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INTRODUCERE
„În realitate, dacă ni se face, chiar de la început, o
prezentare completă a lui Hristos și a Crucii Sale,
putem foarte bine să pășim într-o multitudine de
experiențe chiar din prima zi a vieții noastre de
creștini, chiar dacă explicația completă a celor mai
multe dintre acestea nu vine decât mai târziu.”
Watchman Nee, Viața creștină normală
Atunci când ne încredem în Isus Hristos ca Domn,
Dumnezeu, Mântuitor și Viață, noi Îi cerem și să preia
controlul asupra voinței și vieții noastre. El devine,
de fapt, viața noastră. Noi suntem transformați;
uneori repede, alteori încet, dar schimbarea se
produce întodeauna. Însuși Duhul lui Dumnezeu vine
să locuiască în noi, împlinindu-ne, făcându-ne să ne
simțim vii și compleți. Atunci când ne încredem în
Dumnezeu și-I încredințăm inimile noastre, viețile
noastre nu mai sunt la fel.
David Howell

Dumnezeu locuia în Ceruri și a venit pe pământ ca om.
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Filipeni 2:6-8, Ioan 1:14, Evrei 1:3, Romani 8:3b, Ioan 10:30, Coloseni 1:15,
Coloseni 2:9, Evrei 2:11-17, Matei 1:20-21

El a fost conceput într-un mod miraculos, însă S-a născut
din femeie, la fel ca noi.

El a făcut acest lucru pentru ca noi să putem avea o relație
personală cu El și pentru a-L cunoaște atât ca Dumnezeu,
cât și ca om, pentru a-L înțelege mai bine ca Tată.
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Isus Și-a trăit copilăria și adolescența, a învățat o

meserie, iar când I-a venit timpul, Și-a început slujirea
pentru care venise, arătându-Se nouă, tuturor, ca
Dumnezeu și Mântuitor.
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Matei 3:13-17, Matei 7:28-29, Marcu 6:2-3, Luca 2:40, Luca 2:41-47, Luca 2:52

Când menirea Sa pe pământ s-a sfârșit, S-a lăsat răstignit.

A fost umilit și torturat, iar apoi bătut în cuie pe cruce. Isus
a ales să moară de cea mai brutală dintre morți pentru ca
tu și eu să nu mai trebuiască să ispășim
pedeapsa pentru greșelile noastre. El a
vrut ca noi să ne identificăm cu El
și cu ceea ce a pătimit. În
feluri știute doar

de Dumnezeu, jertfa și
sângele lui Isus Hristos
ne pot șterge păcatele
și ne pot curăți pentru
totdeauna. Acest gest suprem
de iubire ne-a oferit
puritate, pentru ca
Dumnezeu să ne vadă
ca pe copii ai Săi, la
fel cum Îl vede pe Isus.
Matei 26:28-29, Matei 27:57- 61, Romani 5:6, Romani 8:3, Efeseni 1:7,
Evrei 2:14 -15, Evrei 9:22, 1 Petru 2:24, 1 Ioan 1:7
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După ce a murit, Isus a fost
îngropat, iar apoi Dumnezeu L-a
readus la viață. Mulți L-au văzut
înviat în zilele ce au urmat, după
care El s-a întors în Ceruri.
Isus a venit pentru ca noi să putem avea o relație personală
cu El și pentru a ne da darul Său de viață veșnică. Viața
veșnică este viața lui Hristos. Este fără început și fără
sfârșit.
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Luca 24:1-7, Luca 24:50-51, Ioan 16:28, Evrei 1:3

De ce au fost toate acestea necesare? Pentru că, atunci când
Dumnezeu l-a creat pe Adam, primul om, i-a dăruit acestuia
o viață minunată în Rai, însă Adam a fost neascultător față
de Tatăl ceresc.

Din cauza
gestului egoist
de neascultare,
el s-a îndepărtat de
Dumnezeu și a murit
spiritual.

Din acel moment, omul a avut trup și suflet (personalitate),
însă din punct de vedere spiritual, el era mort în fața lui
Dumnezeu. Nu era împlinit și nu se mai putea bucura de
binecuvântările pregătite de Dumnezeu.
Geneza 2:8-9, Geneza 3:2-6, Geneza 2:16-17, Geneza 3:23, 1 Corinteni 15:45-46
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În calitate de copii ai părinților noștri, urmași ai lui Adam, noi
am murit spiritual în Grădina Raiului, împreună cu Adam.

Noi purtăm povara acelei moșteniri, pe lângă povara propriilor
păcate și bagajul emoțional pe care-l dobândim pe parcursul
vieții pe pământ. Este un adevărat sac de gunoaie, plin cu rușine,
vină, probleme trecute și complicații, și resentimente legate de
păcatele noastre și defectele de caracter. Avem nevoie de o nouă
moștenire și de o nouă familie.
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Romani 3:23, Romani 5:12, Romani 5:18a

Într-o zi, a venit cineva și ne-a explicat povestea lui Isus, cum a
venit El să ne salveze pe fiecare dintre noi de la moartea veșnică,
murind pentru noi și dăruindu-ne viața Sa veșnică. Isus a murit,
oferindu-ne nouă, tuturor, o cale de scăpare, o modalitate de a
primi iertarea deplină, iubirea necondiționată și speranța de a
avea viața veșnică prin El.
Ezechiel 36:26-27, Faptele Apostolilor 4:12, Romani 5:9, 1 Corinteni 15:57,
2 Corinteni 5:18a, Galateni 1:15-16, Efeseni 2:8-9, 1 Timotei 2:5-6
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Isus a mai venit și ca tu și eu să putem primi pace și viață
din plin, pe acest pământ, acum, printr-o relație cu El.
El vrea să ne arate cum să facem față problemelor vieții.
Isus ne oferă speranță și un nou model de a trăi. Căile
firii noastre ne fac să fim egocentrici și neliniștiți, și nu
funcționează.
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Ioan 10:10, Romani 6:16, Romani 6:21, Romani 8:37,
Efeseni 2:14, Apocalipsa lui Ioan 3:20

Atunci când ne înstrăinăm de Dumnezeu, nu putem avea
pace. Alegerile pe care noi le facem în fiecare zi sunt egoiste
și ne aduc frustrare și ne îndepărtează de părtășia cu
Dumnezeu. Noi ne dorim cu ardoare să ne unim în pace cu
Tatăl nostru ceresc, însă ne lipsește conexiunea spirituală.
Tocmai „cele mai bune idei” ale noastre și propriile intenții
bune ne-au adus în această situație.
Eclesiastul 3:11, Romani 6:16, Luca 1:78-79, Ioan 16:33, Romani 5:1-2, Romani 8:6
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Noi încercăm să acoperim prăpastia care ne desparte de
Dumnezeu și căutăm modalități de a restabili relația cu
El. Nimic din ce încercăm nu funcționează. Numai prin
credința în Isus Hristos ajungem să intrăm în legătură
cu Dumnezeu Tatăl.
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Proverbele 14:12, Romani 6:23, Romani 3:23

