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Lecţia 1 
Introducere 

 
Domnul Isus a venit ca oile Lui să aibă viaţă din belşug (Ioan10:10b). 
Care este această viaţă din belşug? Ioan 17:3 – Viaţa veşnică, viaţă din belşug este cunoaşterea lui 
Dumnezeu Tatăl şi a Fiului Său. Cunoaşterea aceasta presupune comunicare, părtăşie – relaţie 
personală, permanentă şi de iubire. 
De ce cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Fiului Său? Psalm 36:9, Psalm 87:7. 
Ioan 5:26 Precum Tatăl are....................tot aşa.................................. 
Ioan 5:21 Ce face Tatăl ? Ce face Fiul ? ……………………………. 
 Ioan 5:24 Cine primeşte viaţa veşnică? Cel ce………………….…….şi……………………. 
Cunoaşterea intelectuală se deosebeşte de cunoaşterea relaţională. Cunoaşterea relaţională este 
descrisă în comparaţia din Psalmul 1:2-3: ca pomul sădit lângă izvorul de apă. Discutaţi! 
Comparaţi Psalmul 36:9 şi Psalmul 87:7 cu Psalmul 1:3. Discutaţi. Cunoaşterea intimă se reflectă în 
rodire. Relaţia, părtăşia permanentă rodeşte un caracter asemănător cu al lui Cristos.  
A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a recunoaşte ceea ce este El pentru tine şi a te încrede în 
Cuvântul Său, a te bizui pe ceea ce a promis El, a conta zilnic pe caracterul Său.  
A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L crede pe Cuvânt, a-ţi zidi viaţa pe ceea ce a spus El, a 
asculta de El cu bucurie. Opusul cunoaşterii nu este ignoranţa ci rebeliunea, abaterea de la voia lui 
Dumnezeu. 
1. Cunoaşterea intimă a lui Dumnezeu este viaţă: Psalmul 36:9, Ioan 15:5 
Cine produce mult rod?..................................şi………………………………. 
2. Cunoaşterea lui Dumnezeu înseamnă pace, odihnă pentru sufletul celui mântuit. 
Ioan 14:27 Cum este pacea pe care o dă relaţia cu Cristos? Nu…………… nici………………… 
Este diferită de pacea lumii. Iov 22:21. Cum este definită în acest verset cunoaşterea lui Dumnezeu? 
Matei 7:23 Lipsa relaţiei personale cu Cristos are ca urmare……………… 
Pavel s-a întâlnit cu Cristos pe drumul Damascului, a stat cu EL în pustiu unde i s-a revelat personal 
(Galateni 1:17-18) dar pe la sfârşitul vieţii el mărturiseşte (Filipeni 3:10) că doreşte…………….. şi...... 
3. Cunoaşterea lui Cristos eliberează. Ioan 8:32, Ioan 5:39, Iacov 1:25 arată calea eliberării : 
cine………………….…….în ………………………care este……………………şi ………………..în 
ea………………………………….ci………………………………cu fapta. 
Citirea, meditarea la Cuvântul Domnului şi practicarea lui zilnică aduce eliberare. 
4. Cunoaşterea lui Dumnezeu este necesară pentru dobândirea înţelepciunii de sus. Iacov 3:17. 
Cum este această înţelepciune? Proverbe 8:33, 35, 36. 
Cine devine înţelept? ……………….A-L cunoaşte pe Domnul înseamnă a cunoaşte Cuvântul Său şi 
a-l împlini. Ce înseamnă înţelepciune?........................ Cunoaşterea înseamnă viaţă. Ce se întâmplă cu 
cei care nu ascultă, cei care nu primesc înţelepciunea din Cuvântul lui Dumnezeu? 
Evaluare: 
Cât de mult Îl cunoşti pe Dumnezeu, atât de mult semeni cu El! Verifică-ţi trăirea!  
Care sunt domeniile în care încă nu asimilezi voia lui Dumnezeu, adică domeniile despre care 
Dumnezeu deşi vorbeşte, încă nu rămân în tine acele cuvintele ale Lui? Ai pacea Lui care nu se teme 
de „valurile” mari?  
Câtă sete de cunoaşterea Lui ai? Îţi faci zilnic timp de părtăşie cu El? Ia decizia acum, de a petrece 
zilnic un timp în intimitate cu Domnul tău. Fixează o oră şi un timp anume, şi dedică-l relaţiei cu El, 
apoi luptă pentru păstrarea lui. Ce lucruri încă te mai robesc? Ce păcate, ce adicţii nu te lasă să creşti? 
Îndreaptă-ţi faţa hotărât spre Eliberatorul tău şi cunoaşte-I puterea izbăvitoare. El aşteaptă să te 
elibereze. Ai dobândit înţelepciunea de a fi atât ascultător cât şi împlinitor al Cuvântului citit sau auzit? 
Hotărăşte un nou început pentru relaţia ta cu Dumnezeu prin Cuvântul Său, pe care te angajezi să-l 
împlineşti. Amin 
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Lecţia 2 

