnezeu în rugăciune? 
 
 „Rugaţi-vă neîncetat.  Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”  (1 Tesaloniceni 5:17-18). 
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 Dumnezeu vrea ca noi să facem rugăciunile pentru El un obicei regulat.  Aceasta nu 
înseamnă că noi trebuie să ne rugăm fără pauză în fiecare zi.  Înseamnă simplu că noi nu trebuie 
să încetăm a face rugăciunea un obicei – noi trebuie să ne rugăm regulat şi consistent pentru a 
menţine contactul cu Dumnezeu. 
 
Care au fost obiceiurile de rugăciune ale unora din slujitorii credincioşi ai lui Dumnezeu? 
 
 „Seara, dimineaţa, şi la amiază, oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu”  (Psalm 55:17). 
 
 „Cînd a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de 
sus erau deschise înspre Ierusalem, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe 
Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte”  (Daniel 6:10). 
 
 „A doua zi dimineaţa, pe cînd era încă întunerec de tot, Isus S'a sculat, a ieşit, şi S-a dus 
într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo”  (Marcu 1:35). 
 
 Scripturile arată că a fost o practică destul de obişnuită între slujitorii lui Dumnezeu să se 
roage mai mult decât odată în fiecare zi.  Cel puţin într-o ocazie Isus s-a sculat devreme 
dimineaţa ca să poată să aibă puţin timp în plus singur să vorbească cu Dumnezeu în rugăciune.   
 
Este Dumnezeu interesat în ceea ce avem noi să-I spunem? 
 
 „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile 
lor…”  (1 Petru 3:12). 
 
 „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”  (Iacov 5:16). 
 
 Cartea Apocalipsa compară rugăciunile noastre cu mirosul dulce al fumului de tămâie 
care se ridică la Dumnezeu (Apocalipsa 5:8; 8:3-4).  El este nerăbdător să ne audă exprimându-ne 
grijile din inimă.  Noi putem compara aceasta cu doi tineri care se iubesc conversând adesea şi 
deschis unul cu altul – atenţi la fiecare cuvânt rostit de celălalt.  Dumnezeu apreciază să avem 
acelaşi entuziasm şi nerăbdare, aceeaşi dorinţă arzătoare, să conversăm cu El. 
 
Cât ne este de sensibil Dumnezeu când ne rugăm? 
 
 „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-
l veţi avea”  (Marcu 11:24). 
 
 „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-
l veţi avea”  (Iacov 1:6-7). 
 
 „Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă”  
(1 Ioan 5:14). 
 
 Dumnezeu ne-a promis să ne audă şi să ne răspundă când ne rugăm cu sinceritate şi 
ardoare – conform voinţei Sale – şi ne punem încrederea în El cu adevărat. 
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Ce rugăciuni Dumnezeu va refuza să le răspundă? 
 
 „Domnul Se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi”  (Proverbe 
15:29). 
 
 „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca 
să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele 
voastre vă ascund Faţa Lui şi-l împiedecă să v-asculte!”  (Isaia 59:1-2). 
 
 „Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o 
scârbă”  (Proverbe 28:9; compară cu Zaharia 7:11-13). 
 
 „Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentrucă cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre”  
(Iacov 4:3). 
  
 Comunicarea bună este o stradă cu două sensuri.  Nu numai că noi trebuie să vorbim cu 
Dumnezeu prin rugăciuni, dar trebuie să dăm atenţie mare la ceea ce are El să ne spună  nouă.  
Noi facem aceasta studiind şi urmând Cuvântul Lui scris, Biblia (Psalm 1:1-3; 119:97-100). 
 Dumnezeu se aşteaptă ca noi să dăm atenţie Cuvântului Său scris – în special principiilor 
Lui de fundamentale, Cele Zece Porunci – ca o condiţie pentru ca El să ne audă şi să ne răspundă 
rugăciunilor noastre.  Cărţile Bibliei pot fi comparate cu scrisori dela El, fiecare comunicându-ne 
aspecte ale voinţei Lui pentru noi.  Dacă noi nu ascultăm Cuvântului Său scris, cererile noastre la 
El sunt inutile.  El ne spune că pur şi simplu va refuza să ne răspundă (Isaia 59:1-2). 
 O comparaţie poate fi făcută cu o nevastă care îşi aşteaptă bărbatul să o acopere cu 
dragoste şi binecuvântări chiar dacă ea participă în mod deschis într-o relaţie adulteră.  Asemenea 
aşteptări nu sunt realiste.  Este la fel de nerealist să ne aşteptăm ca Dumnezeu să răspundă 
rugăciunilor unuia care nu-l interesează a-i fi credincios Lui, unul care cu persistenţă refuză să 
asculte de Cuvântul Lui.  Bine-nţeles, când oricine se pocăieşte Dumnezeu îi va asculta din nou 
rugăciunile. 
 
Ne explică Scripturile cum să studiem Biblia mai efectiv? 
 
 „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care   n-
are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului”  (2 Timotei 2:15). 
 
 „Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu 
toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa”  
(Faptele Apostolilor 17:11). 
 
 „Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei 
lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi 
dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o 
comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu”  (Proverbe 
2:1-5). 
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 „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-l 
în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.  Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi 
abate-te de la rău!”  (Proverbe 3:5-7). 
 
 Un copil care dă atenţie instrucţiunii face plăcere părinţilor şi îi face fericiţi.  În mod 
asemănător, Dumnezeu este mulţumit de noi când noi studiem Cuvântul Său, într-un efort 
diligent ca să aflăm cum doreşte El să trăim noi. 
 
Ce beneficiu principal vine din studierea Scripturilor? 
 
 „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.  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 3:15-17). 
 
