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Mulţumesc pentru oportunitatea oferită să Te slujesc alături de soţul meu César, pentru visele de
ani care au devenit o realitate. Mulţumesc pentru harul acordat ca să facem cunoscută dragostea şi
numele Tău măret, nu numai în Columbia, ci şi între naţiuni.
Vreau să mulţumesc păstorilor mei César şi Claudia Castellanos, care întotdeauna cred în noi şi ne
sprijină necondiţionat, permiţându-ne să dezvoltăm slujirea noastră. Vă mulţumesc pentru că putem
întotdeauna conta pe voi, nu numai ca pastori, ci şi ca prieteni şi sfătuitori.
Sunteţi o mare binecuvântare pentru noi. Vă iubim şi-I mulţumim lui Dumnezeu pentru voi. Ştim că sunteţi instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a lansa în noi
provocări şi paşi ai credinţei.
Aceasta ne-a dat o experienţă bogată cu Dumnezeu.
Vreau să mulţumesc echipei noastre de doisprezece de la INTERNATIONAL YOUTH MISSION.
Sunt excelenţi şi sunt o binecuvântare. Aţi avut un rol fundamental în slujirea tinerilor. Fiecare dintre voi este un dar de la Dumnezeu. Am avut o colaborare frumoasă în toţi aceşti ani şi
bucuria urmărindu-vă cum creşteţi, cum vă maturizaţi şi cum aţi devenit mari lideri.
Vă mulţumesc pentru credincioşia, continuitatea şi efortul vostru, pentru sacrificiul vostru în
folosul altora, pentru că întotdeauna sunteţi dornici să dăruiţi altora ce aveţi mai bun.
Vreau să mulţumesc întregului personal de la INTERNATIONAL YOUTH MISSION pentru
curajul şi vigurozitatea depusă, pentru contribuirea la acest material. Este dorinţa mea ca această carte
să fie de folos nu numai în vieţile voastre dar sã fie de ajutor şi altora în umblarea lor cu Hristos. Aş
dori de asemenea să-i mulţumesc lui Luiza Del Rio pentru dedicarea ei în revizuirea şi corectarea
acestei cărţi. Ajutorul tău a fost atât de valoros. Mulţumesc echipei de design pentru munca voastră şi
timpul investit în producerea acestui proiect.
Într-un mod special vreau să-i mulţumesc soţului meu preaiubit pentru prezenţa lui alături de mine
în fiecare provocare, pentru sprijinul său atât de preţios, pentru dragostea, sfatul şi răbdarea sa. Ştiu că
nu este uşor, deoarece în spatele fiecărei cărţi sunt ore de muncă şi dedicare. Tu mi-ai dat libertatea să
înfăptuiesc acest vis şi sã orientez noii credincioşi in primii lor paşi de credinţă. Te iubesc, tu eşti
soţul pe care l-am visat dintotdeauna. Îi aduc mulţumiri lui Dumnezeu pentru viaţa ta, ai fost nu
numai un exemplu pentru mine, ci deasemenea mi-ai întărit inima şi m-ai încurajat să-mi asum noi
provocări. Deşi încă este mult de luptat, vom lupta împreună pentru gloria lui Dumnezeu.
Pentru Ioşua şi Alexandru, cei doi copii ai mei. Vă mulţumesc pentru dragostea, răbdarea şi
tandreţea voastră, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-aţi adresat. Ştiu că sunteţi parte activă in
această slujire şi vă lăsaţi folosiţi pentru a lărgi lucrarea Domnului.
Mulţumesc dragei mele… “Chabelita”, a fost o împărtăşanie atât de specială cu tine. Ai fost
întotdeauna prietenul meu şi ai fost întotdeauna acolo unde am avut nevoie de tine.
Dragă Duhule Sfânt, îţi mulţumesc. Întotdeauna tânjesc după Tine ca să fii alături de mine, să
reflecţi dragostea şi prezenţa Ta în aşa fel ca lumea să vină să Te cunoască ca pe Dumnezeu viu şi
adevărat ce eşti Tu.
Claudia Fajardo.
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INTRODUCERE

În timp ce scriu aceste pagini, mă gândesc la cazul unei adolescente în jur de optsprezece ani, plină
de entuziasm, plăcută şi cu un viitor frumos în faţă. Cineva putea să vadă în ea un potenţial
extraordinar în slujire şi ca lider, nu numai să câştige familia sa, ci să şi influenţeze un număr mare de
oameni.
Tânăra nu şi-a valorificat potenţialul dintr-un motiv simplu. Nu avea o temelie solidă ca să rămână
pe calea pe care a ales să umble. S-a implicat într-o relaţie sentimentală care era în afara voii lui
Dumnezeu. A devenit insensibilă la sfaturile celor din jur, încăpă-ţânată şi refuzând să asculte de
raţiune. Partea cea mai tristă a fost de observat cum viaţa ei a luat o întorsătură atât de diferită faţă de
ceea ce i-a pregătit Dumnezeu. Tânărul necredincios cu care avea o relaţie i-a făcut viaţa insuportabilă
şi unica ei şansă de scăpare a fost să se despartă de el.
Rămânând ea credincioasă Domnului, viaţa ei ar fi cunoscut un alt destin. Dar din nefericire, ea a
ales frica şi haosul. Toate s-au întâmplat din cauză că ea nu avea o temelie solidă care ar fi susţinut-o
in umblarea ei după voia lui Dumnezeu. Pe de pe altă parte, am văzut oameni trăind în păcat, în tot
felul de relaţii sexuale dezordo-nate, năruiţi în mediul lor personal şi familial. Astăzi ei sunt o mărturie vie despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa lor. Viaţa lor a cunoscut o transformare radicală,
încât oricine ar vedea, ar rămânea fără replică. Astăzi ei au slujiri prospere. Sunt binecuvântaţi, cu un
mod de viaţă exemplar şi cu o familie model, având o influenţă mare asupra lor şi a celor din jurul lor.
Trebuie să-i ajutăm în umblarea lor zilnică cu Isus. Dacă nu îi aju-tăm, atunci acel moment emoţional
de predare lui Isus va deveni o simplă istorie şi un moment fără efect în vieţile lor.
Îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu, deoarece această carte scri- să de Claudia de Fajardo va
umple golurile şi va da răspuns la întrebările celor ce abia au început viaţa lor de creştini.“Întărindumi paşii” marchează calea pentru fiecare persoană care a decis să-L urmeze pe Hristos.
INTĂRINDU-MI PAŞII este o carte care vă va învăţa să umblaţi cu Hristos. Cum să trăiţi o viaţă
plăcută Lui. Cum să învingeţi ispi-tele, încercările, luptele în umblarea voastră de la început cu Isus.
Dar mai presus de toate, cartea vă oferă soluţii biblice, practice, ce pot fi aplicate în orice situaţie cu
care vă confruntaţi zilnic ca şi creştini.
Citind cartea, veţi cultiva o relaţie intimă cu Hristos. Sunteţi chemat să-L cunoaşteţi şi să
experimentaţi mai mult prezenţa Lui. Aceasta va crea în voi dorinţa să trăiţi în sfinţenie şi să vă
eliberaţi de multe lucruri ce v-au separat de Dumnezeu în trecut.
Ca rezultat al umblării cu Dumnezeu şi a unei vieţi trăite în sfinţenie, veţi începe să trăiţi o viaţă cu
autoritate. Cartea vă învaţă cum să aplicaţi autoritatea într-o societate care este într-o nevoie disperată
de creştini veritabili.
Este dorinţa Domnului să vă formeze ca şi creştin prin interme-diul acestei cărţi. Dumnezeu a
binecuvântat slujirea Claudiei- nu numai datorită faptului că a scris ceea ce cunoaşte la nivel teoretic,
dar şi pentru că practică această teorie ca pe un instrument al lui Dumnezeu, ca să zidească multe
vieţi. Această carte cuprinde experienţa ei vastă şi principii pe care le-a predat multora.
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Vă felicit că aţi decis să-L acceptaţi pe Hristos ca Domn in viaţă şi pentru faptul că v-aţi consacrat
viaţa Lui- dar nu vă opriţi aici! Studiind cartea lăsaţi mărturia şi convingerea unei vieţi noi să ia
rădăcini în voi, ca să puteţi fi binecuvântat şi astfel să deveniţi o binecuvântare pentru alţii.
Permite-ţi Domnului să vă modeleze în mâinile Lui. Mulţumiri fie aduse lui Dumnzeu pentru
revelaţia dată slujitorului Său Claudia ca să pregătească o lucrare atât de minunată, care odată aplicată
în zilele vieţii noastre, produce roade pentru veşnicie.
Iglesia Visión del Futuro

Dr. Omar Cabrera
Buenos Aires, Argentina.
PREFAŢĂ PENTRU EDIŢIA BRITANICĂ

Un obiectiv de bază a G12 VISION este formarea ucenicilor. Lumea aşteaptă să vadă o generaţie
de credincioşi care sunt şi uce-nici veritabili, loiali lui Hristos. Numai astfel Biserica va recâştiga
credibilitatea în faţa celor care încă nu-L cunosc pe Hristos.
De fiecare dată vizitând INTERNATIONAL CHARISMATIC MISSION în Bogota, petrec timp în
compania lui Cesar şi Claudia Fajardo şi sunt impresionat de nivelul de consacrare, dragoste şi
pasiune pentru Hristos pe care-L văd în vieţile lor şi în vieţile tinerilor care slujesc în Biserică –
YOUTH MISSION INTERNA- TIONAL.
Tineri eliberaţi de patima drogurilor şi de imoralitate şi, în general, de sub puterea unei societăţi
care trăieşte fără Dumnezeu. Astăzi, aceşti tineri sunt total transformaţi, trăind pentru Hristos şi
pentru gloria Lui. Sunt dedicaţi Stăpânului şi arată că odată ce au întors spatele păcatului, s-au predat
cu toată inima în slujba Lui. În trecut păcătoşi notorii, astăzi “regi şi preoţi” în slujba lui Dumne-zeu.
Mulţi la vârsta lor (de abia au douăzeci de ani) conduc câteva celule de câte o sută de membrii şi sunt
responsabili în educarea a mii de noi credincioşi.
Care este secretul ce stă în spatele acestor lucruri? Sunt multe lucruri pe care aş putea să le
menţionez: viaţa de rugăciune a bisericii, evanghelizarea aprinsă, războiul spiritual, dar secretul
constă în principiul de ucenicie. Lucrând în celulele de grupă ale bisericii, acest principiu corespunde
cu adevărat standardelor Noului Testament de reproducere a credinţei. Nu este doar o Evanghelie a
cuvântului ci şi una a puterii şi …
Credinţa lui Hristos trebuie văzută
în noi înainte ca să fie cu adevărat mărturisită de noi.
În Bogota, liderii tineri sunt ei înşişi ucenici viguroşi ai lui Hristos, formaţi de liderii locali.
Conducerea stă în formarea chipului lui Hristos în vieţile noastre şi astfel reproducerea Lui în vieţile
altora. Noii credincioşii nu sunt încurajaţi doar să facă o mărturie publică pentru Hristos ci să-L şi
urmeze prin angajamen- tul asumat printr-un proces de consolidare. La pre-întalnirile or-ganizate, noii
credincioşii sunt ajutaţi să-şi confirme decizia de a-L urma pe Hristos. Întâlnirea de la sfârşitul
săptămânii….