Este vorba de același Isus care a murit pentru toate
păcatele, greșelile și defectele noastre de caracter –
trecute, prezente și viitoare. Prin sângele Său, noi putem
fi curățiți și considerați neprihăniți în fața lui Dumnezeu.
Putem primi iertarea deplină și iubirea necondiționată de
la Dumnezeu Tatăl. Prin moartea și învierea Sa, Isus a
acoperit prăpastia dintre Dumnezeu și om. De aceea El
este Mântuitorul Lumii.
Ioan 3:16, 1 Petru 3:18, 1 Timotei 2:5-6, Romani 5:1
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Noi toți avem ocazia de a accepta sau de a refuza acest
adevăr. Dacă acceptăm că aceste lucruri sunt adevărate și ne
încredem în Isus ca Dumnezeu, devenim copii ai lui Dumnezeu,
cu toate drepturile și privilegiile pe care le are Isus. Devenim și
noi moștenitori și frați și surori ai lui Isus. Predă-ți voința și
viața în grija Lui, abandonându-le complet. Nu este complicat,
dar poate fi unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-ai
făcut vreodată. Dacă vrei cu adevărat să primești promisiunile
lui Dumnezeu și bucuria care izvorăște din părtășia cu El, cere-I
să preia controlul vieții tale. Dacă ești sincer, e suficientă și
cea mai simplă rugăciune…pentru că Dumnezeu ne vede inima.
Lasă-ți viața în mâinile Lui prin această simplă rugăciune.
DOAR DE ATÂT ESTE NEVOIE ATUNCI CÂND CREZI ȘI
TE ÎNCREZI!
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Efeseni 2:13, Ioan 14:6, Evrei 4:3, Evrei 4:7

„Tată ceresc, mă predau în mâinile
Tale ca să mă schimbi și să faci cu
mine voia Ta. Preia controlul vieții
mele și eliberează-mă de egoismul
meu, ca să fac voia Ta. Ajută-mă sămi înving păcatele, pentru ca să fiu
un exemplu pentru cei pe care trebuie
să-i ajut prin Puterea și Iubirea Ta.
Aleg Modul Tău de a trăi. Ajută-mă
să mă încred în Tine întotdeauna
și să-Ți fac voia! Vino, Domnul meu
Isus, și trăiește în mine!
Amin!”
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Rostește cu gura și crede cu inima că Isus a murit, a fost
îngropat și a înviat. Încrede-te în El că este Dumnezeu în
persoană și devino Copilul lui Dumnezeu și moștenitor, alături
de Hristos.
Ioan 11:25-26, Ioan 14:6-7, Romani 10:9, Romani 10:13, 1 Corinteni 6:17, Efeseni 1:5-8,
Efeseni 2:8-10, Coloseni 2:6-7, 1 Ioan 5:12-13
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Primind Duhul lui Dumnezeu, devii complet și viu pentru
Dumnezeu.
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Atunci când Îi ceri lui Isus Hristos să vină în viața ta, ești luat
din moștenirea familiei tale pământești a lui Adam și ești dus în
viața eternă a lui Hristos, viața fără început în trecut și fără
sfârșit în viitor. Ești transpus pe cruce, iar firea ta veche moare
odată cu Hristos.
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Romani 5:18-19, Romani 8:1-2, 1 Corinteni 15:22, Galateni 5:24, Efeseni 1:13-14,
Efeseni 3:14-15, 1 Petru 1:18-19

Devii una cu El. Te unești cu Hristos, iar acest lucru nu se va
schimba niciodată. Acum Isus locuiește în tine, iar tu în El.
Oriunde merge El, mergi și tu. Oriunde mergi tu, merge și El.
Ioan 14:20, Romani 6:6, Galateni 2:20, Galateni 4:4-7, Galateni 5:24,
Efeseni 1:11, Coloseni 2:10
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Atunci când „vechea ta fire” a murit pe cruce împreună cu Isus,
ai fost și îngropat cu El. Noua ta personalitate spirituală învie
odată cu Hristos și se ridică la Ceruri împreună cu El. Ai lăsat
în urmă sacul plin de defecte, vină, păcate și rușine. Ești în
Hristos, și El este în tine. Dai viața veche pe una
nouă. Acum ai în tine Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu, iar spiritul tău omenesc a
primit viața alături de Dumnezeu.
Ești în Hristos și împreună cu
El pentru extraordinara
călătorie a vieții tale veșnice.
AI RENĂSCUT!

Ioan 3:6, Ioan 11:25-26, Romani 5:5, Romani 6:4-6, Romani 8:10, Coloseni 2:12-14,
Coloseni 3:1-3, Efeseni 1:13b, Efeseni 2:6
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Dacă rugăciunea ta a fost sinceră, acum ai devenit
membrul unei noi familii, Familia lui Dumnezeu. Dumnezeu
Tatăl ne face pe toți fii ai Săi, iar noi devenim moștenitori
împreună cu fratele nostru mai mare, Isus. El te acceptă
și te iubește necondiționat, ca membru al familiei Sale.
EȘTI COPIL AL LUI DUMNEZEU!
Psalmii 16:11, Romani 5:11, Romani 8:15-17a, 2 Corinteni 5:17, Filipeni 3:20a,
Evrei 2:11-12, Apocalipsa lui Ioan 21:2
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Vechea ta fire a murit pe cruce împreună cu povara
păcatelor, purtată de Hristos. Te poți simți ușurat că nu
mai trebuie să fii prizonierul păcatelor, obsesiilor sau altor
căi egoiste ale omului. Ai murit împreună cu Hristos și nu
mai poți fi amenințat cu moartea, căci arma Satanei,
prin care aceasta îți insuflă frică, a devenit ineficientă.