 Prin Biblie Dumnezeu ne prevede cu doctrina şi instrucţiunea modului Lui de viaţă.  El ne 
mustră şi ne corectează, arătându-ne unde avem nevoie să ne schimbăm.  El de asemenea ne dă 
puterea să ne creştem la maturitate spirituală şi să primim mântuirea.  Studiul Bibliei este modul 
nostru de a-I permite lui Dumnezeu să ne vorbească. Este datoria noastră să dăm atenţie 
cuvintelor Sale, să le facem parte din gândirea noastră şi să acţionăm pe ca am învăţat. 
 Bărbaţii şi nevestele care au devenit apropiaţi unii cu alţii în inimă şi la minte adesea 
petrec ore de conversaţie intensă împreună.  Ei îşi discută ţelurile lor, temerile, bucuriile, 
dorinţele şi nevoile.  O relaţie apropiată cu Dumnezeu cere acelaşi tip de comunicare deschisă, 
efectivă, în două sensuri. 
 
Ne va ajuta studiul Cuvântului lui Dumnezeu să avem o înţelegere mai bună a propriei 
noastre firi şi a voinţei lui Dumnezeu? 
 
 „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două 
tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă 
simţirile şi gândurile inimii”  (Evreii 4:12). 
 
 „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate”  (Psalm 
119:130). 
 
 Acest Curs de Studiu al Bibliei a fost creat să te ajute pe tine să înţelegi Scripturile.  Dar 
nu accepta numai cuvântul nostru despre ce ne învaţă Biblia.  Cercetează Scripturile tu însuţi!   
Pune întrebări; fii informat.  Caută versurile care preced şi care urmează acelea pe care le cităm 
noi.  Fii sigur că devii familiar cu contextul.  Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi vorbească pentru El 
Însuşi.  Cu rugăciune cere-I ghidarea şi atunci soarbe-I cuvintele.  Numai atunci vei şti cu 
siguranţă că aceea ce ai învăţat aici este învăţătura Dumnezeului viu (Dacă ai întrebări pe care nu 
le poţi rezolva singur, spune-ne.  Unul dintre corespondenţii noştri personali va fi fericit să te 
ajute). 
 



Lecţia No. 11 Christianity -A way of Life -- Creştinismul - un mod de viaţă.doc - 15 - 

În ce alt fel ne comunică Dumnezeu voinţa Sa? 
 
 „Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce 
citeşti?”  Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a 
rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună cu el”  (Faptele Apostolilor 8:30-31). 
 
 „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre 
care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?  Şi cum vor propovădui, dacă nu 
sunt trimeşi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale 
celor ce vestesc Evanghelia!”   (Romani 10:14-15). 
 
 Nici un om nu este o insulă.  Indiferent cât de mult studiem avem nevoie de învăţători 
care să ne îndrepte în direcţia corectă.  Dumnezeu îi prevede ca să edifice pe poporul Său 
(Efeseni 4:11-13), instruindu-i în elementele de bază ale Cuvântului Său.  Acest este  unul dintre 
motivele principale dece trebuie să ne adunăm împreună regulat – ca să auzim bătrâni maturi 
spiritual expunând cuvintele vieţii din Scripturi. 
 

Observând ziua de Sabat a lui Dumnezeu 
 
 Multe naţiuni observă sărbători ca să onoreze eroii naţionali.  Spre exemplu, americanii 
observă Ziua Preşedinţilor, Ziua Memorială şi a Veteranilor de Război pentru a-i onora pe cei 
care şi-au servit ţara.  Chiar şi la locul de muncă, respectul şi onoarea sunt arătate prin tradiţii 
cum ar fi picnicurile salariaţilor, Ziua Secretarelor şi Ziua Patronilor.  Onorând membrii familie 
în Ziua Mamei, Ziua Taţilor sau aniversările căsătoriilor contribuie la menţinerea relaţiilor de 
familie vii şi sănătoase. 
 Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu şi dorim o relaţie strânsă cu El, avem nevoie să petrecem 
timp onorându-L şi trăgându-ne aproape de El.  M.Scott Peck, în romanul său The Road Less 
Traveled [Calea cea mai puţin umblată], comentează asupra importanţei împărţitului timpului 
într-o relaţie de dragoste:  „Când iubim ceva este de valoare pentru noi, şi când ceva este de 
valoare pentru noi petrecem timp cu ea, timp să ne bucurăm de ea şi timp să avem grijă de ea.  
Observă un adolescent în dragoste cu maşina lui şi notează timpul pe care îl va petrece admirând-
o, lustruind-o, reparând-o şi acordând-o.  Sau o persoană vârstnică cu o grădină de trandafiri, şi 
timpul petrecut curăţindu-i, acoperindu-le rădăcinile, dându-le  îngrăşăminte şi studiindu-i.  La fel 
este când îi iubim pe copiii:  petrecem timp admirându-i şi având grijă de ei.  Noi le dăm timpul 
nostru.”  (1978, p.22). 
 Pentru că principiul acesta este aplicabil fiinţelor omeneşti pe care le iubim, nu ar trebui 
să fie aplicabil de asemenea relaţiei noastre cu Dumnezeu? 
 Tradiţiile noastre ne încurajează să ne facem timp să-i onorăm pe cei pe care îi respectăm.  
Dar cât de mulţi îşi vor face timp să observe sabaturile sacre sau adunările sfinte desemnate 
specific în Scripturi pentru a-L onora pe Dumnezeu? 
  
 



Lecţia No. 11 Christianity -A way of Life -- Creştinismul - un mod de viaţă.doc - 16 - 

Sunt creştinii îndrumaţi să se adune împreună în mod regulat? 
 
 „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”  (Evreii 10:24-25). 
 
Ne spun Scripturile în ce zi ar trebui noi să ne adunăm să ne închinăm şi să-L onorăm pe 
Dumnezeu? 
 
 „Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare 
sfântă.”  (Leviticul 23:3). 
 
 „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi… un 
semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc”  (Exodul 31:13). 
 