“Întărindu-mi paşii” prezintă această învăţătură vitală care este atât de necesară pentru a consolida
noii credincioşi în umblarea lor cu Hristos. Păstorul Claudia Fajardo îşi împărtăşeşte bogata ei experienţă de formare a mii de ucenici, între tineri. Mii de celule au fost zidite pe baza acestei învăţături în
YOUTH MINISTRY INTERNA-TIONAL.
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Ca şi pastor Claudia explică adevărurile neschimbate de peste se- cole ale Scripturii. Învăţătura
ei este relevantă oamenilor de orice vârstă şi cultură. Scopul ei este să vă întărească credinţa şi să cunoaşteţi cum să vă împotriviţi presiunilor acestei lumi care încearcă să ne înghită în mucegaiul ei. Iată
de ce trebuie să vă conformaţi chi-pului lui Hristos. Mai mult decât atât, această carte vă va învăţa să
deveniţi un ucenic al lui Hristos şi la rândul vostru să formaţi alţi ucenici pentru El. Odată ce Hristos
trăieşte în tine, poţi să-L reproduci în alţii.
Sunt emoţionat că această carte este astăzi accesibilă în Anglia şi ştiu că va produce un impact
asupra vieţilor voastre şi prin voi în vieţile altora.

Colin Dye

London, September 2001.

Cum să învingem lumea?
Mulţi oameni, după Întâlnirea de le sfârşitul săptămânii doresc radical să-L urmeze pe Domnul în
toate domeniile vieţii lor. Ei nu-şi doresc nimic din lume. Totuşi, datorită faptului că nu cunosc
cum să acţioneze în diferite situaţii, se lasă învinşi de circumstanţe.
Oamenii se întorc acasă foarte motivaţi. Se lasă de droguri, de influenţe negative, de tot ce-i poate
stăpâni. Totuşi, ei cedează uşor în faţa ispitelor, deoarece nu cunosc cum să le confrunte.
Un tânăr tocmai întors de la Întâlnire, student la Universitate, îşi dorea să fie acceptat de colegii
săi. El nu vroia să fie considerat un fanatic. Cu prima ocazie şi-a însoţit colegii într-o cârciumă.
Intenţio- na să consume doar un suc, dar a sfârşit cu bere şi droguri, devenind iarăşi sclavul lui
Satana. Timpul trecea, el a fost exmatriculat din fa-cultate, şi-a părăsit casa părintească, trăind în
mizerie, vânzându-şi până şi hainele pentru droguri. A ajuns extenuat fizic şi cu o viaţă care reflecta o
nefericire pe toate planurile.

1.Ce este lumea?
A) Lumea
Lumea reprezintă tot ce-I displace lui Dumnezeu, ce contravine
sub stăpânirea Satanei.(1 Ioan 5:19)

învăţăturii Lui şi se află

Multe filosofii, idei, doctrine distorsionează şi ponegresc pe Hristos şi jertfa Lui pe cruce de la
Calvar. Aceste învăţături oferă lumii o salvare înafara Cuvântului lui Dumnezeu şi care nu sunt nimic
altceva decât manifestaţiile acestei lumi.
Apostolul Ioan indică trei aspecte ce marchează dragostea acestei lumi: pofta firii pământeşti,
pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii.
NU IUBIŢI LUMEA, NICI LUCRURILE DIN LUME. DACĂ IUBEŞTE CINEVA
LUMEA, DRAGOSTEA TATĂLUI NU ESTE ÎN EL. CĂCI TOT CE ESTE ÎN LUME: POFTA
FIRII PĂMÂNTEŞTI, POFTA OCHILOR ŞI LĂUDĂROŞIA VIEŢII, NU ESTE DE LA TATĂL,

6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CI DIN LUME. ŞI LUMEA ŞI POFTA EI TRECE; DAR CINE FACE VOIA LUI DUMNEZEU,
RĂMÂNE ÎN VEAC.
1IOAN 2:15-17
B).Pofta firii pământeşti
Sunt acele pofte naturale din noi care ne îndeamnă să facem lu-cruri greşite. Ele ne incită chiar din
frageda copilărie să satisfacem poftele firii. Pot fi descrise drept satisfacţii, pasiuni ori plăceri pe care
le împlinim făcând ce este greşit. Odată înfăptuite oferim păcatului loc în viaţa nostră.
GALATENI 5:17 ne spune:
CĂCI FIREA PĂMÂNTEASCĂ POFTEŞTE ÎMPOTRIVA DUHU-LUI, ŞI DUHUL
ÎMPOTIVA FIRII PĂMÂNTEŞTI: SUNT LUCRURI PRO-TIVNICE UNELE ALTORA, AŞA CĂ
NU PUTEŢI FACE TOT CE VOIŢI.
Aceste cuvinte relatează prezenţa conflictului in viaţa fiecărui creştin. În timp ce firea doreşte un
lucru, spiritul doreşte alt lucru. Iată de ce este important să nutrim omul nostru spiritual.
Galateni 5:19-21 ne oferă o listă lungă cu păcatele firii pămân- teşti. Ea include păcatele sexuale,
păcatele ce implica religiile păgâ- ne, ca de exemplu vrăjitoria şi idolatria. Lista continuă cu păcatele
ce relatează temperamentul şi caracterul uman.
Roada Duhului este tot ce se împotriveşte firii. În relaţia cu Dumnezeu: DRAGOSTEA,BUCURIA
ŞI PACEA. În relaţiile cu alţii: RĂBDAREA,BUNĂTATEA ŞI FACEREA DE BINE. În rela- ţiile
cu noi înşine: CREDINCIOŞIA,BLÂNDEŢEA ŞI STĂPÂNIREA DE SINE.
Scopul nostru este ca spiritul nostru să câştige lupta împotriva firii. Doctorul în teologie Billy
Graham ne oferă următoarea ilustra- ţie: “În fiecare sâmbătă după masă un pescar pleca la ţară. De
fiecare dată lua cu sine pe cei doi câini ai săi. Unul era alb şi celălalt era negru. Îi dresa pentru lupte. În
fiecare săptămână oamenii se adunau în piaţa oraşului şi pariau, după care urmăreau lupta între câini.
O sâmbătă câştiga câinele negru, în cealaltă sâmbătă câştiga cel alb. Cert este că pescarul câstiga de
fiecare dată. Odată prietenii l-au întrebat cum îi reuşeşte una ca aceasta, la care el le-a răspuns: “În
timp ce pe un câine îl hrănesc, pe celălat îl las flămând. Astfel câştigă întotdeauna cel pe care l-am
hrănit, deoarece se simte mai puternic.”
Dacă dorim să învingem poftele firii noastre pământeşti, atunci trebuie să oferim o atenţie specială
spiritului nostru. Trebuie să-l hrănim şi să ne îngrijim de el în aşa fel încât în faţa ispitei, spiritul să
triumfe.
C) Pofta ochilor
Ochii pot fi un izvor al vieţii, purităţii şi al inspiraţiei. La fel, ei pot fi un instrument al răutăţii,
perversiunii şi a dorinţelor rele. Dr. W.E. Vine descrie ochii ca “PRINCIPALA CALE cĂTRE ISPITĂ”. Pofta ochilor poate fi definită prin pofte perverse, intenţii rele şi plăceri personale care includ nu
numai privirea, ci şi mintea şi imaginaţia.
Biblia ne învaţă in 2PETRU 2:14
“LE SCAPĂRĂ OCHII DE PREACURVIE, ŞI NU SE SATURĂ DE PĂCĂTUIT…”
Şi în MATEI 5:27-29
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“AŢI AUZIT CĂ S-A ZIS CELOR DIN VECHIME: “SĂ NU PREACURVEŞTI.” DAR EU VĂ
SPUN CĂ ORI ŞI CINE SE UITĂ LA O FEMEIE, CA S-O POFTEASCĂ, A ŞI PREACURVIT CU
EA ÎN INIMA LUI.”
Cuvintele “a se uita” aici se referă la poftele ochilor. O privire îmbibată cu o dorinţă arzătoare
stârneşte imagini şi pofte murdare în mintea nostră. Odată cineva a spus: “prima privire nu este păcat,
dar a doua este.” A doua privire tinde să satisfacă pofta minţii noastre. BEAGON’S COMENTARY
spune că acest soi de dorinţe este
“ tendinţa de a fi captivat de aparenţele exterioare ale
lucrurilor, fără a vedea valoarea lor reală”. Pofta ochilor include nu numai privirea, dar după cum
menţionat anterior, şi minte şi imaginaţia. Ele caută să se satisfacă prin pornografie, cărţi, reviste,
filme, creând o dependenţă care poate fi implinită numai satisfăcând poftele firii.
În general aceste plăceri sunt alimentate de gânduri care ne conving că păcatul este ceva plăcut.
Noi justificăm gândul păcătos ca fiind ceva acceptabil, inofensiv şi neînsemnat. Şi deoarece nu am
făcut de fapt nimic, rămânem convinşi că nu am păcătuit. Mai mult, aceasta ne înpiedică să vedem
consecinţele rezultate în urma com- portamentului respectiv şi influenţa lui asupra vieţii noastre şi a
celor dragi nouă.
Un exemplu comun este atunci când mintea se autosatisface cu amintiri din experienţa sexuală din
trecut, beţii, petreceri, jocuri de noroc. Duşmanul ne aduce aminte de plăcerile trăite anterior, distracţiile trăite şi cât de minunat ar fi să le experimentăm din nou. Aceste amintiri sunt însoţite de
gânduri ca: “Nu este nimic greşit în asta”, “Oricine face asta” sau “Nu pot deveni un fanatic”.
Mintea nu se concentrează asupra consecintelor ce vor urma mai devreme sau mai târziu, ci asupra
dorinţelor şi plăcerilor de moment.
Dacă am putea vedea influenţa poftelor ochilor noştri, am fi mai vigilenţi. Ele manipulează mintea
noastră şi ne face să uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Iată de ce este bine să urmăm sfatul apostolului Pavel care ne îndeamnă să umblăm în Duhul şi să nu împlinim poftele firii pământeşti.
D)Lăudăroşia vieţii
Se referă la faptul de a crede că scopul vieţii stă în aparenţa şi valoarea lucrurilor materiale şi nu în
faptul cum le evaluează Dumnezeu.
Mândria este o iluzie ce-i face pe oameni superficilai, le umflă eul şi-i face să creadă că valoarea
lor este bazată pe poziţia socială, bani şi prieteni.
Această lăudăroşie se transformă într-o fortăreaţă pentru cei care i-au deschis uşa. Ea îi face să
creadă că datorită abilităţilor personale au ajuns într-o poziţie atât de semnificativă. Din acest motiv,
unii oameni se înalţă peste alţii violând principiile biblice şi voia lui Dumnezeu. În spatele aparenţelor
lor, ei îşi maschează neliniştea şi nesiguranţa.
Un exemplu a lăudăroşiei este atunci când cheltuim mai mulţi bani decât câştigăm şi trăim în
datorii, chiar dacă aceasta dim urmă ne fură pacea. Nu doriţi să vă schimbaţi deoarece pretindeţi că
sunteţi bogat. Procuraţi haine la comandă, telefoane mobile scumpe, frecventaţi cele mai populare
localuri. Aveţi tendinţa să credeţi că astfel câştigaţi respectul celor din jur.
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Dumnezeu vrea ca noi să fim prosperi. Când ne arătăm dragostea faţă de El, El ne înalţă într-o
poziţie mult mai bună. Dumnezeu, nu binecuvântările Lui, ne oferă valoarea noastră. Dacă-L căutăm
mai întâi pe El, restul ni se va da pe deasupra. Dumnezeu, nu banii, ne dă respect şi autoritate.
2. Cum mă afectează lumea?
Lumea unui tânăr nu este un secret pentru nimeni. Este una care oferă distracţii, vicii, pasiuni
păcătoase şi o viaţă deşartă fără valoa- re.
Mass-media(radioul, presa, televiziunea) împreună cu societatea ne oferă un astfel de mod de
viată. Ne înşală să credem că pentru a ne simţi bine trebuie să luăm parte la activităţile lor. Daca-i
refuzăm, suntem catalogaţi ca oameni plictisitori şi fără milă. Aceste cuvinte: “plictisitor” şi
“nemilos” sunt cele mai folosite de necreştini împotriva credinciosului pentru a-l determina să facă pe placul lor.
Lumea mă afectează atunci când umblu pe căile ei. Mă afectează când iau parte la jocurile ei
murdare, la discuţiile ei perverse, când accept petrecerile şi chefurile ei. Mă afectează când aceste
activităţi încetează să mai fie simple distracţii şi devin un mod de viaţă, când sfârşesc prin a fi prins în
circumstantele de care doresc să mă eliberez, dar nu pot.
De exemplu, o relaţie necreştină se sfârşeşte în frustrare şi înşelăciune, excesul de alcool produce
boli ca de exemplu ciroza, bolile venerice sunt rezultatul unei vieţi degenerate şi dezordonate.
Viaţa oferită de lume este ca un miraj care ne face să credem că este o viaţă adevărată şi împlinită.
Ea nu ne lasă să vedem înşelăciunea şi adevăratele consecinţe rezultate în urma ei.
Isus nu vrea ca noi să fim luaţi din lume. El vrea ca noi să luminăm şi să fim o lumină oriunde neam afla. El a spus:
NU TE ROG SĂ-I IEI DIN LUME,
CI SĂ-I PĂZEŞTI DE CEL RĂU.
IOAN 17:15
3.Cum să înfrunt lumea pentru că sunt creştin
A) SĂ NU LUĂM PARTE LA CEEA CE NE OFERĂ LUMEA
EFESENI 5:11 ne spune:
“ŞI NU LUAŢI PARTE LA LUCRURILE NERODITOARE ALE ÎNTUNERICULUI, BA ÎNCĂ MAI DEGRABĂ OSÂNDIŢI-LE.”
Chiar de la început trebuie să învăţăm cum să învingem păcatul. Spune-ţi întotdeauna adevărul. De
exemplu, dacă cineva vă oferă să consumaţi alcool, nu minţiţi spunând: “Nu, vă mulţumesc, sunt bolnav şi băutura îmi poate face rău.” Este simplu, aţi minţit. Mai degrabă este o problemă de credinţă şi vă este teamă să spuneţi adevărul.
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B) FII NECLINTIT ÎN CONFRUNTAREA TA CA ŞI CREŞTIN
IOV 22:28 ne spune:
“ PE CE VEI PUNE MÂNA ÎŢI VA IZBUTI,
PE CĂRĂRILE TALE VA STRĂLUCI LUMINA.”
Decide-ţi dinainte ce lucruri nu sunt vrednice de urmat. De exemplu, să nu mergeţi la petreceri cu cei necredincioşi, sau să luaţi parte la sărbătorile la care se consumă
alcool şi predomină păcatul în dife- ritele lui forme.
Decizia luată dim timp vă va scuti să confruntaţi ispita şi riscul de a aluneca în păcat. Un lucru
important este să decizi pentru tine: “Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi abandona calea pe care am
ales-o.” Aceasta este decizia mea finală. Când eu îmi fac partea mea, Dumnezeu îşi face partea Sa. El
îmi aduce lumină şi îmi revelează ce trebuie să spun sau să fac.
C)EVITĂ SĂ PETRECI PREA MULT TIMP CU CEI NECREDINCIOŞI
Ei vă vor încuraja continuu să faceţi lucruri greşite şi să abandonaţi calea cea nouă.
D)PETRECE TIMP CU CEI CE ÎMPĂRTĂŞESC ACELEAŞI GÂNDURI ŞI SCOPURI
Petrece timp cu cei ce te provoacă şi te întăresc în relaţia ta cu Dumnezeu.
E)ÎNTĂREŞTE-ŢI RELAŢIA CU DUMNEZEU
Petrece timp cu El zilnic în rugăciune şi trăieşte în aşa fel încât să
rămâi mereu lângă El. Când te confrunţi cu situaţii în care nu ştii cum să procedezi, aceasta te va ajuta
să te întrebi: “Ce ar fi făcut Isus în locul meu?”
“NU VOI MAI VORBI MULT CU VOI; CĂCI VINE STĂPÂNITORUL LUMII ACESTEIA.
EL NU ARE NIMIC ÎN MINE.”
IOAN 14:30
EXERCIŢIU: CUM SĂ ÎNVING(EM) LUMEA
1. Cuvântul “lume” nu se referă la lumea creată de Dumnezeu în care trăim, ci se referă la tot ce este
creat de om şi şi contravine naturii lui Dumnezeu. Conform 1Ioan 5:19 cine este stăpânitorul lumii
acesteia?