Împreună cu viața nouă veșnică, primești alt curaj și altă
îndrăzneală. Moartea nu mai are influență și stăpânire
asupra ta. Hristos a murit pentru păcatele noastre de
înșelăciune, furt, minciună și o serie de alte lucruri. Noi am
murit împreună cu El, pentru a renunța la firea noastră
păcătoasă. Avem libertatea de a alege să facem lucrurile
în felul nostru sau în felul lui Dumnezeu. Înainte de a
ne lăsa voința și viețile în grija lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos, nu aveam această posibilitate de a alege.
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Romani 6:11-13, Romani 8:1-2, Romani 8:15-17a, Galateni 5:16, Coloseni 2:6-7,
2 Timotei 1:7, Evrei 2:14-15

Poate fi dificil să înțelegem pe deplin acest adevăr, căci
trupurile și sufletele noastre, personalitățile noastre, încă
sunt în viață pe acest pământ. Însă acum Duhul lui Dumnezeu
trăiește în noi, iar noi suntem ființe spirituale. Dacă e să
primim viața din belșug pe care Dumnezeu vrea s-o trăim,
atunci trebuie să acceptăm aceste lucruri prin credință.
Schimbă-ți felul de a gândi și încearcă să vezi cine ești și
unde te afli. Îndreaptă-ți atenția la lucruri cerești, alături
de Tatăl tău, și nu la lucrurile de nimic care există în viețile
noastre în fiecare zi de pe acest pământ. Vei descoperi o
reală bucurie că faci parte din Familia lui Dumnezeu. Vechea
ta fire a murit, iar tu ai primit o viață nouă în Isus Hristos.
Este un mod cu totul nou de a gândi. EȘTI TRANSFORMAT!
Romani 8:5-6, Romani 12:2, 1 Corinteni 2:16, Efeseni 2:6, Filipeni 2:5, Filipeni 3:20a,
Filipeni 4:6-8, Coloseni 3:1-3, 2 Timotei 1:7
22

Moștenirea noastră stă fie în neamul strămoșilor noștri
biologici și al lui Adam, fie în Familia lui Dumnezeu. Nu există
alte variante. Fără credința în Isus Hristos, fiecare dintre noi
rămâne în Adam.

Mulți credincioși cred că pot sta cu un picior în moștenirea
lui Adam (sau în lumea familiei noastre de pe pământ), iar cu
altul în Familia lui Dumnezeu. Rezultatul este conflictul interior
și neliniștea sufletească. Neluarea unei decizii clare ne aduce
tulburare și nu ne ajută să obținem biruința pe care Dumnezeu
a pregătit-o pentru noi.
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Matei 7:13-14, Romani 6:16, Romani 7:14-25, Romani 8:1-2, 1 Corinteni 15:22,
Galateni 5:16, Filipeni 3:20

La fel cum Dumnezeu există în trei persoane (Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt), așa și noi trăim în trei dimensiuni. Trăim în trupuri
care se raportează la mediul înconjurător prin simțuri. Avem
suflete, care sunt personalitățile noastre, care cuprind mintea,
voința și emoțiile. Și suntem spirit, acum trezit prin credința
și cunoașterea lui Isus prin moartea de pe cruce, îngroparea și
învierea Lui. Dimensiunea noastră spirituală este partea care se
raportează la Dumnezeu.

Geneza 2:7, Matei 3:13-17, Ioan 3:6, Romani 8:10, 1 Corinteni 3:16 -18,
1 Tesaloniceni 5:23 -24, Evrei 4:12

24

Rolul nostru este acela de a ne preda în mod absolut și total
lui Isus Hristos. El Își dorește să-Și trăiască viața în noi și
prin noi, pentru a-Și împlini menirea pe acest pământ.

Noi suntem pur și simplu Trupul lui Hristos, iar El Își dorește
să se folosească de fiecare dintre noi pentru a ajunge la alte
persoane și pentru a lărgi Familia. Bine ai venit în Familia lui
Dumnezeu! Ești o ființă nouă! Ia-ți la revedere de la vechea
fire și salută-ți firea nouă, Isus Hristos care trăiește în tine.
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Romani 6:11-13, Romani 8:10, Romani 12:1, Romani 12:4-5,
1 Corinteni 3:16, 1 Corinteni 6:19-20, 2 Corinteni 5:16-21, Efeseni 4:21-24,
Filipeni 2:5-8, Coloseni 1:27, 1 Ioan 3:1-3, 1 Ioan 3:9-10, 1 Ioan 5:18-19

În calitate de copii ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Isus,
începem să ne bucurăm de aceeași moștenire alături de El, începând să
înțelegem cum e să trăiești viața din belșug. Având noul Său Duh, vei
vrea să afli mai multe despre căile lui Dumnezeu, pentru a-L putea urma.
Dumnezeu S-a făcut cunoscut în cel mai complet mod în Fiul Său, Isus.
Deci află tot ce poți despre El. Ia-ți o Biblie și citește Noul Testament,
despre viața lui Isus. Epistola lui Ioan este un bun punct de plecare.
Primele douăsprezece capitole din Geneza din Vechiul Testament explică
cum a început totul. Caută în Biblia ta referințele din josul paginilor
acestei cărți sau caută versetele biblice în secțiunea de referințe a
acestei cărți, pentru a înțelege mai bine mesajul de pe fiecare pagină.

• Vorbește cu noul tău Tată în fiecare zi, prin rugăciune. Mulțumește-I
pentru viața nouă pe care ai primit-o și pentru noua ta familie. Vorbește cu
El deschis și profund, ca și cum ar fi un prieten, ca și cum ar fi lângă tine.
Imaginează-ți-L ca pe Isus, la care te poți raporta ca la un frate mai mare.
• Citește Biblia. Acum că ai primit un Duh nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu,
vei înțelege altfel mesajul scripturilor. Scripturile sunt Cuvântul lui
Dumnezeu și modul prin care noul tău Tată îți vorbește. El te iubește mai
mult decât îți poți tu imagina.
• Găsește o biserică, adunare și/sau un grup de studiu biblic, unde să poți
întâlni alte persoane, păstrându-ți dedicarea pe măsură ce crești în
credință. Tatăl tău ceresc îți va vorbi deseori prin alți credincioși.
• La scurt timp după ce te dedici lui Isus, ar trebui să urmeze botezul cu
apă. Reprezintă un gest de imitare, ascultare și identificare cu El.
• Găsește-ți un naș în credința creștină, o persoană care să te învețe sau
să te îndrume, de la care să înveți și căruia să-i dai socoteală.
• Spune-le și altora despre noua ta credință și încredere pe care o ai în Isus.
• Îți recomandăm să-ți cumperi o Biblie. În mod deosebit Biblia sau Sfânta
Scriptură, versiunea Dumitru Cornilescu, Societatea Biblică.
Dumnezeu să te binecuvânteze în călătoria ta spirituală!
Iosua 1:8, Matei 3:13-17, Matei 7:7-8, Matei 10:32, Ioan 14:13-14, Ioan 15:7,
Filipeni 4:6-7, Evrei 4:12, Iacov 5:15-16, 1 Ioan 1:9
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Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă
prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.
Romani 12:2, VDC
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Eu trăiesc, și voi veți trăi. În ziua aceea, veți cunoaște că
Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în
Mine și că Eu sunt în voi.
Ioan 14:19b-20, VDC
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Am fost răstihniți împreună cu El, îngropați împreună cu El, am
înviat împreună cu El, iar acum stăm împreună cu El în prezența
lui Dumnezeu Însuși.