 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă [Sabat], ca s-o sfinţeşti”  (Exodul 20:8). 
 
 Dumnezeu ne explică nouă când ar trebui noi să ne adunăm oficial ca să-L onorăm pe El.  
El a pus de o parte ziua a şaptea a fiecărei săptămâni pentru noi să ne adunăm împreună să ne 
îmbunătăţim relaţia cu El.  El vrea să menţină relaţia aceasta vie şi în creştere.  El a pus de o parte 
Ziua de Sabat ca un timp sfinţit special pentru noi ca să ne tragem mai aproape de El şi să ne 
îmbunătăţim relaţia cu El.   
 Totuşi cei mai mulţi oameni cred că observarea zilei a şaptea de Sabat numai este 
importantă pentru Dumnezeu – că nu are importanţă ce zi observăm noi.  Sărbătorind o zi de 
propria lor alegere, ei ignoră că Creatorul nostru a definit specific ziua pentru ca noi să ne adunăm 
să ne închinăm Lui.  În Porunca a Patra El ne spune să observăm ziua a şaptea a fiecărei 
săptămâni. 
 Dacă noi credem că trebuie să trăim conform fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu, după cum a 
recomandat Isus (Luca 4:4), noi simplu nu putem ignora Porunca aceasta.  Noi nu putem spune 
cinstit că credem în ţinerea Celor Zece Porunci, şi atunci să ne contrazicem singuri aruncând sau 
schimbând Porunca a Patra, care ne spune să ne amintim ziua de Sabat şi s-o ţinem sfântă. 
 
La ce altceva se aşteaptă Dumnezeu din partea noastră în ziua Sa de Sabat? 
 
 „Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă 
închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea…” (Exodul 20:9-10). 
 
 „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea 
sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-l, şi dacă-l vei cinsti, 
neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei 
putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea 
tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit”  (Isaia 58:13-14). 
 
 Sabatul este un timp când munca noastră de ocupaţie normală se opreşte.  Dumnezeu a 
pus de o parte Sabatul ca un timp special de odihnă în plus, rugăciune personală în plus şi mai 
mult studiu al Bibliei şi o zi de adunare pentru educaţie din scripturi şi tovărăşie. 
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 Sabatul este adesea descris fals ca o povară pe care Hristos a venit s-o înlăture.  Dar 
Cuvântul lui Dumnezeu nu a descris niciodată Sabatul Său ca o povară sau să spună că Hristos a 
anulat-o.  În schimb Scripturile o descriu ca un timp încântător – un timp să ne clădim relaţia 
noastră cu Dumnezeu şi cu fraţii noştri în Hristos.  Acei care îl iubesc pe Dumnezeu se vor bucura 
în toate activităţile acestea speciale de Sabat.  Dar acei care numai pretind că-L iubesc pe 
Dumnezeu pot într-adevăr să considere Sabatul o povară.  Din cauza atitudinii lor proprii, ei o vor 
considera o impoziţie asupra timpului lor propriu. 
 
Dece ne spune Dumnezeu că observarea noastră a zilei a şaptea a săptămânii este 
importantă pentru El? 
 
 „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în 
ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o”  (Exodul 
20:11). 
 
 „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu 
sunt Domnul, care-i sfinţesc”  (Ezekiel 20:12). 
 
 Ziua a şaptea de Sabat este un semn de identitate a lumii care I se închină Dumnezeului 
Creator.  Sabatul ne reaminteşte în fiecare săptămână că Dumnezeul căruia ne închinăm a creat 
universul şi că noi trebuie să ne închinăm numai Lui – niciodată lucrurilor pe care El le-a creat.  
Ne prevede cu timp privat în plus şi special pentru a ne trage mai aproape de El.  
 Religiile idolatre, în feluri diferite, se închină creaţiei în loc de Creator (Romani 1:22-25).  
Prin teoria evoluţiei mulţi din lumea academică şi ştiinţifică subscrie şi promovează o religie 
ateistă bazată pe premisa că creaţia este propria sa creatoare.  Ea negează existenţa unui 
Dumnezeu Creator. (Dacă doreşti mai multe dovezi ştiinţifice demonstrând imposibilitatea vieţii 
evoluând spontan fără un Creator, să ceri negreşit copiile gratuite ale broşurilor Există 
Dumnezeu: suprema întrebare a vieţii [Life’s Ultimate Question:  Does God Exist?] şi Creaţie 
sau Evoluţie:  Are importanţă ce crezi? [Creation or Evolution:  Does it Matter What You 
Believe?], sau le poţi cobora depe Internet la www.ucg.org/easteuropean ). 
 
Ne-a dat Creatorul nostru un exemplu de observare a Sabatului odihnindu-se în el? 
 
 „În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a 
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a 
sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse”  
(Genesis 2:2-3). 
 
Isus Hristos, exemplul nostru perfect omenesc, şi-a făcut El obiceiul să se adune cu alţii în 
ziua de Sabat? 
 
 „A venit [Isus] în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a 
intrat în sinagogă…”  (Luca 4:16). 
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Include observarea Sabatului o poruncă să ne adunăm cu alţii cu aceeaşi credinţă? 
 
 „Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare 
sfântă…”  (Leviticul 23:3). 
 
 Cuvântul ebraic tradus aici „adunare” transmite înţelesul unei citări la o adunare.  
Înseamnă o citaţie oficială pentru închinăciune.  Biblia Ortodoxă Română o traduce astfel: „Şase 
zile să lucraţi, iar ziua a şaptea este ziua odihnei, adunare sfântă a Domnului: nici o muncă să nu 
faceţi; aceasta este odihna Domnului în toate locuinţele voastre.  
 
Este instrucţiunea aceasta pentru poporul lui Dumnezeu să se adune regulat repetată în 
Noul Testament? 
 