2. Conform 1Ioan 2:16, care sunt lucrurile specifice care confirmă iubirea acestei lumi?
a._______________________________________________
b._______________________________________________
c._______________________________________________
3. 1 Ioan 2:15 ne spune următoarele cu privire la lume(bifaţi răspun- sul corect)
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a.
b.
c.
d.

Ar trebui să ne ascundem de ea.
Ar trebui să iubim lucrurile din lume şi să ne îngrijim de ele.
Nu ar trebui să le iubim.
Ar trebui să le acceptăm şi să trăim după standardele ei.

4. Care sunt poftele firii pământeşti?

5. În fiecare creştin lupta se dă între firea pământească şi spirit. Ce ar trebui să facem, dacă dorim să
învingem poftele firii pământeşti?

6. Pofta ochilor include nu numai privirea, ci şi mintea şi imaginaţia. Cum încearcă aceste pofte să se
satisfacă?

7. Ce este cel mai preţios pentru cei care nu trăiesc cu mândrie?

8. Isus nu vrea ca noi să fim influenţaţi de lume. Dimpotrivă, noi trebuie să luminăm şi să fim lumină
oriunde ne-am afla. În Ioan 17:15 ce I-a cerut Isus Tatălui cu privire la ucenicii Săi?
a. Ca ei să trăiască izolaţi de lume, pentru a nu fi ispitiţi.
b. Ca ei să păcătuiască, dar numai foarte puţin.
c. Ca ei să moară, şi astfel să nu păcătuiască.
d. Ca El să nu-i ia din lume, ci Să-i păzească de cel rău.
REŢINE: CÂT TIMP TRĂIM ÎN ACEASTĂ LUME, ESTE NECESAR
SĂ DECIDEM CE FAPTE NU TREBUIE SĂ LE URMĂM.
9. Ce lucruri din această lume să nu le accept?
a.____________________________________________________
b._____________________________________________________
10. De la bun început trebuie să fim radicali împotriva păcatului care ne înconjoară atât de lesne,
dezvăluind sincer celor din jur cine suntem acum. Conform Efeseni 5:11:
a. Ce ar trebui să nu fac?

b. Ce ar trebui să fac?

11. De acum înainte este cel mai bine ca prietenii tăi să fie(bifaţi răs- punsul corect):
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a. Cei care te provoacă şi te întăresc în relaţia ta cu Dumnezeu.
b. Cei care sunt prinşi în înşelăciunea lumii şi suferă consecin- ţele ei.
c. Cei care continuu te apasă să renunţi la pocăinţă.
REŢINE: ÎN SITUAŢII INCERTE, ÎNTREABĂ-TE: “CE AR FACE ISUS DACĂ AR FI ÎN LOCUL MEU?
Cum să vorbim cu Dumnezeu
Oricine tânjeşte să trăiască în biruinţă, trebuie să înveţe să depindă de Dumnezeu prin rugăciune
zilnică. Rugăciunea este oportunitatea dată nouă de Dumnezeu ca să vorbim cu El – Cea mai măreaţă
personalitate, Cel Atotputernic, pentru Care nimic nu este imposibil. O viaţă abundentă de rugăciune
ne dă puterea să învingem toate lucrurile.
Rugăciunea este ca o dinamită, lucruri extraordinare se pot înfăptui în viaţa celor care se roagă
zilnic. Iată de ce rugăciunea trebuie să devină un mod de viaţă.
Isus trăia o viaţă de rugăciune. Obişnuia să meargă în locuri pustii ca să stea de vorbă cu Tatăl.
MARCU 1:35 ne spune:
“A DOUA ZI DIMINEAŢA, PE CÂND ERA ÎNCĂ ÎNTUNERIC
DE TOT, ISUS S-A SCULAT, A IEŞIT ŞI S-A DUS ÎNTR-UN
LOC PUSTIU. ŞI SE RUGA ACOLO.”
1.IMPORTANŢA RUGĂCIUNII
Ca şi credincioşi în Hristos, noi ar trebui să călcăm pe urmele Învăţătorului nostru. Aceasta
înseamnă să punem timp deoparte ca să fim singuri cu Dumnezeu, de preferat dimineaţa. Astfel
putem auzi direcţiile Lui, primi protecţia şi sprijinul Lui în diferite situaţii cu care urmează să ne
confruntăm pe parcursul zilei.
Roagă-te efectiv, căutând timpul cel mai potrivit, indiferent dacă este în timpul nopţii sau ziua.
Roagă-te singur, în aşa fel încât să poţi avea intimitate cu Tatăl tău ceresc, vărsându-ţi inima înaintea
Lui fără nici o rezervă. Roagă-te în biserică ori cu alţi creştini care
s-au bucurat când ai început să trăieşti cu Dumnezeu. Dar rugăciunea în intimitate cu Dumnezeu este extraordinară şi te va învăţa să
nu depinzi de rugăciunea altor oameni.
În MATEI 6:6, Domnul Isus ne învaţă cum să ne rugăm:
“CI TU, CÂND TE ROGI, INTRĂ ÎN ODĂIŢA TA, ÎNCHIDE-ŢI
UŞA, ŞI ROAGĂ-TE TATĂLUI TĂU, CARE ESTE ÎN ASCUNS;
ŞI TATĂL TĂU, CARE ESTE ÎN ASCUNS, ÎŢI VA RĂSPLĂTI.”
Rugăciunea făcută în intimitate ne oferă avantajul să-I spunem Tatălui ceresc tot ce ne doare, ce
simţim, ce dorim, să-I vorbim despre lucrurile care ne îngrijorează. Putem veni înaintea Lui cu
eşecurile şi realizările noastre, deoarece El ne cunoaşte cine suntem cu adevărat. El ştie gândurile şi
intenţiile noastre înainte să le spunem noi. Dumnezeu se bucură când ne ascultă şi gelozia Lui pentru
noi este mare. Dorinţa Lui este să ne ajute şi să ne călău- zească prin rugăciune şi Cuvântul Său.