Credinţa este bazată pe cunoaştere 

 „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”, Romani 1:17 şi nu prin simţuri 2 Corinteni 5:7. Viaţa 
creştinului născut din nou este o trăire prin credinţă. Credinţa este hotărârea de a te încrede, a te 
baza, a depinde de cineva sau de ceva. Credinţa are întotdeauna la bază ceva sau pe cineva (ai 
încredere în soţul tău, în prieteni, în Dumnezeu). Persoana în care ne încredem noi este Dumnezeu. 
Viaţa veşnică, dobândită de cel născut din nou prin credinţă, înseamnă să-L cunoşti pe Tatăl şi pe Fiul 
(Ioan 17:3), ceea ce nu este posibil decât prin Duhul Sfânt (Ioan 14:26; 16:13-15). Modul în care 
percepi obiectul/subiectul credinţei tale, îţi va determina acţiunile. Nu poţi avea încredere în cineva pe 
care nu-l cunoşti, sau despre care ştii prea puţine. Credinţa realistă implică şi cunoaştere. 
Cunoscând caracterul lui Dumnezeu, poţi să te încrezi în El. Când cunoaşterea este la nivel înalt şi 
încrederea este pe măsură, şi invers, Ioan 14:12-13. Cunoaştere, încredere, lucrări – iată ce le promite 
Dumnezeu urmaşilor Lui. Credinţa creştină implică încrederea în Dumnezeu, dar această încredere 
este proporţională cu cunoaşterea caracterului Lui. Mulţi creştini s-au mulţumit să afle ceea ce ştiu 
despre Dumnezeu din auzite, din cărţi, din filme creştine şi din predici, dar puţini cunosc personal 
caracterul Lui în termeni relevanţi pentru viaţa cotidiană. Această cunoaştere despre care vorbim are la 
bază revelaţia. Cuvântul lui Dumnezeu revelat este aplicat specific la nevoile personale. Pentru a ne 
încrede în Dumnezeu trebuie să-L cunoaştem intim, să ştim cum este El. Descoperirea personală a 
caracterului Lui Dumnezeu ne încurajează să ne punem încrederea în El, Iacov 1:25 (discutaţi). 

Credinţa este metoda de trăire a unei vieţi armonizată cu voia lui Dumnezeu, cu caracterul 
Lui, de aceea atacurile diavolului sunt îndreptate întotdeauna împotriva caracterului lui Dumnezeu. El 
aruncă întotdeauna un val de îndoială asupra caracterului lui Dumnezeu, a credincioşiei Sale. Să-L 
cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă să-I cunoşti caracterul şi inima Sa, iar atunci când atingi 
acest nivel de cunoaştere, indiferent de probleme, rămâi tare (Daniel 11:32).  