 „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.  Să nu 
părăsim adunarea noastră…”  (Evreii 10:24-25). 
 
 „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr'unul. De aceea, Lui nu-i este ruşine 
să-i numească „fraţi”, când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în 
mijlocul adunării”  (Evreii 2:11-12). 
 
 Chiar şi relaţia noastră cu Isus Hristos este înrămată într-un aranjament care include 
adunarea copiilor lui Dumnezeu.  Întâlnindu-ne cu alţii cu aceeaşi minte ca să învăţăm mai mult 
despre Dumnezeu prin studiul Cuvântului Său este unul din felurile în care îi arătăm lui 
Dumnezeu că noi suntem interesaţi în El şi în poporul Lui. 
 Observarea Sabatului săptămânal este o parte importantă din viaţa pe care Dumnezeu o 
doreşte pentru noi (Pentru o explicaţie completă dece şi cum trebuie să observăm Sabatul zilei a 
şaptea, să ceri negreşit copia ta gratuită a broşurii Dela apus la apus:  Sabatul de odihnă al lui 
Dumnezeu [Sunset to Sunset:  God’s Sabat of Rest] sau coboar-o depe Internet la 
www.ucg.org/easteuropean ). 
 
Vrea Dumnezeu ca noi să ne adunăm în alte ocazii sfinte să I ne închinăm şi să-L onorăm? 
 
 „De trei ori pe an, să prăznuieşti sărbători în cinstea Mea.  Să ţii sărbătoarea 
azimelor…Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceeace vei 
semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, cînd vei strânge 
depe câmp rodul muncii tale”  (Exodul 23:14-16). 
 
 Dumnezeu ne spune să ne adunăm să I ne închinăm în zilele festivalurilor pe care le 
porunceşte El.  Deşi este dincolo de scopul acestei lecţii să acoperim importanţa şi semnificaţia 
sărbătorilor anuale ale lui Dumnezeu, ele sunt acoperite în lecţia următoare.  Între timp să ceri 
negreşit copia ta gratuită Planul zilelor sfinte ale lui Dumnezeu:  Promisiunea de speranţă pentru 
omenire [God’s Holy Day Plan:  The Promise of Hope for All Mankind] sau coboar-o depe 
Internet la www.ucg.org/easteuropean ). 
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Credinţă şi Fidelitate 
 
Cât de esenţială este credinţa în relaţia noastră cu Dumnezeu? 
 
 „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, 
trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută”  (Evreii 11:5). 
 „Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este 
nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari”  (Luca 16:10). 
 
 Încredere şi fidelitate – credinţă în Dumnezeu şi fidelitate Cuvântului Său – sunt aspecte 
esenţiale ale modului de viaţă a Scripturilor.  În Noul Testament cuvintele credinţă, credincios şi 
fidelitate sunt toate derivate dela cuvântul grec pistis.  Dicţionarul traducătorului al lui Vine al 
cuvintelor Vechiului şi Noului Testament [Vine’s Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words] defineşte pistis ca „încredere,…demn de încredere,…ce este 
crezut,…conţinutul crezului, „credinţa,”… motiv pentru „credinţă,”…o asigurare,…un jurământ 
de fidelitate…”  (1985, „Credinţa” [„Faith”], p. 222).   
 Infidelitatea – absenţa credinţei – este o cauză principală a distrugerii relaţiilor, în special 
a căsătoriilor.  În orice relaţie apropiată fidelitatea şi încrederea sunt vitale.  Cele mai multe 
ceremonii de căsătorie conţin o declaraţie dela fiecare parte promiţând să fie credincioase una 
alteia – adesea până la moarte.  Satisfacerea unei asemenea promisiuni implică fiecare să 
demonstreze fidelitatea pentru celălalt prin acte continue de dragoste. 
 M. Scott Peck, în Calea cea mai puţin umblată [The Road Less Traveled], conchide că o 
asemenea dedicare – o asemenea determinare ca să împlinească jurămintele, promisiunile şi 
răspunderile relaţiei – este esenţială în toate relaţiile cu succes.  El scrie, „…dedicarea este 
fundaţia, baza oricărei relaţii cu adevărat iubitoare”  (p. 140). 
 
Ce fel de credinţă este ineficace? 
 
 „Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară!  Vrei dar 
să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zădarnică?”  (Iacov 2:19-20). 
 
 Credinţa în Dumnezeu nu este suficientă.  Asemenea credinţă fără „fapte” este moartă.  O 
credinţă vie este o credinţă activă.  „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri.  Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu 
un om, care îşi priveşte faţa firească într'o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum 
era.  Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în 
ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”  (Iacov 1:22-
25). 
  
Ne dă Dumnezeu un exemplu de credinţa Sa în angajamentele şi promisiunile Sale? 
 
 „Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu 
credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-l 
iubesc şi păzesc poruncile Lui”  (Deuteronom 7:9). 
 



Lecţia No. 11 Christianity -A way of Life -- Creştinismul - un mod de viaţă.doc - 20 - 

 „Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui 
singur”  (2 Timotei 2:13; compară cu Evreii 10:23). 
 
  
Cum se aşteaptă Dumnezeu ca noi să ne demonstrăm credinţa, încrederea şi fidelitatea 
noastră către El? 
 
 „Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare 
credinţa aceasta să-l mântuiască?  Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate 
zilele, şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea 
cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?  Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă 
în ea însăşi.  Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” „Arată-mi credinţa ta fără 
fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.”  Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine 
faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară!  Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte 
este zădarnică?  Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus 
pe fiul său Isaac jertfă pe altar?  Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, 
credinţa a ajuns desăvârşită”  (Iacov 2:14-22; compară cu Matei 24:45-48). 
 