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Având un timp şi un loc sigur pentru o “întâlnire zilnică” cu Dumnezeu, obişnuim să facem din
rugăciune un mod de viaţă. Dacă din anumite motive nu v-a plăcut rugăciunea, nu alunecaţi în
legalism şi nu trăiţi în sentimentul vinovăţiei. Ci mai degrabă învăţaţi-vă
lecţia şi încercaţi din nou, cu mai multă ardoare să vă întâlniţi cu Domnul vostru. Fără îndoială, El vă
aşteaptă să vă dea dragostea Sa, să vă binecuvânteze şi să îndepărteze orice povară care vă apasă.
În MATEI 11:28 Dumnezeu îşi exprimă dorinţa să ne ajute:
“VENIŢI LA MINE, TOŢI CEI TRUDIŢI ŞI ÎMPOVĂRAŢI, ŞI EU
VĂ VOI DA ODIHNĂ.”
Invitaţia este pentru cei trudiţi şi pentru cei împovăraţi fizic şi spiritual. Tu poţi să-I dai orice
povară care te apasă şi te macină.
Dumnezeu îţi cunoaşte situaţia şi după cum este scris în ISAIA 63:9: “În toate necazurile lor nu au
fost fără ajutor…”. El se identifică cu durerea ta, iată de ce El îţi spune: “Vino cu tot ce ai, probleme
familiale, nevoi emoţionale, vino cu problemele tale de la şcoală, de la serviciu, … şi Eu am să-ţi dau
odihnă.”
Rugăciunea este o revărsare a inimii tale înaintea lui Dumnezeu, ea implică mai mult decăt
repetarea mecanică a unor fraze, în timp ce mintea este conectată la alte lucruri. Când ne rugăm,
trebuie să fim conştienţi de faptul că stăm de vorbă cu cea mai inteligentă personalitate din Univers.
Chiar dacă nu-L vedem, El este alături de cei care-L caută din toată inima.
Domnul ne spune: “… ŞI PE CEL CE VINE LA MINE, NU-L
VOI IZGONI AFARĂ.”
IOAN 6:37.
Dacă-L căutăm, El va veni şi ne va primi. Iată de ce nu trebuie să ne rugăm cu buzele, ci cu inima.
Să ne rugăm astfel încât să recunoaştem răspunsul venit.
2.CUM SĂ FII EFECTIV ÎN RUGĂCIUNE
a. Începe rugăciunea realizând că eşti în prezenţa lui Dumnezeu.
În EVREI 11:6 este scris:
“ 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.”
b. După aceea mărturiseşti lui Dumnezeu toate păcatele comise, fie cu vorba, fie cu gândul sau cu
fapta, rugăciunea ta nu va fi împiedicată.
PSALMUL 66:18 afirmă:
“DACĂ AŞ FI CUGETAT LUCRURI NELEGIUTE ÎN INIMA
MEA, NU M-AR FI ASCULTAT DOMNUL.”
c. Petrece timp prezentând nevoile specifice. Isus menţionează acest aspect în rugăciunea “Tatăl
nostru”:
“PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE
DĂNE-O NOUĂ ASTĂZI.”
MATEI 6:11.
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De aceea, foloseşte-te de acest privilegiu, făcând cererile în numele lui Isus.
IOAN 16:24 ne învaţă:
“PÂNĂ ACUM NU AŢI CERUT NIMIC ÎN NUMELE MEU:
CEREŢI, ŞI VEŢI CĂPĂTA, PENTRU CA BUCURIA VOASTRĂ SĂ FIE DEPLINĂ.”
d. Decide-te să-I oferi Domnului cel mai bun timp. Fii deplin convins că faci cea mai bună investiţie în viaţa ta. Nimic nu poate oferi oportunităţi mai mari decât
comuniunea ta cu Dumnezeu. Şi mai mult, El te va păzi de ispitele celui rău.
MATEI 26:41 ne atenţionează:
“VEGHEAŢI ŞI RUGAŢI-VĂ, CA SĂ NU CĂDEŢI ÎN ISPITĂ;
DUHUL, ÎN ADEVĂR, ESTE PLIN DE RÂVNĂ, DAR CARNEA
ESTE NEPUTINCIOASĂ.”
Pe parcurs ce cultivaţi o relaţie intimă cu Dumnezeu, veţi fi capabil să includeţi alte persoane în
rugăciunile tale, rugăciuni ce pot realiza lucruri mari în viaţa lor. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să vă
conducă în rugăciune, până veţi obţine răspunsurile mult tânjite şi credeţi că veţitrăi cele cerute.
Terminaţi rugăciunea aducând mulţumiri lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite, şi pentru tot ce a făcut El în viaţa ta.
Trebuie să conştientizezi că Dumnezeu este alături de tine pe tot parcursul zilei şi astfel poţi sta de
vorbă cu El în orice moment al zilei doreşti. El îţi oferă această binecuvântare, vei simţi că El este
parte din viaţa ta şi aceasta te va motiva să-I oferi dragostea ta.
e. Înainte de a merge la culcare, examinează-ţi viaţa, întrebându-L pe Domnul ce lucruri( gânduri,
atitudini, cuvinte, fapte) nu-I fac plăcere. După care mărturiseşte-le şi abandonează-le.
În PROVERBE 28:13 Cuvântul ne spune:
“CINE ÎŞI ASCUNDE FĂRĂDELEGILE, NU PROPĂŞEŞTE,
DAR CINE LE MĂRTURISEŞTE ŞI SE LASĂ DE ELE,
CAPĂTĂ ÎNDURARE.”
După care rugaţi-L pe Duhul Sfânt să vă întărească în continuare ca să trăiţi după voia Lui, şi la
urmă mulţumiţi-I pentru victorie.
“TOT CE-MI DĂ TATĂL, VA AJUNGE LA MINE;
ŞI PE CEL CE VINE LA MINE, NU-L VOI IZGONI AFARĂ.”
IOAN 6:37.
EXERCIŢIU: CUM SĂ VORBIM CU DUMNEZEU
1. Oricine tânjeşte să aibă o viaţă plină de victorie, trebuie să inveţe să depindă de Dumnezeu,astfel
(bifaţi răspunsul corect):
a. Mă rog doar duminica pentru săptămâna ce urmează.
b. Mă rog doar la celulă.
c. Mă rog zilnic.
d. Mă rog de fiecare dată când am probleme.
2. Bifaţi răspunsul corect:
Rugăciunea este:
a. O obligaţie.
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b. O cerinţă.
c. O oportunitate.
Deoarece Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, nimic nu ne poate întări mai mult decât o
comunicare constantă cu El.
3. Deoarece prin rugăciune Dumnezeu face lucruri extraordinare ce loc ar trebui să ocupe ea în viaţa
noastră?

4. De ce este mai bine să vorbim cu Dumnezeu în intimitate decât în prezenţa altora?

5. Conform MATEI 6:6:
a. Când ne rugăm ar trebui:

b. Când mă rog în ascuns, Dumnezeu…

REŢINE: Dumnezeu se bucură când Îi vorbeşti, El are o dorinţă arzătoare să te ajute! Pune timp
deoparte pentru a te întâlni cu El.
6. Dacă nu am fost în stare să trăiesc o viaţă de rugăciune, atunci ar trebui să:
a. Trăiesc cu sentimentul vinovăţiei.
b. Nu mă rog niciodată pentru că Dumnezeu este supărat.
c. Abandonez rugăciunea, pentru că ea nu este atât de importantă ca să-i acord atenţie.
d. Învăţ lecţia şi mă asigur că nu voi rata următoarea întâlnire cu Dumnezeul meu.
7. Conform MATEI 11:28 ce ar trebui să facem când suntem împovăraţi fizic şi spiritual?

8. Ce ar trebui să facem ca să avem un timp bun de rugăciune?

9. Conform IOAN 6:37 dacă venim la Isus…

10. Rugăciunea noastră să nu fie una formală, ci să fie o rugăciune izvorâtă din toată inima. Cum ar
trebui să ne rugăm Domnului con- form:
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a. EVREI 11:6_______________________________________
_______________________________________________________
b. PSALMUL 66:18 __________________________________
_______________________________________________________
c. IOAN 16:24_______________________________________
_______________________________________________________