Dumnezeu ne îndeamnă să-L vedem aşa cum Îl prezintă Cuvântul Său şi să-L ascultăm. Cei ce 
fac aşa vor fi schimbaţi, 2 Corinteni 3:18. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în cei ce-L cred, 1 Tes. 
2:13. Descoperirile personale şi aplicarea lor în viaţa zilnică, înseamnă maturizare, trecere la un 
nivel superior, înseamnă să creşti până la statura plinătăţii Lui. „Plinătatea Lui “ este standardul lui 
Dumnezeu pentru orice creştin şi nu poate fi coborât de nimeni prin nici o scuză, Efeseni 4:13-15. 
Aşadar nu te mulţumi cu nivelul la care ai ajuns. Caută să-L cunoşti mai mult pe Dumnezeu şi vei 
descoperi noi orizonturi spre care Duhul vrea să te ducă. Dumnezeu a împărtăşit cu creştinul tot ce este 
El, prin Cristos. Prin intimitatea unei relaţii cu persoana lui Isus, tot ce este Dumnezeu devine un 
adevăr care prinde viaţă prin experienţă zilnică. „El este oglindirea slavei lui Dumnezeu şi întipărirea 
Feţei Lui” (Evrei 1:3); „El este Chipul Dumnezeului nevăzut...” (Coloseni 1:15); „Căci în El locuieşte 
trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9); „Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” 
(Ioan 14:9). Cunoscându-L pe Domnul Isus, Îl cunoaştem şi pe Tatăl, El fiind Chipul văzut al lui 
Dumnezeu. Revelaţia Tatălui în Fiul a făcut posibilă cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu. Nu doar o 
înţelegere intelectuală, ci părtăşie, legătură. 1 Ioan1:3b: „Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul 
Său, Isus Cristos.” 1 Corinteni 1:9: „Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus 
Cristos, Domnul nostru.” Trebuie să credem ceea ce cunoaştem şi toate revelaţiile Cuvântului şi 
experienţele cu Domnul să ne fie temelia trăirii zilnice, ca să devenim maturi. Ceea ce ştim şi 
credem trăim şi nu mai suntem copii în credinţă, instabili şi uşor de derutat; rămânem credincioşi 
adevărului asimilat, statornici în credinţa noastră, pentru că ştim în Cine ne încredem, Îl cunoaştem 
bine, indiferent de preţul pe care ar trebui să-l plătim; creştem în toate privinţele; avem o viaţă 
deplină. 

Dumnezeu lucrează în noi prin Cuvântul Său. Dumnezeu nu trebuie luat separat de Cuvântul 
Lui, nici Cuvântul Lui de persoana Sa. Isus Cristos este Cuvântul întrupat. Când citim şi studiem 
Cuvântul ne întâlnim cu Cel ce este Cuvântul, cu Dumnezeu. Dumnezeu ne descoperă prin Cuvânt, 
moştenirea dată, ca să ne-o însuşim, Fapte 20:32. Amin. 
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Lecţia 3 
Cum şi de ce să-L cunoşti pe Dumnezeu 

 
Dumnezeu este Unul singur, complet şi desăvârşit. Noi suntem chemaţi la o relaţie vie, 

cuprinzătoare cu El, Mântuitorul şi Domnul nostru. Citiţi Daniel 11:32. Care este adevărul despre cel 
ce cunoaşte pe Dumnezeu? a).............................................b).............................................. 

Daniel 3:8-30 ilustrează adevărul de mai sus în mod practic. Cum i-a ajutat cunoaşterea lui 
Dumnezeu să depăşească momentul ameninţării cu moartea? Explicaţi. Care a fost primul lucru pe 
care l-a făcut Daniel? (Daniel 2:17-20) Care a fost rezultatul rugăciunii prin învoire? Daniel 
2:19................................ 

Ce a făcut Daniel după ce a primit descoperirea lui Dumnezeu despre visul împăratului?  
a) (vers.23)............................. b) (vers.24) ................................ c) (vers.26-28).................................. 
Acum faceţi legătura între versetul de la începutul lecţiei cu Daniel 1:8 şi Daniel 2:27-28. Daniel şi 

prietenii lui au rămas tari şi au făcut isprăvi mari (au învins focul şi moartea) pentru că au cunoscut 
voia lui Dumnezeu pentru ei, au trăit-o. Iar Dumnezeu, în schimb, S-a proslăvit prin ei şi tot imperiul 
a auzit despre Dumnezeul lui Israel, ca fiind Dumnezeul Cel PreaÎnalt, deasupra idolilor lor. 