 Exemplul dinamic al lui Avraam arată ce înseamnă cu adevărat credinţa vie în Dumnezeu. 
Avraam nu numai că a crezut în Dumnezeu, el a crezut ce a zis Dumnezeu şi a urmat ce i-a 
poruncit Dumnezeu.  În felul acesta trebuie să trăim şi noi. 
 Pentru că Dumnezeu ne este credincios nouă, El se aşteaptă ca şi noi să-i fim credincioşi 
Lui.  El se aşteaptă ca noi să credem în loialitatea Lui – să avem încredere în El cu o inimă loială. 
 
Cum a demonstrat Avraam credinţa lui – crezul şi încrederea – în Dumnezeu? 
 
 „Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, 
orânduirile Mele, şi legile Mele”  (Genesa 26:5). 
 
 Pentrucă el a avut încredere în Dumnezeu, Avraam a trăit modul de viaţă care i-a făcut 
plăcere lui Dumnezeu.  Pentrucă creştinismul este un mod de viaţă, Dumnezeu se aşteaptă ca noi 
să ne dovedim credinţa prin acţiunile şi faptele noastre.  Acesta este modul în care a trăit Avraam 
(Evreii 11:8-10). 
 
Ce se va  întâmpla în cele din urmă celor care sunt de bună ştiinţă necredincioşi? 
 
 „Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la 
idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a 
doua”  (Apocalipsa 21:8). 
 
Trebuie ca slujitorii supuşi credincioşi ai lui Dumnezeu să îndure încercări şi suferinţe? 
 
 „Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, 
ca să călcaţi pe urmele Lui.   „El  n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”.  Cînd era 
batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, cînd era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului 
Judecător”  (1 Petru 2:21-23). 
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 „Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului 
Ziditor, şi să facă ce este bine”  (1 Petru 4:19). 
 
 „Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce 
răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea”  (Romani 
5:3-4). 
 
 Punându-L pe Dumnezeu primul poate cere credinţă şi sacrificiu.  Creştinii vor întâmpina 
încercări şi suferinţe la fel ca şi Isus şi apostolii. 
 Petru ne spune, „Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, 
El să vă înalţe.  Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.  
Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi 
caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec 
prin aceleaşi suferinţe ca voi.  Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa 
vecinică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va 
face neclintiţi”  (1 Petru 5:6-10). 
 Asemenea suferinţă nu este de loc neobişnuită.  Aproape fiecare suferă într-un fel sau un 
altul.  Dar este o mare diferenţă în încercarea unui creştin.  Slujitorii lui Dumnezeu înţeleg că 
încercările şi suferinţele lor îi pot ajuta să-şi clădească şi să-şi întărească caracterul.  Ei „ştiu 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). 
 
Cum trebuie creştinii credincioşi să-şi vadă încercările şi suferinţele lor? 
 
 „Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste 
voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât 
aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.  
Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui 
Dumnezeu, Se odihneşte peste voi”  (1 Petru 4:12-14). 
 
 „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; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de 
voi”  (Matei 5:10-12). 
 
 Acei care au încredere în loialitatea lui Dumnezeu sunt confidenţi că ei Îl pot încrede să 
acţioneze în folosul lor.  Ei ştiu că atunci când El intervine în încercările lor să-i salveze, 
intervenţia Lui va fi în interesul lor cel mai bun conform cu marele Lui scop.  Ei au încredere  în 
înţelepciunea lui Dumnezeu şi echitatea Lui şi sunt dispuşi să sufere ca să o dovedească    (1 
Petru 4:19). 
 Petru însumează atitudinea de încredere pe care Duhul lui Dumnezeu îi îndrumă s-o aibă:  
„În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, 
prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care 
piere şi care totuşi este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui 
Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-l fi văzut, credeţi în El, fără să-l vedeţi, şi vă bucuraţi cu 
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o bucurie negrăită şi strălucită, pentrucă veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea 
sufletelor voastre”  (1 Petru 1:6-9). 
 

Fiind un vecin bun pentru alţii 
 
 Una dintre cele mai cunoscute pilde ale lui Hristos este aceea a Bunului Samaritean.  În 
parabola aceasta El descrie un om rănit care zăcea neajutorat pe un drum bine umblat. 
 În momente diferite, doi oameni – ambii caractere foarte religioase – au trecut pe lângă 
omul rănit şi nu s-au oprit să-l ajute.  „Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul 
unde era el, şi cînd l-a văzut, i s-a făcut milă de el.  S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat 
peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el.  A 
doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice 
vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere”  (Luca 10:33-35). 
 Isus a dat pilda aceasta ca răspuns cuiva care Îl întrebase,   „Şi cine îmi este vecinul?”  
După ce a dat parabola, Isus a  întrebat,  „Care dintr-aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este 
aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”   „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul 
Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus”  (versurile 36-37). 
 
Este un interes sincer în îngrijirea şi servirea altora esenţial pentru modul de viaţă 
dumnezeiesc? 
 
 „Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie 
slobod, va primi răsplată dela Domnul, după binele pe care-l va fi făcut”  (Efeseni 6:7-8). 
 
 „Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe 
orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume”  (Iacov 1:27; compară cu 
Matei 20:25-28). 
 
 Isus nu a condamnat primitul.  Dar El a subliniat că va veni o binecuvântare mai mare 
dela dat decât dela primit (Faptele Apostolilor 30:35). 
 Observă declaraţiile acestea ale lui Isus pentru ucenicii Săi:  „Fără plată aţi primit, fără 
plată să daţi”  (Matei 10:8).  „Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti 
micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata”   (versul 42).  „Care 
este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le 
dea hrana la vremea hotărâtă?  Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi 
făcând aşa!  Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale”  (Matei 24:45-47). 
 Dând şi servind sunt simplu punerea dragostei lui Dumnezeu în practică.  Pavel a scris, 
„Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate [fiind robi ai păcatului;    (Romani 6:20-22];  numai 
să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire”  (Galateni 
5:13). 
 