Dumnezeu este cu tine pe parcursul întregii zile. Vorbeşte cu El oricând simţi nevoia s-o faci. În
toate activităţile tale, înainte de a merge la culcare, roagă-L să te cerceteze şi să te ajute să menţii relaţia cu El.
VIAŢA SOCIALĂ
Prin natura noastră, noi suntem fiinţe sociale. Avem nevoie de părtăşie cu alţii ca să fim împliniţi.
GENEZA 2:18 ne spune: “…Nu este bine ca omul să fie singur…”.
Creştinismul nu este sinonimul cuvântului “izolare”. Ca şi creş-tini trebuie să învăţăm cum să
cultivăm relaţiile cu cei din jurul nos-tru fără ne lăsa influenţaţi în mod negativ de ei. Ci dimpotrivă,
noi ar trebui să avem o influenţă pozitivă asupra lor.
IEREMIA 15:19 ne învaţă: “…Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei!”
1.PRIMA NOASTRĂ PROVOCARE: CEI DIN JURUL NOSTRU
După primirea lui Hristos ca Domn şi Mântuitor, prima problemă căreia trebuie să-i facem faţă
sunt cei din familia noastră, prieteni a-propiaţi, colegii de facultate, cei de la serviciu, cei cu care
avem anumite relaţii…
De obicei toţi aceşti oameni ne confruntă întrebându-ne: “Este adevărat că te-ai pocăit? Să nu-mi
spui că nu mai bei! Să nu crezi tot din ce-ţi spun ei! Este adevărat că ei nu te lasă să ai prieteni? Le dai
voie să-ţi spele creierul!” Fiecare dintre noi s-a confruntat cu astfel de întrebări şi afirmaţii. Şi atunci
se naşte întrebarea: “Cum ar trebui să ne comportăm în prezenţa acestor oameni?”
2. Cum trebuie să ne comportăm cu cei necredincioşi
A. Acţionează calm şi cu fermitate
Nu va fi dificil să confrunţi întrebările care au substrat răutăcios dacă eşti ferm convins că ai luat
decizia corectă şi că ai ales cea mai cale posibilă. Această convingere îţi oferă siguranţă şi pace
deplină. Când oponenţii lui Isus încercau să-L ispitească, Isus îi lăsa fără replică prin răspunsurile
Sale. Tu vei face la fel, deoarece Cel care va vorbi prin tine va fi Isus.
De exemplu Isus a fost întrebat: “Se cuvine să plătim bir Ceza-rului sau nu?” El le-a priceput
viclenia şi le-a răspuns: “De ce Mă ispitiţi? Arătaţi-Mi un dinar. Al cui chip şi ale cui cuvinte sunt
scris pe el?” Ei au răspuns: “Ale Cezarului.” Atunci El le-a zis: “Daţi dar Cezarului ce este al
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Cezerului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dum- nezeu.” “ Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea
norodului ci, mi-raţi de răspunsul Lui, au tăcut.” (LUCA 20:22-26). Acelaşi Isus este astăzi lângă tine,
de aceea nu te lăsa intimidat. El ne spune:
… “ORICINE CREDE ÎN MINE, NU VA FI DAT DE RUŞINE”
ROMANI 10:11.
Comportă-te natural şi răspunde calm: “ Acum într-adevăr mă bucur de viaţă, şi tu amice, nu ştii ce
pierzi!” Dacă îţi răspunde iro-nic, nu te tulbura, fii calm şi spune-i că nu poţi renunţa la ceea ce l-ar
putea face şi pe el fericit.
Reţine, oamenii vor încerca totul împotriva ta, ca tu să renunţi la pocăinţă. Dar când vor vedea
convingerea ta de nezguduit, atunci vei câştiga respectul lor şi când vei avea probleme, tu vei fi
persoana la care ei vor apela.
Nimic nu poate face împărăţia întunericului mai fericită decât un creştin mânios şi fără stăpânire
de sine. Bucuria duşmanilor tăi este mare, deoarece atunci când eşti mânios, îţi pierzi autoritatea
înain- tea oamenilor şi astfel le dai prilej să râdă de tine. Cel mai înţelept lucru pe care-l poţi face este
să aplici în viaţa de zi cu zi, sfatul sfân-tului apostol Petru:
“ CI SFINŢIŢI ÎN INIMILE VOASTRE PE HRISTOS CA
DOMN. FIŢI
ÎNTOTDEAUNA GATA SĂ RĂSPUNDEŢI ORICUI VĂ CE-RE SOCOTEALĂ DE NĂDEJDEA
CARE ESTE ÎN VOI; DAR CU BLÂN- DEŢĂ ŞI TEAMĂ.”
1PETRU 3:15
B.AI GRIJĂ SĂ-I PLACI LUI DUMNEZEU ŞI NU OAMENILOR
Satana va încerca să te sperie că ce vor spune alţii şi cum vei fi luat în râs. Îţi va spune că ţi-ai
pierdut buna imagine în faţa lumii, ori va încerca să te convingă că neacceptarea ta în faţa unui grup
de oameni este cel mai rău lucru care ţi se poate întâmpla. Mulţi se lasă înşelaţi de Satana şi-L resping
pe Isus, doar ca să fie acceptaţi de prieteni.
Dacă îţi este ruşine de Dumnezeu, atunci poate fi un singur motiv şi anume că nu-L iubeşti cu
adevărat şi preferi aprobarea oamenilor, mai mult decât cea a lui Dumnezeu. În final vei sfârşi fără
Dumne- zeu şi părăsit de oameni.
Regele Saul a ales să placă oamenilor, şi nu lui Dumnezeu, ceea ce a cauzat respingerea lui ca rege
din partea lui Dumnezeu. De ase-menea, acest fapt s-a soldat şi cu pierderea autorităţii asupra oamenilor. (1SAMUEL 15:24).După care Dumnezeu a ridicat un om şi anume pe David, care L-a iubit pe
Dumnezeu nespus de mult. El şi-a riscat viaţa luptând împotriva lui Goliat şi a câştigat onoare pentru
numele lui Dumnezeu. Acest lucru l-a înălţat nu numai în ochii lui Dumnezeu, dar şi în faţa întregului
Israel (1SAMUEL 17:45-46 şi 18:6-7).
Cheia adevărului pentru noi este să ne reamintim de jertfa lui Hristos pe cruce şi să decidem să-I
arătăm că nu a fost în zadar. Noi ar trebui să fim creştini din convingere şi nu din convenienţă.
Nu face pe spiritualul în biserică şi înafara ei te comporţi de parcă nu l-ai cunoscut pe Hristos.
Cinsteşte-L pe Dumnezeu dacă doreşti ca cineva să te iubească cu adevărat, fii de partea Lui când alţii
Îl jignesc şi-L batjocoresc. Recunoaşte că El este vrednic să fie onorat şi cinstit, chiar dacă ai pierdut
respectul celor din jur.
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Tatăl lui Karl Marx şi-a schimbat convingerile după ce plecase din Germania în Anglia. În Anglia
a avut interes personal să se dezică de crezul său iudaic pe care l-a practicat toată viaţa. Fiul său şi-a
pierdut orice credinţă în Dumnezeu văzând ipocrizia tatălui său, pentru ca mai târziu să declare că
religia este un opium pentru oa-meni.
DAR ORICINE SE VA LEPĂDA DE MINE ÎNAINTEA OAMENI-LOR, MĂ VOI LEPĂDA
ŞI EU ÎNAINTEA TATĂLUI MEU CARE ESTE ÎN CERURI.
MATEI 10:33
Însuşind acest adevăr, vei renunţa la ideea de a mai ţine în secret faptul că eşti ucenicul lui Isus, şi
nu-ţi va fi ruşine să-L mărturiseşti înaintea oamenilor, ca şi El să te mărturisească înaintea Tatălui ceresc. Să nu te ruşinezi când ţi se pun întrebări cu sunstrat răutăcios ori când eşti luat în batjocură,
ştiind că Domnul tău te mărturiseşte înaintea Tatălui. Să nu cedezi presiunilor lor, încercând să
demon- strezi că nu eşti fanatic.
C.ÎNSUŞEŞTE-ŢI NOUA TA POZIŢIE ÎN HRISTOS
Ca şi credincioşi, noi trebuie să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Biblia ne spune:
“VOI SUNTEŢI LUMINA LUMII.” MATEI 5:14
A fi lumină înseamnă a trăi ca Hristos. Noi trebuie să facem dife-renţa în lume. Aceasta pare o
nebunie pentru cei obişnuiţi cu modul lor de viaţă vechi şi păcătos şi ei nu pot înţelege lucrurile lui
Dum- nezeu deoarece sunt carnali şi morţi spirituali.
“DAR OMUL FIRESC NU PRIMEŞTE LUCRURILE DUHULUI LUI DUMNEZEU, CĂCI,
PENTRU EL, SUNT O NEBUNIE; ŞI NICI NU LE POATE ÎNŢELEGE PENTRU CĂ
TREBUIESC JUDECATE DUHOVNI-CEŞTE.” 1CORINTENI 2:14
Iată motivul pntru care alţii nu înţeleg calea pe care ai ales-o. Dar important este ca tu să fii
convins că ai făcut alegerea cea mai bună. În timp, se va dovedi că ai ales corect şi atunci vei putea
spune:
“IAR A CELUI CE, PRIN PUTEREA CARE LUCREAZĂ ÎN NOI, POATE SĂ FACĂ
NESPUS MAI MULT DECÂT CEREM SAU GÂNDIM NOI.” EFESENI 3:20.
Deoarece Îl ai pe Dumnezeu de partea ta, toţi cei care te-au ofen-sat numindu-te fanatic, nebun,
religios, vor vedea cu prima ocazie că Dumnezeul tău este viu şi adevărat şi că decizia ta a fost una
justă şi înţeleaptă.
A fi “lumină” înseamnă a-i face pe unii să nu se simtă conforta-bil, deoarece noul mod de viaţă pe
care-l trăieşti scoate în evidenţă obiceiurile şi deprinderile lor rele. Biblia ne învaţă în IOAN 3:20:
“CĂCI ORICINE FACE RĂUL, URĂŞTE LUMINA, ŞI NU VINE LA LUMINĂ, CA SĂ NU I
SE VĂDEASCĂ FAPTELE.”
Din acest motiv, ei vor încerca să respingă creştinismul şi tot ce-l reprezintă şi să vă tragă înapoi la
modul lor de viaţă păcătos care nu va produce nimic bun.
Cuvântul ne învaţă:
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“FIULE, DACĂ NIŞTE PĂCĂTOŞI VOR SĂ TE AMĂGEASCĂ, NU TE LĂSA
CÂŞTIGAT DE EI!…FIULE, SĂ NU PORNEŞTI LA DRUM CU EI, ABATE-ŢI PICIORUL DE
PE CĂRAREA LOR!”
PROVERBE 1:10, 15
Autorul proverbului ne învaţă să renunţăm categoric la viaţa noastră din trecut şi să ne păzim de
oamenii care pot avea o influen- ţă nefastă asupra noastră, înşelându-ne că ceea ce ne oferă este ceva
bun.
Noi ar trebui să înţelegem că lumea nu ne poate oferi nimic bun, decât o viaţă deşartă şi încătuşată
de păcat. De aceea trebuie să fim înţelepţi şi să ne alegem prieteni adevăraţi care ne vor ajuta să ne
zidim în Hristos.
Am auzit o poveste în care o tânără, întorcându-se acasă de la Întâlnirea de la sfârşitul săptămânii
foarte motivată să-L urmeze pe Hristos, a început să petreacă mult timp cu fostul ei prieten. Prie-tenul
o presa să se conformeze modului vechi de viaţă cu care erau obişnuiţi în trecut. Într-o zi, pe când
erau împreună, a invitat-o să
meargă într-un local de noapte, dar ea l-a refuzat. La care el
i-a răs-puns: “Nu este bine să-ţi refuzi prietenul.” În loc să strălucească ca o lumină şi să facă astfel
diferenţa între cele două lumi, ea a cedat şi a mers cu el în local. Întorcându-se din “nightclub” ea a
simţit povara condamnării ce apăsa asupra ei, o povară care apasă atunci când îi întoarcem spatele
Domnului şi ne scufundăm din nou în păcat. În cele din urmă, ea a solicitat ajutor creştinilor maturi
fără să continue în păcat şi să trăiască cu sentimentul vinovăţiei şi astfel şi-a învăţat lecţia şi a fost
restaurată înaintea lui Dumnezeu.
D. FORMEAZĂ-ŢI UN NOU GRUP DE PRIETENI
Credinciosul care nu are prieteni creştini va găsi cu cale că este dificil să continue astfel. Trebuie
să-ţi faci un nou grup de prieteni care împărtăşesc noul tău mod de viaţă. Procedând astfel, va trebui
să aplici PROVERBE 18:24:
“CINE ARE PRIETENI, TREBUIE SĂ SE FACĂ PRIETEN.”
Vorbind cu oamenii în biserică, ştiind cum să îi asculţi şi cum să le răspunzi, îi vei cuceri ca
prieteni şi vei învăţa cum să-i iubeşti şi să-i preţuieşti. Cea mai bună cale să-ţi faci noi prieteni este să
mergi cu regularitate la întâlnirile de celulă, la adunările de reţea şi la ser-viciile duminicale, având
întotdeauna o atitudine deschisă şi priete-noasă ce inspiră încredere în cei cu care vorbeşti. Nu folosi
răspun-suri scurte în timpul conversaţiei, ca de exemplu: “Da”, “Nu”, “Bi-ne”. Astfel de răspunsuri îi
lasă pe oamenii cu care conversezi fără subiecte de discuţie şi fără dorinţa de a conversa în viitor.
Este important pentru tine să te împrieteneşti cu cei mai dedicaţi oameni din biserică. Ei te vor
încuraja în relaţia ta cu Hristos, te vor ajuta să-ţi formezi crezul adevărat ce nu poate fi bazat pe
propia ne-prihănire a faptelor, ci pe jertfa Domnului Isus.
PROVERBE 13:20 ne învaţă:
“CINE UMBLĂ CU ÎNŢELEPŢII, SE FACE ÎNŢELEPT, DAR CUI ÎI PLACE SĂ SE
ÎNSOŢEASCĂ CU NEBUNII O DUCE RĂU.”
Nu este înţelept să petreci timp cu oamenii care pot avea o influ-enţă negativă asupra vieţii tale şi
care te provoacă să-L abandonezi pe Dumnezeu. O relaţie cu ei poate cauza alunecarea în păcat şi re-
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nunţarea la viaţa ta de creştin. Influenţa lor continuă va putea cauza moartea spirituală şi astfel să
ajungi să trăieşti viaţa în păcat şi să îţi ruinezi viaţa definitiv.
Cu toţii cunoaştem zicala care ne spune: “Spune-mi cu cine te însoţeşti şi-ţi voi spune cine eşti.”
Oamenii cu care te simţi cel mai bine, reprezintă desluşit cine eşti în realitate.
3.ACCEPTĂ PROVOCAREA SĂ-ŢI CÂŞTIGI PRIETENII
A. ARATĂ LUCRURILE POZITIVE PE CARE LE-A FĂCUT DUMNEZEU ÎN VIAŢA TA
Fă-o! Fii o bună mărturie pentru familia ta, pentru prietenii tăi şi pentru cunoştinţele tale. Pavel ne
învaţă:
“TU DECI, CARE ÎNVEŢI PE ALŢII, PE TINE ÎNSUŢI NU TE ÎNVEŢI? TU CARE
PROPOVĂDUIEŞTI: “SĂ NU FURI”, FURI?… TU CARE TE FĂLEŞTI CU LEGEA,
NECINSTEŞTI PE DUMNEZEU PRIN CĂLCAREA ACESTEI LEGI? CĂCI “DIN PRICINA
VOASTRĂ ESTE HULIT NUMELE LUI DUMNEZEU ÎNTRE NEAMURI”, DUPĂ CUM ESTE
SCRIS.”
ROMANI 2:21,23,24.
Nimic nu este mai rău în lupta noastră pentru cei apropiaţi decât să spunem una şi să facem alta.
Iată de ce trebuie să fi statornic în credinţă, indiferent de locul unde te afli. Dacă s-a întâmplat să greşeşti cuiva, cereţi iertare din toată inima şi restaurează paguba pricinuită şi lasă ca viaţa ta în tot ce
faci să reflecte dragostea lui Dumnezeu.
B. Fii înţelept.
a. Evită atitudinea de condamnare afişându-ţi super-spiritualitatea şi privindu-i pe alţii a pe ultimii
oameni.
b. Nu folosi termeni în prezenţa oamenilor din lume ca de exemplu: “Aleluia”, “Fie Dumnezeu
lăudat”. Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sună a nebunie.
c. Nu pomeni despre învăţătura vorbirii în alte limbi sau despre eliberarea celor necredincioşi. Sunt
lucruri greu de înţeles şi de acceptat pentru ei.
d. Nu impune cu forţa credinţa sau doctrina ta altor oameni. Duhul Sfânt este Cel care convinge
lumea de păcat, nu tu.
e. Evită discuţiile fără sens şi argumentele deşarte, ele nu fac nimic altceva decât să-i îndepărteze pe
oameni de Dumnezeu.
C. INCLUDE-ŢI PRIETENII ÎN RUGĂCIUNILE TALE.
Rugăciunea are putere să schimbe totul. Iată de ce ar trebui să-i acorzi o atenţie deosebită şi astfel
să-ţi câştigi prietenii pentru Hris-tos. Este mult mai bine să ai prietenii de partea ta, decât impotriva ta.
Era un tânăr care trăia o viaţă foarte neastămpărată. Când s-a întors de la Întâlnire, s-a produs o
schimbare radicală în viaţa lui. Această schimbare i-a transformat vizibil imaginea rea de altădată. Nu
mai trăia o viaţă neîmplinită, dimpotrivă, pacea şi bucuria lui Hristos domneau în viaţa lui.În acelaşi
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timp el şi-a inclus trei din prietenii săi în rugăciunile sale zilnice şi drept urmare i-a câştigat pentru
Hristos. Astăzi ei toţi împreună Îl slujesc pe Dumnezeu.
Întotdeauna crede Cuvântul lui Dumnezeu din Iacov 5:16 care ne spune: “…Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”. Crede! Este singura cale prin care îţi vei câştiga prietenii
pentru Isus.
Aplică aceste trei principii şi înoieşte-ţi mintea. Reţine, tu ai răspunsurile la nevoile acestei lumi.
Şi dacă la început eşti respins şi neînţeles de cei din jurul tău, nu fii dezamăgit ci perseverează să
gândeşti şi să acţionezi conform Cuvântului. Astfel vei deveni tare în credinţă şi eficient pentru
Împărăţia lui Dumnezeu.
În timp ei vor căuta ceea ce ai tu şi într-o zi îi vei vedea bucurându-se de binecuvântările ce le
oferă viaţa în Hristos.
“EI SĂ SE ÎNTOARCĂ LA TINE, NU TU SĂ TE ÎNTORCI LA EI”.
IEREMIA 15:19
EXERCIŢIU: VIAŢA SOCIALĂ
1. Domnul aşteaptă de la tine (bifează răspunsul corect):
a. Să trăieşti în curăţie faţă de lume.
indiferent dacă ei îl slujesc pe Dumnezeu sau nu.
c. Să fii ca prietenii ca să le faci pe plac.
cum să-i alegi.