Căci El ne-a ridicat din morți, împreună cu Hristos, și ne-a
așezat alături de El în locurile cerești, pentru că ne-am unit cu
Isus Hristos.
Efeseni 2:6, VDC
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Am fost răstignit împreună cu Hristos și
trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc
acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe
Sine Însuși pentru mine.
Galateni 2:20, VDC
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Acum că ai devenit copil al lui Dumnezeu…

În calitate de nou copil al lui Dumnezeu, ai toate privilegiile pe
care le are un fiu sau o fiică a Sa. Poți avea părtășie cu El, Îl
poți numi Tată, te poți așeza în brațele Lui, îți poți descărca
sufletul la El și, în general, Îl poți lăsa să-ți fie Tată veșnic
iubitor, tovarăș, prieten, ajutor și confident. Pe lângă privilegii,
ai și responsabilități, iar unele dintre acestea vor fi explicate
în următoarele pagini. Ți se cere să mărturisești altora acest
lucru, imediat ce-L primești pe Hristos.
De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl
voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.
Matei 10:32
Problema este că nu prea am fost învățați cum să facem acest
lucru, însă procedeul este simplu și este explicat în următoarele
câteva pagini din Cum să-ți spui povestea. Secretul este
bunăvoința, iar conceptul este simplu și ușor dacă ai fost
sincer când te-ai rugat și I-ai cerut lui Isus să preia controlul
asupra voinței și vieții tale. Chiar în acest moment, El este
în tine, transformându-ți felul de a gândi, de a lua decizii și
de a simți. Conceptul este
Nu mi-a păsat niciodată
de nimic, dar acum îmi
la fel de simplu ca în Eram
pasă. Nu știam ce e
dragostea, dar acum știu
orb, și acum văd (Ioan
…Mă transform.
9:25). Atunci când îți spui
povestea, ești ascultător
și faci ceea ce vrea
Dumnezeu să faci. Începi
să-ți trăiești viața ta cea
nouă. Nu uita: nu ești tu, ci
Hristos care este în tine,
așa că fii binevoitor și
lasă-L să vorbească.
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. . . Dă mesajul mai departe!

De asemenea, ni se încredințează sarcina de a-i ajuta pe ceilalți să-L
cunoască pe Isus Hristos, lărgind astfel Împărăția lui Dumnezeu.
(Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era
pierdut. Luca 19:10) Ești trupul lui Hristos și poți realiza acest
lucru folosindu-te de instrucțiunile din paginile următoare. Secretul
este bunăvoința. Trebuie să te pui la dispoziția Lui, pentru ca Isus
Hristos să-Și poată trăi viața prin tine, pentru a ajunge la ceilalți.
Poate că nu-ți cere să mergi și să le vorbești unor străini, ci să
te adresezi unor persoane pe care deja le cunoști, cu care te vezi
și pe care le vizitezi zilnic. El le-a ales deja, iar atunci când tu te
gândești la cineva care crezi că și-ar putea dori să-L cunoască pe
Hristos, începi să gândești cu mintea lui Hristos. Secțiunea Cum să
fii mărturie te învață cum să ajuți pe cineva să-L cunoască pe Isus
Hristos și să aibă pace cu Dumnezeu. Instrucțiunile nu sunt grele.
Nu e nevoie decât de bunăvoință din partea ta și de dorința de a-I
permite lui Isus Hristos să-Și trăiască viața prin tine.

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri,
mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. 1 Timotei 2:1
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Nu mi-a păsat niciodată de
nimic, dar acum îmi pasă.
Nu știam ce e dragostea,
dar acum știu…
Mă transform.

Eram orb,
și acum văd!
Ioan 9:25

Cum să-ți spui povestea

Mărturie creștină prin mărturisire personală

Mărturisind și celorlalți despre faptul că ai ajuns să-L cunoști și să
crezi în Isus Hristos este primul pas în practicarea evanghelizării
personale. Există două tipuri de mărturie personală. Primul este de
natură istorică și vorbește despre viața ta de dinainte, din timpul și
de după momentul când ai ajuns să crezi în Isus Hristos ca Domn și
Dumnezeu și Mântuitor al sufletului tău. A doua este o mărturie de
natură tematică și poate fi, pur și simplu, momentul mântuirii tale
și felul în care ți s-a tranformat viața din acel moment. Ar putea fi
potrivită unei persoane care s-a întors la Hristos asemeni unui copil și
care poate vorbi despre viața sa de după covertire. Un alt exemplu ar
putea fi o persoană care toată viața sa a crezut că e creștin, dar care
a aflat că, în realitate, nu Îl cunoaște pe Dumnezeu, ajungând apoi la
momentul predării în mâinile Sale și al pocăinței.
ÎNCEPE-ȚI POVESTEA AMINTIND DE CÂTEVA LUCRURI PE CARE
TU ȘI PERSOANA ÎN CAUZĂ LE AVEȚI ÎN COMUN: PROVENIȚI DIN
ACELAȘI ORAȘ, AVEȚI ACEEAȘI MUNCĂ, AȚI MERS LA ACEEAȘI
ȘCOALĂ ETC. AFLAȚI INTERESELE PE CARE LE AVEȚI ÎN COMUN.
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Cum a fost

Atunci când îți spui povestea, relatezi și descrii pe scurt calea care te-a
făcut să vrei să-ți schimbi modul de gândire și de a-ți trăi viața. Toți
am luat decizii greșite și am făcut alegeri nefericite în viață, pe care ne
dorim să nu le fi făcut și legat de care am dori să avem o altă șansă.
Dacă doar am mai avea ocazia și șansa de a mai
trece o dată prin ele! Uneori este vorba de o serie
de evenimente care ne dau înapoi sau poate fi o
singură greșeală importantă sau un eveniment
neașteptat care ne poate determina să ne
gândim mai bine la viețile noastre. Indiferent
de caz, consecința acțiunilor noastre sau a
comportamentului nostru poate fi catalizatorul
care ne face să punem capăt propriului
egoism. În acel moment, îți dai seama că
nu mai poți funcționa așa, că trebuie să
se producă o schimbare, altfel vei plăti un preț scump. Poate că deja ai
ajuns la punctul în care suporți consecințele. Mulți dintre noi ajungem
la un moment în călătoria vieții când ne dăm seama că nu ne mai putem
bizui pe propria persoană. Eul nostru nu ne ajută să facem ce trebuie.
Avem nevoie să aflăm cine este adevăratul Dumnezeu și să nu ne mai
jucăm rolul.

Ce s-a întâmplat

Atunci când ne smerim și ne dăm seama că nu suntem stăpânii universului,
începem să vedem ce opțiuni avem. În mod
ciudat și miraculos, apare un purtător de
cuvânt, care ne vorbește despre o viață
mai bună, veșnică, și despre pacea cu
Dumnezeu. Poate lua forma unui prieten
sau a unei rude sau a unui copil, frate sau
soră sau prieten. E posibil ca acesta să-ți
ceară să mergi la biserică sau să alegi un
grup de studiu biblic.
34

Acesta poate fi o mărturie pentru tine (prin propria lui mărturisire
personală) și e posibil să-ți sugereze să încerci o abordare mai spirituală a
problemelor pe care le ai, cum ar fi să privești mai întâi la Isus și să recunoști
că nu mai ai puterea să mergi mai departe, ca mai înainte. Însă în timp
ce te afli în căutarea lui Dumnezeu
ceva îți atrage atenția și, în sfârșit,
ești gata să te predai și să accepți
un nou mod de a trăi. Vrei să devii
copilul lui Dumnezeu, în toate formele
pe care această calitate le poate lua.
Ți se întâmplă ție! Ai ajuns să crezi
în Domnul Isus Hristos și I-ai cerut
să preia controlul asupra voinței
tale și asupra vieții tale. A început o
nouă viață!