Trebuie ca grija noastră pentru alţii să includă şi pe cei care ne displac? 
 
 „Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”  Dar Eu 
vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă 
urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care 
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este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste 
cei drepţi şi peste cei nedrepţi”  (Matei 5:43-45). 
 
Unde ne dezvăluie Dumnezeu cum să-i iubim pe alţii? 
 
 „De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu 
pofteşti”, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”  (Romani 13:9). 
 
 Poruncile lui Dumnezeu – legile Sale – definesc şi explică dragostea.  Dezvoltând o 
dorinţă profundă de a fi o binecuvântare pentru alţii – dacă ei ne iubesc sau nu – înţelegerea şi 
aprecierea noastră pentru poruncile şi legile lui Dumnezeu vor creşte imens, „Însă nădejdea 
aceasta nu înşeală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul 
Sfânt, care ne-a fost dat”  (Romani 5:5). 
 

Acceptând Responsabilitatea  Personală 
 
În termeni de moralitate creştină, care sunt unele din responsabilităţile noastre 
fundamentale? 
 
 „Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între 
voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.  Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, 
nici glume proaste, cari nu sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire.  Căci ştiţi 
bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-
are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu”  (Efeseni 5:3-5; compară cu 
Coloseni 3:5-10). 
 
 „Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi 
aibă bărbatul ei”  (1 Corinteni 7:2). 
 
 „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va 
judeca pe curvari şi pe preacurvari”  (Evreii 13:4). 
 
 Dumnezeu Îşi cheamă poporul din toate nivelele de viaţă.  Indiferent de natura şi 
extinderea păcatelor noastre din trecut, Dumnezeu ne iartă când ne pocăim şi le abandonăm.  
Pentru a-I face plăcerea lui Dumnezeu, însă, noi trebuie să continuăm să ascultăm şi să urmăm 
instrucţiunile Lui cu privire la ce este comportare acceptabilă. 
 Noi trebuie să ne păzim împotriva reîntoarcerii la practicele pe care El le condamnă, la 
păcatele pe care le-a acoperit sacrificiul lui Hristos. 
 
Ce trebuie noi să facem să evităm imoralitatea lumii din jurul nostru? 
 
 „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună 
cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda”  (1 Corinteni 10:13). 
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 „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în 
alergarea care ne stă înainte.  Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, 
şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”  (Evreii 12:1-2; compară cu 1 Petru 
4:3-5). 
 
 Apărarea noastră cea mai bună împotriva tentaţiei să păcătuim sunt (1) stând departe de 
împrejurările care sunt în special te ispititoare şi (2) stând în contact strâns cu Dumnezeu prin 
rugăciune. 
 Pavel a spus, „Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit 
afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său”  (1 Corinteni 6:18).  Pentru a 
recunoaşte cum putem evita să fim ademeniţi de păcat avem nevoie de ghidarea lui Dumnezeu 
prin Duhul Său. Pentru a primi ajutorul acesta Isus ne sfătuieşte:  „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu 
cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă”  (Matei 
26:41).  El de asemenea adaugă, „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită”  (Luca 22:40). 
 Atitudinea noastră privitor dacă lăsăm păcatul să ne devină atractiv este foarte importantă.  
Aşa cum se zice faptele vorbesc mai tare ca cuvintele.  Atitudinile noastre, alegerile şi 
comportarea vorbesc volume despre ce suntem şi ce credem.  Ele dezvăluie dacă suntem sinceri şi 
adevăraţi sau falşi şi şarlatani. 
 
Trebuie să ne ferim de necredincioşi ca să evităm păcatul? 
 
 „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău…Cum M-ai trimes Tu pe Mine în 
lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume”  (Ioan 17:15, 18). 
 
 Isus nu i-a instruit niciodată pe membrii Bisericii Sale ca să se retragă complet dela cei 
care încă nu s-au pocăit de păcatele lor.  Aşa cum a explicat Pavel, „V-am scris în epistola mea să 
n-aveţi nici o legătură cu curvarii.  Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi 
de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din 
lume.  Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, 
totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau 
hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi”  (1 Corinteni 5:9-11). 
 Noi trebuie să ne alegem prietenii şi tovarăşii cei mai apropiaţi dintre oameni a căror 
influenţă nu ne va conduce la păcat pentru că „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”          (1 
Corinteni 15:33).  Dar aceasta nu trebuie să ne prevină să avem relaţii cu lume multă care încă nu 
a fost chemată de Dumnezeu. 
 Însuşi Isus s-a asociat deschis cu lume care El a ştiut că erau păcătoşi.  El nu a participat 
nici odată cu ei în păcatele lor, dar nici nu i-a evitat sau i-a considerat mai prejos de El ca să se 
asocieze cu ei, „Pe cînd şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei 
la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi cari mergeau de obicei după El.  Cărturarii şi 
Fariseii, cînd L-au văzut mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce 
mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?”  Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei 
sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei 
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”  (Marcu 2:15-17). 
 Aminteşte-ţi că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune „Cinstiţi pe toţi oamenii”  (1 Petru 
2:17).  Noi putem evita situaţiile care ne invită să participăm cu ei la păcatele lor fără să-i 
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respingem ca prieteni.  Noi trebuie să evităm întotdeauna de a fi distanţi, fără grijă şi nepoliticoşi 
către vecini, rude sau asociaţi care cred diferit de noi.   Dacă ei vor să se asocieze cu noi social 
noi nu trebuie să-i descurajăm, atâta timp cât ei nu ne presează să încălcăm legile lui Dumnezeu. 
 Ca rezultat al asociaţie noastre respectuoase şi considerata cu ei  este posibil ca exemplul 
nostru să aibă un impact asupra părerilor şi comportării lor (1 Corinteni 7:12-16; 1 Petru 3:1). 
 
Să-i presăm noi pe alţii să ne accepte credinţele noastre? 
 