b. Să ai mulţi prieteni,
d. Să ai prieteni fără să ştii

2. În faţa celor necredincioşi eu trebuie să mă comport

3. Acţionez ferm atunci când (bifează răspunsul corect):
a. Gândesc că a fi creştin este bine, dar nu ceva deosebit.
c. Sunt ferm convins că am făcut decizia corectă.
s-a spus să merg.

b. Uneori cred, uneori nu.
d. Merg la biserică deoarece mi

REŢINE: DACĂ NU EŞTI CONVINS DE CEEA CE CREZI, ATUNCI NU VEI PUTEA SĂ-I
CONVINGI PE ALŢII!
4. Isus ne-a dat un exemplu cum să ne comportăm calm şi cu fermi-tate în LUCA 20:22-26. Citind,
putem trage următoarele concluzii:
a. Ei L-au întrebat pentru că doreau cu adevărat să cunoască sau mai degrabă să-L ispitească?
b. Cum a procedat Isus descoperindu-le intenţia?
a.S-a tulburat.
b.I-a părăsit şi nu i-a lăsat să vorbească.
c.Le-a răspuns fără supărare- El ştia că are dreptate.
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CA ŞI LUI ISUS, OAMENII ÎŢI VOR PUNE ÎNTREBĂRI CU INTENŢIA SĂ TE
DESCURAJEZE. NU TE LĂSA PRINS ÎN CURSA LOR!
5. Scrie mai jos ROMANI 10:11.

6. Completează la prima persoană 1PETRU 3:15.

7. Cum şi-a arătat David dragostea sa faţă de Dumnezeu? 1SAMUEL 15:24-30.

8. Conform MATEI 10:33 dacă eu Îl resping pe Isus înaintea oame-nilor, atunci ce va face El?

9. Care este noua ta poziţie în Hristos conform MATEI 5:14?

TU AI PUTEREA LUI DUMNEZEU ŞI ACEASTĂ PUTERE LUCREAZĂ MIRACULOS ÎN
VIAŢA TA, AŞA CĂ CEI CARE OBIŞNUIAU SĂ TE CONFRUNTE, ÎNTR-O ZI VOR ACCEPTA
CĂ DUMNEZEUL TĂU EST VIU ŞI DECIZIA TA A FOST UNA ADEVĂRATĂ!
10. Care este sfatul regelui Solomon în PROVERBE 1:10,15?

11. Prietenii sunt o parte indispensabilă a vieţii tale de creştin. Cum îţi poţi face prieteni conform
PROVERBE 18:24?

12. PROVERBE 13:20 te învaţă ca dacă vrei să fii înţelept, atunci ar trebui să:
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CUVÂNTUL – IZVORUL VIEŢII
Cu prima ocazie, un tânăr şi-a cumpărat un bilet de călătorie lungă pe tranatlantic. Era un vis ce a
devenit realitate. În timpul călătoriei el nu mânca aproape nimic, deoarece toţi banii i-a dat pe bilet. În
ultima zi de călătorie, nemaiputând suporta foamea, s-a îndreptat spre restaurant spunându-şi: “Chiar
dacă va trebui să achit nota de plată spălând vase, voi avea o masă pe cinste.” Ce surpriză a avut când
a cerut nota de plată să i se spună: “Nu domnule, nu dato- raţi nimic, toată consumaţia pe parcursul
călătoriei este inclusă în preţul biletului.”