Cum este acum

Ai devenit copilul lui Dumnezeu, un credincios născut din nou. Ai ajuns
să-L iubești și să te încrezi în Domnul Isus Hristos ca Domn, Dumnezeu,
Mântuitor și Viață. Viața ți s-a schimbat și mergi mai departe cu o
atitudine nouă și un nou set de valori. Acum Îi dai socoteală Tatălui
ceresc. În această secțiune relatezi modurile în care ți s-a schimbat
viața, vorbești despre modul în care ți s-a schimbat gândirea și chiar
și personalitatea. Explică modul în care harul lui Dumnezeu te ajută
să faci față problemelor vieții și
cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
te îndeamnă să faci ce e bine și
te corectează atunci când o iei pe
căi greșite. În această secțiune,
poți vorbi mai detaliat despre bine
și rău. Știm că nu e întotdeauna
bine. Ce contează este că Hristos,
care este în tine, face o lucrare,
iar tu ești acea lucrare în curs de
desfășurare.

35

Ce urmează

De acum încolo, creștem în Hristos. Uneori, strada
este cu hârtoape și plină de gropi, dar dispunem de
noi instrumente pentru a face față obstacolelor
și problemelor pe care le întâmpinăm. Avem în
noi puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, care
ne arată calea și ne împiedică să luăm deciziile
greșite pe care le luam în viața
din
trecut.
Studiem Biblia și învățăm
să-L imităm
pe Hristos, învățându-I
căile și felul
de a trăi. Ajungem să ne
dăm seama și să înțelegem că
atunci când a murit Hristos,
vechea noastră fire a murit
odată cu El, iar noi suntem
acum ființe noi. Nu trebuie
decât să conștientizăm și să înțelegem că Isus Hristos
trăiește în noi și să ne însușim acest adevăr esențial,
pe măsură ce suntem salvați și transformați spre
asemănarea cu El. Pe măsură ce te maturizezi ca și
creștin, începi să-L imiți pe Mântuitorul care a înviat din
morți. Începi să-ți dai
seama că Isus Hristos,
Căci „cine a cunoscut gândul
Dumnezeul Viu, vrea
Domnului, ca să-I poată da
să-Și trăiască viața
învățătură?” Noi însă avem
gândul lui Hristos.
în tine și prin tine,
1 Corinteni 2:16
pentru a-Și atinge
obiectivele în ceea ce-i
privește pe cei care
sunt ai Lui, copiii lui
Dumnezeu. Începi să
semeni tot mai mult
cu Hristos, lăsând
în urmă trecutul și
urmându-L pe El.
Psalmii 40:3, Ioan 9:25, Ioan 12:17, Coloseni 4:5-6, 1 Tesaloniceni 1:6-8,
1 Petru 3:15, Apocalipsa 12:11, Apocalipsa 19:10
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Cum să fii mărturie

Instrucțiuni despre cum să-i faci cunoștință unui necredincios
cu Isus Hristos. Următoarele zece recomandări sunt o modalitate
eficientă pentru a transmite mesajul crucii. Respectă cu atenție
instrucțiunile și vei reuși. Vei reuși să plantezi eficient sămânța
și vei putea câștiga suflete. În orice caz, vei contribui la lărgirea
Împărăției lui Dumnezeu, iar acesta este scopul principal al
existenței tale.
 Gândește-te la zece persoane. Pot fi prieteni, rude, persoane
dragi sau persoane cu care ai de-a face la serviciu sau în viața de
zi cu zi când mergi la cumpărături, la joacă sau la serviciu.
 Scrie-le numele. Când termini de notat cele zece nume speciale,
lipește bucata de hârtie undeva unde să o vezi în fiecare zi.
 Începe și roagă-te pentru mântuirea fiecăreia dintre aceste
persoane. Pe măsură ce te rogi, cere-I lui Dumnezeu să le deschidă
mințile și inima ca să audă mesajul despre Isus și viața veșnică. Nu
uita că nu încercăm să transformăm oamenii răi în oameni buni,
ci să transformăm oamenii morți din punct de vedere spiritual în
oameni vii, oferindu-le darul vieții veșnice, pe care tu l-ai primit.
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 Continuă să te rogi pentru fiecare dintre aceste persoane
timp de douăzeci și una de zile. Pe Dumnezeu nu-L interesează
durata de timp pe care-l petreci rugându-te pentru aceste suflete,
însă știm că e nevoie de douăzeci și una de zile pentru a căpăta un
obicei. Astfel, asigură-te că te rogi pentru aceste persoane în toată
această perioadă. După aceea, vei dobândi obiceiul solid de a te
ruga pentru cei pierduți.