 „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să 
răspundeţi fiecăruia”  (Coloseni 4:6). 
 
 „Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi 
oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget 
curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de ruşine tocmai în 
lucrurile în cari vă vorbesc de rău”  (1 Petru 3:15-16). 
 
 Noi trebuie să fim cu grijă să avem respect pentru simţămintele şi convingerile altora, 
chiar când noi nu suntem de acord cu ei.  Noi nu trebuie să-i forţăm să ne accepte credinţele 
noastre.  Nici nu trebuie să-i forţăm să asculte sau să accepte informaţia pe care ei nu au cerut-o şi 
nu au dorinţa să primească.  Îndrumările lui Petru sunt să le răspundem deschis, cinstit şi politicos 
când ei ne întreabă să le explicăm credinţele noastre.  Aşa cum o pune Biblia „să ştiţi cum trebuie 
să răspundeţi fiecăruia”  (Coloseni 4:6). 
 Noi trebuie să le respectăm simţămintele şi să-i tratăm cu blândeţe şi respect.  Trebuie să 
le arătăm aceeaşi curtoazie care ne-ar place să primim dacă noi i-am întreba despre credinţa lor.  
Aminteşte-ţi, aşa cum a fost explicat într-o lecţie anterioară, numai Dumnezeu poate chema 
lumea şi să le dea înţelegerea necesară pentru pocăinţă.   
 Dacă exemplul şi comportarea noastră bună îi face să ne  întrebe despre credinţele noastre 
şi modul nostru de viaţă, noi trebuie să le răspundem întrebările corespunzător.  Dar noi nu 
trebuie să fim niciodată necivilizaţi sau să-i forţăm să asculte mai mult decât vor ei să audă.  
Există un vechi proverb înţelept:  „Un om convins împotriva voinţei lui încă este aceeaşi părere.  
Aceasta este adevărat în general.  Noi trebuie să fim un exemplu a caracterului şi căilor lui 
Dumnezeu.  Dacă oamenii respectă exemplul nostru, ei ar putea să întrebe dece trăim noi aşa cum 
trăim.  Atunci le putem răspunde – în limita interesului lor. 
 

Trăind ca lumini în lume 
 
 Pavel ne spune, „Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi 
curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi 
ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că 
n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar”  (Filipeni 2:14-16).  Dumnezeu se aşteaptă ca să fim 
exemple pentru întreaga lume. 
 
Ce altceva a spus Hristos despre exemplul nostru pentru alţii? 
 
 „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.  Şi 
oamenii n-aprind lumina ca s-o pună supt obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor 
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din casă.  Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre 
bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”  (Matei 5:14.16). 
 
 Noi avem o responsabilitate să arătăm fructul Duhului lui Dumnezeu şi a dragostei Sale 
pentru alţii prin exemplul şi comportarea noastră.   
 
Trebuie ca dorinţa noastră de a fi un exemplu bun afecteze modul în care ne îmbrăcăm?  
 
 „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără 
mânie şi fără îndoieli.  Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, 
cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine 
scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sunt evlavioase”            (1 Timotei 
2:8-10). 
 
 „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea 
de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”           (1 
Petru 3:3-4). 
 
 Îmbrăcatul şi pieptănatul nostru cu modestie în stiluri care arată că avem un adevărat sens 
de proprietate şi moderaţie sunt importante pentru Dumnezeu.  Noi trebuie să evităm extremele 
care ne atrag prea multă atenţie sau care ne clasifică drept neobişnuiţi. 
 La fel de importantă este atitudinea noastră – modul în care ne gândim despre noi înşine şi 
cât suntem noi de senzitive la sensibilităţile altora.  Când gândirea noastră este morală şi 
considerată pentru alţii – când reflectă mintea lui Hristos (Filipeni 2:5) – va fi reflectată în mod 
normal de alegerile pe care le facem în pieptănatul şi comportare.  Alegerile acestea spun multe 
despre caracterul nostru. 
 Noi avem nevoie să atingem un echilibru.  Noi trebuie să ne îmbrăcăm şi să ne îngrijim 
potrivit, corespunzător pentru ocazie, fără să mergem în extrema de a atrage atenţia asupra 
noastră.  Punctul principal este că costumul şi atitudinea trebuie să fie întotdeauna onorabile şi 
respectabile. 
 
Ce trebuie să ne distingă de restul lumii? 
 
 „Isus i-a răspuns: „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu”  (Luca 4:4). 
 
 „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii”  (Ioan 13:35). 
 
 „Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi 
prin Duhul, pe care ni L-a dat”  (1 Ioan 3:24). 
 
 Vieţile noastre trebuie să fie exemple de supunere la tot Cuvântul lui Dumnezeu într-o 
manieră iubitoare care reflectă Duhul lui Dumnezeu ce locuieşte în noi. 
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Cum se aşteaptă Hristos ca Biserica Sa să interacţioneze cu restul lumii? 
 
 „Cum M-ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume”  (Ioan 17:18). 
 
 „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…”  (Matei 28:19-20). 
 
 În afară de punerea exemplului de cum vrea Dumnezeu să trăiască oamenii, Biserica 
trebuie să înveţe şi să explice activ căile lui Dumnezeu acelora care doresc să asculte.   
Răspândirea publică a Evangheliilor este de obicei responsabilitatea indivizilor ordinaţi şi 
antrenaţi în special ca să comunice efectiv mesajul lui Hristos publicului din audienţă. 
 Pavel, spre exemplu, a cerut membrilor bisericii din Efes să ceară ajutorul lui Dumnezeu 
„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată 
stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii, şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi 
se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; 
pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc”  (Efeseni 6:18-20).  Pavel a 
avut un serviciu public foarte vizibil, dar el de asemenea a preţuit şi a solicitat fraţii Bisericii în 
rugăciune  şi suport.  În felul acesta ei au lucrat împreună să împlinească misiunea pe care 
Dumnezeu o dăduse Bisericii Sale. 
 Astăzi membrii Bisericii lui Dumnezeu nu sunt deosebiţi.  Cei care au Duhul lui 
Dumnezeu lucrând în ei sunt nerăbdători să fie exemple ale modului de viaţă ale lui Dumnezeu şi 
îşi fac partea lor ajutând să trimită evanghelia curată a lui Isus Hristos tuturora. 
 