UNUL DIN VISELE INTERNATIONAL YOUTH MISSION ESTE SĂ VADĂ VIAŢA
TINERILOR LA PICIOARELE LUI ISUS. PROVOCAREA LOR ESTE SĂ RIDICE O
GENERAŢIE DIFERITĂ LA NIVEL NAŢIO- NAL ŞI SĂ OFERE ALTORA UN NOU MOD DE
VIAŢĂ.
ACEASTĂ SLUJIRE A ÎNCEPUT ÎN 1989, CÂND CÉSAR ŞI CLAUDIA FAJARDO S-AU
CĂSĂTORIT ŞI AU ACCEPTAT CHEMAREA SĂ PĂSTOREASCĂ MISIUNEA TINERILOR
CARE INIŢIAL S-A DEZVOLTAT SUB ÎNDRUMAREA LUI CESAR ŞI CLAUDIA
CASTELLANOS.
SOŢII FAJARDO, PRECUM ŞI CONDUCEREA DE LA INTERNA- TIONAL YOUTH
MISSION SUNT PREDICATORI BINE CUNOSCUŢI PE PLAN INTERNAŢIONAL,
CĂLĂTORIN MULT ŞI ÎNVĂŢÂNDU-I PE ALŢII SĂ-ŞI DEZVOLTE PROPRIA VIZIUNE.
CA ROD AL DEZVOLTĂRII STRATEGIEI DE CONSOLIDARE, CLAUDIA A SCRIS
DIFERITE CăRŢI PRINTRE CARE: “CONSOLIDAREA: UN PROCES EFECTIV PENTRU
FORMAREA UCENICILOR” ŞI A-CEASTĂ ULTIMĂ CARTE “ÎNTĂRINDU-MI PAŞII”.
AMBELE CĂRŢI SUNT TRADUSE ÎN DIFERITE LIMBI.
Y.M.I. este una dintre cele mai mari misiuni pentru tineret din America Latină care cuprinde peste
25.000 de membrii, 10.000 de celule, 17.000 de lideri şi peste 10.000 de studenţi în şcolile de formare a liderilor.
În cadrul THE YOUTH MISSION este o echipă care lucrează umăr la umăr cu soţii Fajardo,
căutând să aibă un impact asupra Columbiei şi asupra altor naţiuni din lume. Prin modul lor de viaţă,
ei arată puterea de transformare a lui Dumnezeu.
Nimic nu poate fi mai important decât consolidarea credincioşi-lor în credinţa lor. Claudia Fajardo
a contribuit ca mii de tineri din I.Y.M. din Bogota să rămână neclintiţi în credinţa lor. Această
învăţătură va produce aceleaşi asupra ta şi a celor din biserica ta. Ia această carte şi foloseşte-te de ea.
Este o reuşită pentru lucrarea lui Dumnezeu.
REV. COLIN DYE.
În “Întărindu-mi paşii” vei descoperi un ghid practic care te va ajuta să devii un adevărat ucenic.
Foloseşte această carte ca pe o temelie ce te va ajuta să zideşti o viaţă creştină de succes şi astfel să
devii un canal prin care va curge binecuvântări.
CESAR CASTELLANOS DOMINQUEZ.
CLAUDIA DE FAJARDO
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UN PROCES EFICACE PENTRU FORMAREA UCENICILOR
CONSOLIDARE(continuare de la pagina 129)
COMENTARIU
Încurajaţi noul
credincios să-şi recunoască slăbiciunile
înaintea lui Dumnezeu şi să-I ceară
ajutor deoarece El este unica noastră sursă de ajutor.
Încurajaţi-l să
petreacă timp făcând lucruri care vor întări
viaţa lui spirituală( studierea şi citirea Bibliei,
rugăciune,
ajutor în biserică). Conştientizaţi-l de urmările păcatului
săvârşit.

“…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.”
RESPINGEREA
OBIECTIV
A arăta noului credincios că respingerea este un şiretlic al diavo- lului şi să demonstraţi că
Dumnezeu acceptă necondiţionat orice om.
1. Respingerea este un sentiment de inferioritate faţă de alţi oameni şi lipsa valorii personale.
2. Respingerea cauzează timiditate, care în final duce la izolare, lip- sa relaţiilor şi frica de oameni.
3. Este impoortant să arătaţi noului credincios cât de preţios este el sau ea în ochii lui Dumnezeu.
EFESENI 1:3-14 ne arată că Dum-nezeu ne-a binecuvântat, ne-a oferit tot ce are El mai bun,
iertându-ne toate păcatele şi înfiindu-ne. El ne iubeşte în pofida tuturor lucrurilor.
COMENTARIU
Încurajaţi noul credincios să nu
creadă lucrurile pe care le spun oamenii cu privire la trecutul lor. Încurajaţi-l să creadă ce spune
Dumnezeu despre el şi să înţeleagă că a fost înfiat prin sângele crucii lui Isus şi valoarea pe care a
investit-o Dumnezeu în el.
CURTOAZIA
OBIECTIV
A face conştient pe noul credincios de importanţa curtoaziei, de luarea deciziei în privinţa unei relaţii
şi rolul ei în vederea căsătoriei.
1. Dumnezeu vă iubeşte şi vă doreşte binele. “Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la
voi”, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”
(IEREMIA 29:11).
Nu este nimeni care vă cunoaşte mai bine decât Dumnezeu. El ştie exact persoana care se
potriveşte cel mai bine caracterului vostru.
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2. Dumnezeu vă cunoaşte inima şi El ştie mai bine cine vă poate fi cel mai potrivit partener de viaţă.
“…Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită
la inimă.” (1SAMUEL 16:7).
O cale mult mai bună şi mai sigură de a alege persoana potrivită este să căutăm călăuzirea Celui
Care cunoaşte inimile noastre. Înţelepciunea noastră ne poate înşela, pe când Dumnezeu nu poate
greşi.
3. Curtoazia este o pregătire pentru căsătorie. De aceea ar trebui să
fim foarte atenţi
cui îi dăruim inima şi dragostea noastră. “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies
izvoarele vieţii.” (PROVERBE 4:23).
COMENTARIU
Conştientizaţi persoana să-şi
încredinţeze viaţa sentimentală în
mâna Domnului, să caute voia Lui până va primi
răspuns. Să-L întrebe pe Dumnezeu dacă persoana cu care are o relaţie de pri-etenie este
potrivită pentru crearea familiei. Dacă este persoana potrivită pentru căsătorie să-I ceară lui
Dumnezeu ca El să dez-volte între ei o relaţie spirituală armonioasă, dacă nu, atunci Să
îndepărteze pacea de la ei. Dacă nu se potrivesc să-I ceară curaj şi înţelepciune pentru a pune
capăt relaţiei.
Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi persoana potrivită pentru tine.
OBIECŢII
În procesul de consolidare cu noii credincioşi, ei pot obiecta împotriva Cuvântului lui Dumnezeu,
astfel împiedicând relaţia lor cu El.
1PETRU 3:15 ne învaţă: “Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi întotdeauna gata să
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi cu teamă.”
Apostolul Petru ne dă un sfat înţelept. Întotdeauna fiţi gata să explicaţi celor care vă cer socoteală
de nădejdea care este în voi- cu alte cuvinte motivul credinţei voastre în Domnul Isus Hristos.
Pregătirea include cunoaşterea învăţăturii şi capacitatea de a putea da un răspuns înţelept atunci
când sunteţi întrebaţi.
Răspunde-ţi cu înţelepciune şi blândeţe, fără mânie sau ceartă. Respectaţi oamenii, ascultaţi
punctul lor de vedere fără a face aluzie la aroganţă. Printr-o astfel de purtare veţi arăta dragostea lui
Dum-nezeu faţă de ei, astfel îi veţi scuti să vorbească împotriva creştinis-mului.
2TIMOTEI 2:24-26 ne învaţă:
“ Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de
îngăduinţă răbdătoare.”
“ Ci cinstiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi întotdea- una gata să răspundeţi oricui va
cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi teamă.”
1PETRU 3:15.
Calităţile de care trebuie să dai dovadă atunci când eşti contrazis:
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1. FEREŞTE-TE DE CERTURILE DE CUVINTE.
2. FII AMABIL.
3. FII ÎN STARE SĂ ÎNVEŢI.
4. FII RĂBDĂTOR.
5. FII AMABIL.
În 1PETRU 3:15 observăm calităţile de care trebuie să dea dovadă slujitorul lui Dumnezeu atunci
când tratează cu cei care-l contrazic.
1.FEREŞTE-TE DE CERTURILE DE CUVINTE.
Nu vă luptaţi cu alţii din cauza credinţei lor. Evitaţi orice discuţie care provoacă ceartă. Scopul nu
este câştigarea unei discuţii, ci câş- tigarea vieţii pentru Hristos sau cel puţin să lăsaţi uşa deschisă
pen- tru noi oportunităţi când Dumnezeu va lucra în viaţa lor.
2.FII AMABIL CU TOATĂ LUMEA.
Răspunde-ţi întotdeauna cu blândeţe şi dragoste, indiferent de reacţia lor, amintindu-vă că lupta
noastră nu este împotriva cărnii şi a sângelui ci împotriva puterilor întunericului(EFESENI 6:12).
Comportamentul politicos şi amabil de care daţi dovadă le va da mai mult curaj să vă vorbească şi
să vă împărtăşească despre cre-dinţa lor înrădăcinată adânc.
3.FII ÎN STARE SĂ ÎNVEŢI.
Ni se cere să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu şi abilitatea de A-l comunica altora, aplicându-l
cu dibăcie în orice situaţie. Trebuie să avem răspuns la toate întrebările şi obiecţiile ridicate şi să fim
în stare să răspundem cu înţelepciune.
4.FII RĂBDĂTOR.
Vorbiţi fără a face aluzie la resentimente şi fiţi îngăduitor şi răbdător cu cei care vi se opun şi vă
insultă.
5.CU BLÂNDEŢE CORECTEAZĂ PE CEI CARE SE OPUN
Dacă sunteţi blând, atunci veţi reuşi să eliberaţi oamenii de obiecţii. Evitaţi orice fel de mânie, fiţi
conştient de faptul că corectarea are drept scop anihilarea argumentelor şi obiecţiilor care persistă în
mintea lor, eliberându-i astfel de modul lor de gândire greşit şi îndreptâdu-i spre adevăr.
Scopul corecţiei respective este să-i aduceţi la pocăinţă, astfel să se desprindă de cursa diavolului
în care au fost prinşi.
SURSA OBIECŢIILOR
Cea mai bună metodă de a combate obiecţiile este să înţelegem sursa lor. Odată ce aţi cunoscut
sursa, aceasta vă va ajuta să le învingeţi.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

De exemplu în societatea de astăzi creşte considerabil numărul de secte. Prin implicarea într-o
sectă poate rezulta frică şi neîncredere faţă de orice altă credinţă, mai puţin faţă de cea care a fost
predată în sectă.
Sunt şi alţi factori, ca de exemplu problemele legate de oameni sau evenimente anterioare care i-au
separat de Dumnezeu, experien- ţa lor cu unii credincioşi care s-au purtat ca duşmani ai crucii lui
Isus.
Alt factor este influenţa lui Satana. El ştie cum să impună orbire spirituală şi confuzie în viaţa
celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Foloseşte şi alte mijloace de manipulare, ca de exemplu frica şi
con-fuzia…
CUM SĂ ANIHILĂM OBIECŢIILE
1.ÎNVINGE-LE ÎN LUMEA SPIRITUALĂ.
Înainte de a întreprinde ceva, câştigaţi bătălia în lumea spirituală, prin rugăciune. Surpaţi
întăriturile şi dărâmaţi argumentele ce stăpâ-nesc mintea lor. Cu altă cale , demolaţi toate
prejudecăţiile şi opinii-le pe care le cred a fi adevărate şi care-i împiedică să accepte Cu-vântul lui
Dumnezeu. (2CORINTENI 10:45).
2.ASCULTĂ CU RĂBDARE.
Ascultă cu atenţie ce-ţi spune persoana fără s-o întrerupi. Aceasta o va inspira să îţi dezvăluie
gândurile adânci ale inimii. În acelaşi timp, vor prinde mai mult curaj să îţi expune motivele opoziţiei
lor.
3.DESCOPERIŢI OBIECŢIILE SPECIFICE.
Încercaţi să descoperiţi obiecţiile specifice şi prejudecăţile care-l ţin departe de Dumnezeu.
Trebuie să le depistaţi cu scopul de a putea fi dezminţite la lumina Bibliei.
4.SATURAŢI RĂSUNSUL VOSTRU CU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
Ioan 8:32 ne învaţă: “Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Din acest motiv,
orice scuză, oricât de nesemnificati-vă ar părea, trebuie tratată la lumina Scripturii. Reţineţi că
datori0tă lipsei de cunoştinţă pier oamenii. “Poporul meu piere din lipsă de cunoştinţă…” (OSEA
4:6).
Nu permiteţi descurajarea şi îndepărtarea lor de Dumnezeu, indiferent de ceea ce gândesc sau spun
oamenii. Dovediţi o inimâ plină de dragoste pentru ei, iubindu-i cum Dumnezeu Îi iubeşte,
chemându-i la pocăinţă şi libertate.