 Începe și ia legătura cu celelalte persoane. După cele douăzeci
și una de zile, probabil că nu vei mai avea subiecte de rugăciune, acum
fiind momentul să acționezi. Sună prima persoană și spune-i că vrei
să-i arăți ceva, să vezi dacă pentru ea înseamnă ceva. Invită-ți
prietenul la cafea sau la masa de prânz. Sună sau încearcă mai
departe să iei legătura, până când primești un răspuns afirmativ.
 Arată-i cartea CUM SĂ FII COPIL AL LUI DUMNEZEU.
Spune-i prietenului tău că ai văzut această cărticică și că a avut
impact asupra ta și că îți dorești să vezi dacă pentru el înseamnă
ceva. Dacă ai computer sau iPad sau un alt dispozitiv mobil, poți
accesa adresa www.howtobeachildofgod.com, unde poți citi versiunea
electronică a cărții sau poți viziona prezentarea video, dacă nu ai o
copie a cărții în sine.
 Parcurgeți toată cartea, pagină cu pagină. Citește rugăciunea
de la pagina 14, dar mergi mai departe până la sfârșitul cărții.
Arată-i prietenului tău versetele biblice de la sfârșitul cărțuliei,
explicându-i că acestea servesc drept referințe, în caz că nu are la
îndemână Biblia. Arată-i cum versetele explică sau susțin textul sau
imaginea ilustrată.
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 Spune-ți povestea. Apoi, începeți povestea sau mărturia despre
cum ai ajuns să-L cunoști pe
Isus Hristos. Mărturia ta va
explica: CUM A FOST, CE S-A
ÎNTÂMPLAT, CUM ESTE ACUM.
Dacă nu ai o mărturie cu care să
abordezi o altă persoană, atunci
trebuie să citești singur cartea, să
Hristos în voi
Coloseni 1:27
spui cu voce tare rugăciunea de la pagina
14 și să crezi cu inima ceea ce ai spus. După
care poți reveni și poți continua conversația. Consultă articolul
CUM SĂ-ȚI SPUI POVESTEA: MĂRTURIE CREȘTINĂ PRIN
MĂRTURISIRE PERSONALĂ, care precede aceste pagini.
 Pune o întrebare de deschidere. Întreabă-ți prietenul
dacă ceea ce ai spus înseamnă ceva pentru el. Întreabă-l
dacă crede că va ajunge în Rai când va muri. Întreabă-l ce
crede el că înseamnă viața veșnică. Atrage-l într-o conversație
spirituală, axată pe persoana lui Isus. Dumnezeu îți va trimite
cuvintele potrivite, nu trebuie decât să fii deschis și binevoitor.
 Ajută-ți prietenul să-L cunoască pe Isus Hristos. Dacă
persoana respectivă reacționează într-o manieră pozitivă („Vreau
ce ai tu. Cum devii creștin? Vreau să aflu mai multe.”), condu-o
la Hristos, revenind la rugăciunea de la pagina 14 din CUM SĂ
FII COPIL AL LUI DUMNEZEU și permite-i prietenului tău să
o spună cu voce tare, fie singur, fie repetând după tine. După ce
te vei fi rugat cu el, revino la textul și imaginile de la paginile 1520, pentru a fi sigur că mesajul de pe cruce a fost înțeles bine.
Dacă ai făcut totul cu atenție, un nou nume va fi scris cu slavă,
iar prietenul tău va deveni copil al lui Dumnezeu!
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Culesul roadelor

Dacă vei urma aceste instrucțiuni simple, vei începe să câștigi suflete.
Nu există dubii sau condiții. Dumnezeu te-a creat cu o personalitate
și o sferă de influență foarte distincte, menite să ajungă la anumite
persoane pe care tu le cunoști deja. Nu trebuie decât să te înarmezi
cu rugăciune și să te adresezi acestor persoane. Iar El se va ocupa
de restul! Există posibilitatea ca persoanele pe care tu le-ai notat
în listă să fie cele pe care le-a ales și El. Acestea nu au nevoie decât
de un purtător de cuvânt, iar acela ești tu! Pe măsură ce tu vei
discuta cu prietenul tău, Dumnezeu va vorbi prin tine. Nu trebuie
decât să fii convins că tot acest exercițiu a fost gândit cu mult
timp în urmă, iar Dumnezeu a așteptat ca tu să ajungi aici. Fă-te
util, căci asta este tot ce vrea Tatăl tău. Singura condiție este că
s-ar putea ca momentul să nu fie chiar cel mai potrivit pentru ca
persoana respectivă să-L cunoască pe Dumnezeu.
În acest caz, nu vei
câștiga un suflet în
ziua respectivă, ci
vei planta sămânța.
Însă oricum ar fi,
vei da dovadă de
ascultare față de
Tatăl tău ceresc,
iar El nu cere,
practic, decât atât.
Dacă ești copil al
lui Dumnezeu, Cel
care va avea grijă ca
lucrarea să aibă loc
nu ești niciodată tu,
ci Hristos, care este
în tine.
Matei 4:19-20, Matei 10:32, Luca 9:60, Luca 10:2, Luca 19:10, Ioan 15:16, Faptele
Apostolilor 1:8, Faptele Apostolilor 9:28, 1 Timotei 2:3-4
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Textele complete ale versetelor biblice, în ordine alfabetică