Ia Dumnezeu notă specială de acei din Slujitorii Săi care îşi fac timp să comunice şi să 
muncească împreună ? 
 
 „Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte 
la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei 
ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.   „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi 
o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de 
fiul său, care-i slujeşte.  Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, 
dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-i slujeşte”  (Maleahi 3:16-18). 
 
 Întâlnindu-ne cu alţii cu aceeaşi minte este important.  Biserica Unită a lui Dumnezeu, o 
Asociaţie Internaţională, are sute de congregaţii prin toată lumea care sunt dedicate serviciului lui 
Dumnezeu şi făcându-I munca Lui.  Dacă doreşti adresa sau telefonul a unuia dintre preoţii noştri, 
te rugăm să iei legătura cu noi la adresa şi telefonul de pe lista dela sfârşitul lecţiei Cursului de 
Studiu al Bibliei, sau vizitează-ne la locul nostru pe Internet la www.ucg.org . 
 În momentul când primim pe Duhul lui Dumnezeu, prin ceremonia botezului, noi 
devenim ai lui Hristos.  Din momentul acela înainte Dumnezeu are mari speranţe pentru noi ca 
copiii Lui.  El se aşteaptă ca noi să urmăm calea Lui cu sinceritate şi entuziasm ca lumini în lume. 
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Pentru a-ţi lărgi înţelegerea 
 
 Pentru a înţelege mai bine punctele acoperite de lecţia aceasta, să ceri negreşit broşurile 
acestea gratuite, pe care le poţi cobora şi depe Internet la www.ucg.org/easteuropean  
 

• Există Dumnezeu? Suprema întrebare a vieţii – Life’s Ultimate Question:  Does God 
Exist? 

• Creaţie sau Evoluţie: Are importanţă ce crezi?  -- Creation or Evolution – Does it Really 
Matter What You Believe? 

• Dela apus la apus: Sabatul de odihnă a lui Dumnezeu – Sunset to Sunset:  God’s Sabbath 
Rest. 

• Biserica clădită de Isus – The Church Jesus Built. 
• Planul zilelor sfinte ale lui Dumnezeu:  Promisiunea de speranţă pentru omenire – God’s 

Holy Day Plan:  The Promise of Hope For All Mankind. 
• Poţi avea o credinţă vie – You Can Have A Living Faith. 
• Transformându-ţi viaţa – procesul de convertire – Transforming Your Life – The Process 

of Conversion. 
• Făcând să muncească viaţa – Making Life Work. 
 
Pentru broşurile tale gratuite ia legătura cu biroul din ţara ta, sau ţara cea mai apropiată de 
tine, depe lista de mai jos, sau depe Internet la www.ucg.org/easteuropan sau 
www.gnmagazine.org . 
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Puncte de meditat 
 
 Următoarele întrebări sunt intenţionate să stimuleze meditaţie în continuare asupra 
concepţiilor discutate în lecţia aceasta şi să te ajute să le aplici personal.  Noi sugerăm ca să îţi 
timpul necesar să scrii răspunsurile tale la întrebări şi să le compari cu cele date de scripturi.  
Noi te rugăm să te simţi liber să ne scrii orice comentarii sau sugestii, inclusiv întrebări despre 
curs sau lecţia aceasta. 
 

• Este posibil să I te închini degeaba lui Dumnezeu Tatăl şi lui Isus Hristos?  (Matei 
7:21-23; 15:7-9). 

• Descriu Scripturile creştinismul ca un mod de viaţă?  (Faptele Apostolilor 9:1-2; 
18:26; 19:9, 23; 22:4; 24:14,22). 

• Urmând calea lui Dumnezeu cere făcând voia lui Dumnezeu?  (Matei 7:13-14, 21-23). 
• Care sunt unele principii fundamentale care fac calea lui Dumnezeu diferită de calea 

egoistă a acestei lumi? (Filipeni 2:3-5; Matei 6:33; Luca 10:25-28; 1 Ioan 5:3). 
• Cum ne învaţă Biblia să-L tratăm pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru? (Matei 22:37-

39; Coloseni 3:18-22). 
• Cum trebuie noi să practicăm comunicarea în două direcţii cu Dumnezeu?             (1 

Tesaloniceni 5:16-18; 1 Ioan 5:14; Preverbe 15:29; 2 Timotei 2:15; 3:15-17; Faptele 
Apostolilor 17:11; Romani 10:14).  

• Ce zi a săptămânii observă cei care urmează calea lui Dumnezeu pentru a arăta onoare 
Creatorului lor şi a învăţa mai mult despre El?  (Exodul 20:8-11; Evreii 10:24-25). 

• Ce este credinţa vie?  (Iacov 1:22-25; 2:19-20). 
• Cum trebuie să privească creştinii încercările lor?  (1 Petru 4:12-14; Iacov 1:2-4). 
• Cum trebuie creştinii să arate dragostea lor pentru aproapele lor şi chiar duşmanilor?  

(Iacov 1:27; Faptele Apostolilor 20:35; Matei 5:43-45; Romani 14:9). 
• Ce exemplu al responsabilităţii creştine se aşteaptă Dumnezeu ca să arătăm noi, şi 

cum îi va afecta exemplul acesta pe cei din jurul nostru?  (Efeseni 5:3-5; Matei 5:14-
16; 1 Petru 5:15-16). 
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