CUM ÎNFRUNTĂM OBIECŢIA?
1.Pentru început obţinem
victoria în locurile cereşti.
2.Ascultăm cu răbdare.
3.Descoperim obiecţiile specifice.
4.Saturăm răspunsul cu
Cuvântul lui Dumnezeu.
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Ei pot avea experienţe în trecut cu oameni care s-au pretins a fi creştini, dar de fapt nu au trăit ca
atare şi asta îi împiedică să primească Cuvântul lui Dumnezeu.
Satana
lucrează aducând orbire spirituală, frică şi confuzie.
SCUZELE FRECVENTE ŞI CUM SĂ LE ÎNVINGEM
Când prezentaţi Evanghelia, este posibil să daţi peste oameni care nu sunt interesaţi în ceea ce
spuneţi. Este necesar să descoperiţi motivele lor ascunse şi să învăţaţi cum să învingeţi scuzele care se
ivesc.
COLOSENI 4:5,6 ne învaţă:
“Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie
întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.”
Cuvintele noastre trebuie să fie pline de înţelepciune în relaţia noastră cu cei necredincioşi. Cu alte
cuvinte, trebuie să fim o mărtu-rie vie pentru toţi cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă Hristos nu
trăieşte în voi, atunci ei nu vor primi mesajul vostru.
Duhul Sfânt ne călăuzeşte să vorbim cu har Cuvântul lui Dum- nezeu. El este Cel care deschide
inimile oamenilor ca să primească Cuvântul şi crează în ei dorinţa să-L urmeze în ascultare pe Dumnezeu.
Este important să dăm Cuvântul cu măsură. Nu le daţi prea mult ca să nu-i obosiţi, nici prea puţin ca
nu cumva să nu înţeleagă mesajul. Important este să le oferiţi acel cuvânt care va fi binevenit în viaţa
lor, întărind credinţa personală şi dorinţa să-şi corecteze comporta-mentul.
Dacă vorbirea noastră va fi cu har şi dreasă cu sare, atunci vom putea răspunde oricărei obiecţii şi
să clarificăm lucrurile în aşa fel încât mintea lor să fie atinsă de Cuvântul lui Dumnezeu şi astfel toate
prejudecăţile, automulţumirea şi apatia să fie îndepărtate. Inimile lor se vor întoarce la Dumnezeu şi
ei vor trăi o viaţă plăcută Lui.
“Căci vă voi da o gură şi o înţelepciune,
căreia nu-i vor putea
răspunde, nici sta împotrivă
toţi protivnicii voştri.”
LUCA 21:15.
Nu vă temeţi! Când propovăduiţi Cuvântul,
Duhul Sfânt vă va da har şi
inimile voastre vor fi atinse şi argumentele împotriva Evangheliei vor fi demolate.
Este important să înţelegem frecventele motive care aţâţă oame- nii împotriva lui Dumnezeu. Din
acest motiv, trebuie să aflăm răspunsurile care-i fac conştienţi pe oameni de starea lor reală şi nevoia
lor de un Mântuitor- Isus Hristos.
Unele din cele mai frecvente scuze care se ivesc atunci când telefonaţi noului credincios sau când
încercaţi să-l invitaţi la biserică sunt:
1.NU AM TIMP…
De obicei ei aduc diferite scuze pentru lipsa lor de timp, dar ceea ce spun ei în realitate este că
Dumnezeu nu este atât de important pentru ei. Ei ar putea găsi întotdeauna timp dacă Dumnezeu este
pe primul plan în viaţa lor.
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2.NU MĂ INTERESEAZĂ DEOARECE…
Această obiecţie poate veni din partea unei persoane pasionată de Dumnezeu, dar care nu vrea să
accepte că are nevoie de El. În această situaţie, priceperea celui care consolidează poate demola multe
argumente şi să conducă persoana respectivă la Hristos.
3.VREAU SĂ MERG, DAR NU POT DEOARECE…
Se ivesc multe probleme când un nou credincios trebuie să vină la biserică. Motivul ascuns al
afirmaţiei: “Doresc să merg, dar încă nu m-am decis.” -de obicei ascunde frica, argumentele din
mintea lor care cauzează o atitudine negativă faţă de creştinism. În acest caz, este important să-i
ascultăm şi să încercăm să depistăm motivul real din pricina căruia ei nu vor să-L cunoască pe
Dumnezeu. Odată depistat, putem folosi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a anihila ar- gumentele lor şi
a le arăta că temerea lor este nefondată.
Una dintre cele mai eficiente metode pentru a dezminţi obiecţiile este studierea Cuvântului lui
Dumnezeu. Din acest motiv am inclus în această carte răspunsurile biblice referitoare la aceste
obiecţii. Cercetaţi Cuvântul ca să puteţi găsi cele mai bune răspunsuri.
CELE MAI FRECVENTE OBIECŢII
2.Nu mă interesează deoarece…
pot deoarece…

1.Nu am timp.
3.Vreau să merg, dar nu

RECAPITULARE
OBIECTIV
A învăţa de anihilat scuzele şi obiecţiile prin studierea Cuvântului.
2TIMOTEI 2:15 ne învaţă:
“CAUTĂ SĂ TE ÎNFĂŢIŞEZI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU CA UN OM ÎNCERCAT, CA UN
LUCRĂTOR CARE NU ARE DE CE SĂ-I FIE RUŞINE, ŞI CARE ÎMPARTE DREPT CUVÂNTUL ADEVĂRULUI.”
Pentru a fi în stare de a confrunta scuzele şi obiecţiile trebuie să persistăm în pregătirea personală.
Caută în Scripturi Cuvântul care te va ajuta să răspunzi la urmă- toarele obiecţii:
1.NU AM TIMP…
a)Am timp doar pentru serviciul meu, pentru studiile mele
b)Nu este important să pun timp deoparte pentru Dumnezeu. Am lucruri mai importante de făcut.
c)Nu este necesar să merg la biserică pentru a fi cu Dumnezeu.
2.NU MĂ INTERESEAZĂ DEOARECE…
a)A fi creştin este prea greu.
b)Familia şi prietenii mei sunt împotrivă.
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c)Nu vreau să-mi schimb religia.
d)Nu cred în Dumnezeu.
e)Am auzit că cereţi bani, zeciuială.
3. VREAU SĂ MERG, DAR NU POT DEOARECE…
a)Nu sunt imagini, chipuri.
b)Vreau să mă bucur de viaţă.
c)Sunt unele lucruri pe care nu le înţeleg.
d)Nu cunosc pe nimeni.
e)Sunt atât de mulţi ipocriţi.
Potriviţi următoarele versete biblice la cele nouă afirmaţii de mai jos:
1CORINTENI 6:12

MATEI 6:33

ROMANI 5:8

ECLESIASTUL 12:1

IOAN 14:6

PROVERBE 16:25

EXODUL 23:2

EVREI 9:27

IOAN 7:17
1.Fac tot ce-mi stă în putere ca să fiu bun şi cred că Dumnezeu mă acceptă.__________
2.Creştinismul este ceva complicat şi cerinţele sunt exagerat de grele.__________
3.Probabil voi avea o altă oportunitate după moarte. __________
4.Sunt prea tânăr ca să-L urmez pe Isus.__________
5.Nu mai este nici o iertare pentru mine, am fost mult prea rău. __________
6.Nu am făcut nimănui nici un rău, nu am pentru ce să mă pocăiesc. __________
7.Ar fi cea mai mare greşeală posibilă pe care aş putea s-o fac. __________
8.Cred că sunt multe căi ca să ajung la Dumnezeu. __________
9. Nu-mi pot părăsi prietenii. __________
-----------------SFÂRŞIT(PAG.151)-----------------Cesar şi Claudia Fajardo sunt păstori la INTERNATIONAL CHARISMATIC MISSION (ICM).
Ei lucrează cu una dintre cele mai prospere misiuni de tineret din America Latină. Slujirea lor a
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început din 1989 şi de atunci încoace ei lucrează cu păstorii Cesar şi Claudia Castellanos. Misiunea
pentru tineret are peste 40.000 de tineri, 10.000 de celule şi 12.000 studiază la Şcoala pentru lideri.
Cesar şi Claudia Fajardo călătoresc peste tot în lume învăţând păstorii misiunea şi consolidarea
12G. Claudia este fondator şi lider la CONSOLIDATION ministry ICM. Ea a scris câteva cărţi dintre
care “Afirmându-mi paşii” tratează la fel procesul de consolidare.
“Această carte poate contribui la transformarea spirituală a Marii Britanii şi a Europei. Eu cred cu
adevărat că dacă vom închide uşa din spatele bisericii şi vom veghea asupra fiecărui convertit în Hristos, atunci bisericile noastre vor izbucni. Claudia Fajardo ne oferă motive dovedite pentru a face acest
lucru o realitate.”
REV. COLIN DYE.
Senior Minister of Kensington Temple and Leader of the London City Church.
“Eu consider conţinutul acestei cărţi despre consolidare de o mare valoare. Noi îl aplicăm în
Argentina cu un succes extraordinar. De aceea, vă recomand această învăţătură practică. Va fi utilă în
consolidarea credincioşilor şi va crea din ei lideri capabili să câştige pe alţii, aducând slavă lui
Dumnezeu.”
MARFA CABRERA
Vision for the Future Bs. As. Argentina.
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VERIFICÂND MÂNTUIREA LOR
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CAPITOLUL 8
OBIECŢII
Sursa obiecţiilor
Cum să anihilăm obiecţiile
Scuzele frecvente şi cum să le învingem
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