Apocalipsa 12:11 Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au
iubit viața chiar până la moarte. Pagina 36
Apocalipsa 19:10 Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Ferește-te
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează
mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)
Pagina 36
Apocalipsa 21:2 Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul
Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Pagina 20
Apocalipsa 3:20 Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine. Pagina 9
1 Corinteni 15:22 Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la
rândul cetei lui. Paginile 17 și 23
1 Corinteni 15:45-46 De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea
Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este
firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă. Pagina 6
1 Corinteni 15:57 Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru
Isus Hristos! Pagina 8
1 Corinteni 2:16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?” Noi însă
avem gândul lui Hristos. Pagina 22
1 Corinteni 3:16-18 Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu
locuiește în voi? Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu,
căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva
dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept.
Paginile 24 și 25
1 Corinteni 6:17 Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Paginile 15, 16 și 24
1 Corinteni 6:19-20 Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și
pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu
un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
Pagina 25
2 Corinteni 5:16-21 Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar
dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta.
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate
lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu
El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos,
împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă
propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și
cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu
Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El. Pagina 25
2 Corinteni 5:17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată
că toate lucrurile s-au făcut noi. Pagina 20
2 Corinteni 5:18 Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin
Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Pagina 8
Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea. Paginile 1 și 2
Coloseni 1:27b Bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea
slavei. Pagina 25
Coloseni 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. Pagina 18
Coloseni 2:12-14 Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El
prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în
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greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la
viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui, care
stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Pagina 19
Coloseni 2:6-7 Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El,
fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date,
și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Paginile 15 și 16
Coloseni 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Paginile 1 și 2
Coloseni 3:1-3 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde
Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pagina 19
Coloseni 4:5-6 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. Vorbirea
voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți
fiecăruia. Pagina 36
Eclesiastul 3:11 Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul
veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a
făcut-o Dumnezeu. Pagina 10
Efeseni 1:11 În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea
Aceluia care face toate după sfatul voiei Sale. Pagina 18
Efeseni 1:13-14 Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați
crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a
moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
Paginile 17 și 19
Efeseni 1:5-8 Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere
a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. În El avem
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său pe care l-a
răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Paginile 15 și 16
Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile
harului Său. Pagina 4
Efeseni 2:13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați
prin sângele lui Hristos. Pagina 13
Efeseni 2:14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc
care-i despărțea. Pagina 9
Efeseni 2:6 El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos
Isus. Pagina 19
Efeseni 2:8-10 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și
am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte
ca să umblăm în ele. Paginile 8, 15 și 16
Efeseni 3:14-15 Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Pagina 17
Efeseni 4:21-22 Dacă, cel puțin, L-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați
fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi
care se strică după poftele înșelătoare. Pagina 25
Evrei 1:3 El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile
cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi, în locurile
preaînalte. Paginile 1, 2 și 5
Evrei 2:11-17 Căci Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este
rușine să-i numească frați, când zice: „Voi vesti Numele Tău fraților Mei; Îți voi cânta lauda în
mijlocul adunării.” Și iarăși: „Îmi voi pune încrederea în El.” Și în alt loc: „Iată-Mă, Eu și copiii
pe care Mi i-a dat Dumnezeu!” Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot
așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe
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cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții,
erau supuși robiei toată viața lor. Căci, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul
seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să
poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere,
ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Paginile 1, 2 și 20
Evrei 2:14-15 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși
a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea
morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei
toată viața lor. Pagina 4
Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă
simțirile și gândurile inimii. Paginile 24 și 26
Evrei 4:3 Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis:
„Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră
isprăvite încă de la întemeierea lumii. Pagina 13
Evrei 4:7 El hotărăște din nou o zi: „Astăzi”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus
mai sus: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” Pagina 13
Evrei 9:22 Și, după Lege, aproape totul este curățit cu sânge; și fără vărsare de sânge, nu este
iertare. Pagina 4
Ezechiel 36:26-27 Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru
inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați
poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele. Pagina 8
Faptele apostolilor 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi
veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Pagina 40
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume
dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pagina 8
Faptele apostolilor 9:28 De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu
îndrăzneală în Numele Domnului. Pagina 40
Filipeni 2:5-8 Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea
chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La
înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă
moarte de cruce. Paginile 1, 2, 22 și 25
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul
Isus Hristos. Paginile 20, 22 și 23
Filipeni 4:6-7 Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința
lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Pagina 26
Galateni 1:15-16 Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a
chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între
neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Pagina 8
Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul
lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. Pagina 18
Galateni 4:4-7 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din
femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm
înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă:
„Ava!”, adică „Tată!”Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin
Dumnezeu. Pagina 18
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Galateni 5:16 Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Pagina 23
Galateni 5:24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu
patimile și poftele ei. Paginile 17 și 18
Geneza 2:16-17 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți să mănânci după plăcere
din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.” Pagina 6
Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de
viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Pagina 24
Geneza 2:8-9 Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe
omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi
plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței
binelui și răului. Pagina 6
Geneza 3:23 De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul,
din care fusese luat. Pagina 6
Geneza 3:2-6 „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar, despre rodul pomului
din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca
să nu muriți.’” Atunci, șarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că, în
ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și
răul.” Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit
ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care
era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Pagina 6
1 Ioan 1:7 Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu
alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Pagina 4
1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
ne curățească de orice nelegiuire. Pagina 26
1 Ioan 3:1-3 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem.
Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiților, acum suntem copii
ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom
fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește,
după cum El este curat. Pagina 25
1 Ioan 3:9-10 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne
în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui
Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici
cine nu iubește pe fratele său. Pagina 25
1 Ioan 5:12-13 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am
scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața
veșnică. Paginile 15 și 16
1 Ioan 5:18-19 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din
Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată
lumea zace în cel rău. Pagina 17
Iacov 5:16 Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pagina 26
Ioan 1:14 Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am
privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Paginile 1 și 2
Ioan 10:10 Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să
aibă viață, și s-o aibă din belșug. Pagina 9
Ioan 10:30 Eu și Tatăl una suntem. Paginile 1 și 2
Ioan 11:25-26 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
Paginile 15, 16 și 19
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Ioan 12:17 Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l
înviase din morți, mărturiseau despre El. Pagina 36
Ioan 14:13-14 Și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face. Pagina 26
Ioan 14:20 În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu
sunt în voi. Paginile 18 și 19
Ioan 14:6-7 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine. Dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl
veți cunoaște; și L-ați și văzut.” Paginile 13, 15 și 16
Ioan 15:16 Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să
aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele
Meu, să vă dea. Pagina 40
Ioan 15:7 Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și
vi se va da. Pagina 26
Ioan 16:28 „Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.” Pagina 5
Ioan 16:33 „V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar
îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Pagina 10
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pagina 12
Ioan 3:6 Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh. Paginile 19 și 24
Ioan 9:25 El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.”
Pagina 36
Iosua 1:8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci
vei lucra cu înțelepciune. Pagina 26
Luca 1:78-79 Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat
Soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții
și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii! Pagina 10
Luca 10:2 Și le-a zis: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său. Pagina 40
Luca 19:10 Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” Pagina 40
Luca 2:40 Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era
peste El. Pagina 3
Luca 2:41-47 Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la Praznicul Paștelor. Când
a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. Apoi, după ce
au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim.
Părinții Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie
și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu L-au găsit și
s-au întors la Ierusalim să-L caute. Toți care-L auzeau rămâneau uimiți de priceperea și
răspunsurile Lui. Pagina 3
Luca 2:52 Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu
și înaintea oamenilor. Pagina 3
Luca 24:1-7 În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la
mormânt dis-de-dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra
răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă
nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare.
Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutați între
cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când
era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie
răstignit și a treia zi să învieze.” Pagina 5
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Luca 24:50-51 El i-a dus până spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi
binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Pagina 5
Luca 9:60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește Împărăția
lui Dumnezeu.” Pagina 40
Marcu 6:2-3 Când a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când Îl
auzeau, se mirau și ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta
care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este acesta tâmplarul,
feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui
aici, între noi?” Și găseau o pricină de poticnire în El. Pagina 3
Matei 1:20b-23 „Căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un Fiu și-I vei
pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri
s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: „Iată, fecioara
va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă:
„Dumnezeu este cu noi”. Pagina 1
Matei 10:32 “De aceea , pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu
înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri;” Pagina 40
Matei 26:28-29 “Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă
pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod
al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu.” Pagina 4
Matei 27:57-61 Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic
al lui Isus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat
trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe
care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria
Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. Pagina 4
Matei 3:13-17 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar
Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la
mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie
împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa
aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel
și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit,
în care Îmi găsesc plăcerea.” Paginile 3 și 26
Matei 4:19-20 El le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” Îndată, ei au lăsat
mrejele și au mers după El. Pagina 40
Matei 7:13-14 “Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce
la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care
duce la viață și puțini sunt cei ce o află.” Pagina 23
Matei 7:28-29 După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de
învățătura Lui; căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.”
Pagina 3
Matei 7:7-8 “Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci oricine
cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide.” Pagina 26
1 Petru 1:18-19 Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați
din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al
lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană. Pagina 25
1 Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. Pagina 4
1 Petru 3:15 Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți
oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Pagina 36
1 Petru 3:18 Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru
cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh.
Pagina 12
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Proverbele 14:12 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Pagina
11
Psalmii 16:11 Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări
veșnice, în dreapta Ta. Pagina 20
Psalmii 40:3 Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut
lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Pagina 36
Romani 10:13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Paginile 15 și 16
Romani 10:9 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Paginile 15 și 16
Romani 12:1 Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească. Pagina 25
Romani 12:4-5 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate
aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar
fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care
ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Pagina 25
Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Paginile 7 și 11
Romani 5:11 Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos,
prin care am căpătat împăcarea. Pagina 20
Romani 5:12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a
intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au
păcătuit… Pagina 7
Romani 5:1-2 Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu,
prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această
stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Paginile 10 și 12
Romani 5:18-19…Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit
pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o
hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei
mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți
neprihăniți. Paginile 7 și 17
Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată
în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Pagina 19
Romani 5:6 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru
cei nelegiuiți. Pagina 4
Romani 5:9 Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom
fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Pagina 8
Romani 6:11-13 Tot așa și voi înșivă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în
Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să
nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca
niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și
dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Pagina 25
Romani 6:16 Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care
ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care
duce la neprihănire? Paginile 9 și 23
Romani 6:21 Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul
acestor lucruri este moartea. Pagina 9
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este
viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Pagina 11
Romani 6:4-6 Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca,
după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În
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adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El
și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu
mai fim robi ai păcatului. Paginile 18 și 19
Romani 7:14-25 Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut
rob păcatului. Căci nu știu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu
vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face
lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în
mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar
n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau
să-l fac, iată ce fac! Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta,
ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele,
răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu, dar văd în
mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob
legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest
trup de moarte?… Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel
dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.
Pagina 23
Romani 8:10 Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului,
dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Paginile 19, 24 și 25
Romani 8:1-2 Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc
după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de
viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Paginile 17 și 23
Romani 8:15-17a Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh
de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” Însuși Duhul adeverește împreună
cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori:
moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos. Paginile 20 și 21
Romani 8:3 Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere –
Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși
Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, Paginile 1, 2 și 4
Romani 8:37 Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care
ne-a iubit. Pagina 9
Romani 8:5-6 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii
pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și
umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului
este viață și pace. Paginile 17 și 23
1 Tesaloniceni 1:6-8 Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați
primit Cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; așa că ați ajuns
o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi
Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în
Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Pagina 36
1 Tesaloniceni 5:23-24 Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru,
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru
Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Paginile 24 și 25
1 Timotei 2:3-4 Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Pagina 40
1 Timotei 2:5-6 Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și
oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți:
faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Paginile 8 și 12
2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de
chibzuință. Pagina 21
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The Rest of the Gospel (Cealaltă parte a Evangheliei), Dan Stone și David Gregory
Classic Christianity (Creștinismul clasic), Bob George
Handbook to Happiness (Îndrumător spre fericire), Charles Solomon
Ins and Outs of Rejection (De la respingere la acceptare), Charles Solomon
Lifetime Guarantee (O garanție de-o viață), Bill Gillham
The Normal Christian Life (Viața creștină normală), Watchman Nee
Sit Walk Stand (Șezi, umblă, împotrivește-te), Watchman Nee
Release of the Spirit (Eliberarea duhului), Watchman Nee
Birthright (Dreptul întâiului născut), David Needham
The True Vine (Adevărata viță), Andrew Murray
Abide in Christ (Rămâneți în Hristos), Andrew Murray
Absolute Surrender (Predare totală), Andrew Murray
Victory in Christ (Calea spre victorie), Charles Trumbull
The Key to Triumphant Living (Secretul unei vieți de biruință), Jack Taylor
The Saving Life of Christ (Cristos în noi: viața eliberatoare), W. Ian Thomas
The Gift of Forgiveness (Darul iertării), Charles Stanley
The Blessing of Brokenness (Frângerea este o binecuvântare), Charles Stanley
Adversity (Adversitate), Charles Stanley
Truefaced (Adevărata față), John Lynch
My Utmost for His Highest (Devotional) (Supremul meu pentru culmile Lui) (Devoțional),
Oswald Chambers
Forgiven Forever (Pe veci iertat), Bob George
The Grace Awakening (Trezirea Harului), Charles Swindoll
The Sufficiency of Christ (Mi-e de-ajuns Hristos), John MacArther
Hudson Taylor’s Spiritual Secret (Secretul spiritual al lui Hudson Taylor), Dr. și Dna. Howard
Taylor
Weekly e-devotional GraceNotes (Rugăciuni săptămânale devoționale de mulțumire - online),
John Woodward. Disponibile pe www.GraceNotebook.com
For Me to Live is Christ (Pentru mine, Hristos înseamnă viață), Curs studiu biblic, Charles
Solomon
The Cross, Your Victory Today, CD Series (Crucea, Victoria ta de azi, serie de CD-uri) de Dr.
Charles Stanley (și multe alte predici de Dr. Stanley)
The Shackling of Grace (Încătușarea harului), Lee LeFebre
The Exchanged Life Conference (Conferința Viața la schimb), serie de CD-uri de Lee
LeFebre
Free at Last (Liber, în sfârșit), Tony Evans
Dr. Tony Evans (majoritatea predicilor)
Gregory Dickow (majoritatea predicilor)
Romani: Capitolele 5-8, indiferent de versiunea biblică
www.gracefellowshipintl.com
www.thelifebookstore.com
Seeking God through Prayer & Meditation (În căutarea lui Dumnezeu prin rugăciune și
meditație), David Howell
Fully Alive and Finally Free (Cu adevărat viu și în sfârșit liber), David Howell
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Vreau să aprofundez mai mult. Vă rog
să-mi trimiteți copia gratuită a cărții
„ÎN CĂUTAREA LUI DUMNEZEU
PRIN RUGĂCIUNE ȘI MEDITAȚIE”.
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Orașul, statul, codul poștal
Vă rugăm să ne spuneți ce părere aveți despre
„Cum să fii copil al lui Dumnezeu”.
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Descoperiți aceste simple adevăruri ilustrate și aflați
cum încrederea și credința în Dumnezeu vă pot
conduce la o viață împlinită, din belșug și plină de
biruință.
CUM PUTEȚI FOLOSI ACEASTĂ CARTE:
• Ca pe o cale și îndrumar pentru a găsi pacea cu
Dumnezeu
• Ca pe un mijloc de a înțelege ce înseamnă
mântuirea
• Ca pe un studiu biblic individual sau de grup
(cuprinde 223 de versete biblice complete)
• Ca pe un ghid devoțional și de rugăciune de 30 de
zile, cu ajutorul ilustrațiilor și al versetelor biblice
Autorul David Howell este un copil al lui Dumnezeu,
născut din nou. Informațiile conținute în această carte
reflectă esența experienței, puterii și speranței pe
care i le-a dat Isus Hristos, după mulți ani în care se
concentrase și fusese exclusiv absorbit doar de propria
persoană. Prin intermediul ilustrațiilor, al versetelor și al
mesajelor, Howell arată cum încrederea și înțelegerea
lui Isus Hristos și a însemnătății mântuirii pot conduce
la o viață îmbelșugată, de biruință, și la pacea cu
Dumnezeu aici, pe pământ.

„Am fost răstignit împreună cu
Hristos și trăiesc…, dar nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăiește în
mine. Și viața pe care o trăiesc
acum în trup o trăiesc în credința în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit
și S-a dat pe Sine Însuși pentru
mine.” Galateni 2:20