Noi suntem străini şi călători pe pământ (1 Petru2:11). Care este porunca lui Dumnezeu pentru noi, 
din acest motiv? (1 Ioan 2:14-17) 

Ce se întâmplă când ieşim din voia lui Dumnezeu amintită în 1 Ioan 2:14-14? Iacov 4:4................... 
........................................................................................ 2 Corinteni 7:1………………………. 
Ce trebuie să facem pentru a primi răspuns la rugăciuni, pentru a fi tari şi a face lucruri mari cu 

Dumnezeu? Iacov 4:8. Curăţirea continuă de orice păcat deschide inima complet pentru Dumnezeu. 
Domeniile controlate de păcat sunt puncte slabe ale vieţii. În ce domenii ale vieţii ai nevoie de curăţire 
pentru ca puterea cunoaşterii lui Dumnezeu să te umple şi să rămâi tare în faţa provocărilor, ispitelor? 
(Daniel 11:32)................................................................................................................................... 

Alte efecte ale cunoaşterii lui Dumnezeu: 
Iov 22:21. În prietenie primeşti cât dăruieşti. Şi când nu dăruieşti în măsura în care primeşti, 

răneşti inima celuilalt. Aşa este şi în prietenia cu Dumnezeu. Analizează-ţi măsura de dăruire a vieţii 
tale lui Dumnezeu.  

El a dat totul pentru tine, tu cât I-ai dat? Cât mai păstrezi pentru tine? Nu poţi rămâne tare în faţa 
provocărilor vieţii, nu poţi înfrunta focul, moartea, idolatria fără să te dărui în măsura în care-L cunoşti 
pe El. De aceea Pavel spune şi la bătrâneţe: „Vreau să-L cunosc pe El,” iar Petru îndeamnă: „Creşteţi 
în cunoaşterea Domnului Isus” 

Isaia 26:3. Încrederea în Dumnezeu este proporţională cu cunoaşterea Lui. Ai încredere în cineva 
în măsura în care-l cunoşti. La fel este şi în relaţia cu Dumnezeu. Cu cât Îl cunoşti mai bine, mai mult 
te încrezi în El şi invers. Efeseni 2:14. Când Îl cunoşti pe Dumnezeu, îţi pleci genunchii înaintea Lui, 
te smereşti, te vezi nimic, iar pe El îl vezi Totul pentru tine. El dă valoare „nimicului” tău când 
domneşte în inima ta. Domnia Lui în viaţa ta aduce pace. Filipeni 4:6-7. În ce împrejurări nu ai 
pace?............................................................ 

Proverbe 9:10. Când Îl cunoşti pe Dumnezeu, Îl adori. Adorându-L nu ai vrea să vezi nici o umbră 
de întristare pe chipul Lui, din cauza comportării tale. Aceasta va fi înţelepciunea ta. 

Ioan 8:32, 36. Cunoaşterea Cuvântului întrupat, a lui Cristos, aduce eliberare, libertate faţă de 
păcat, faţă de forţele întunericului, faţă de lume şi faţă de moarte. 

Pavel a trăit această eliberare de sub legea păcatului şi a morţii din trupul său. Romani 7:19, 24-26 
şi Romani 8:1. Cunoaşterea rodeşte ascultare. 

Evaluare: 
1. Decid să nu mă mai întinez cu nimic ce este lumesc: ........................... 
2. Decid să-mi fac zilnic timp de părtăşie cu Dumnezeu prin Cuvânt şi rugăciune pentru cunoaşterea 
Lui şi să mă bizui pe El în orice lucru cât de greu. 
3. Vreau să răspund iubirii Lui Dumnezeu prin iubire. Amin 
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Lecţia 4 
Concepţia corectă despre Dumnezeu 

 
Mulţi Îl reduc conceptual pe Dumnezeu la nivelul unui supraom, iar alţii chiar la al unui om. Dar 

Dumnezeu nu Se aseamănă cu nimeni şi cu nimic. El este Unic şi întrece orice pricepere, orice 
cunoaştere. El este necuprins. Noi nu L-am fi putut cunoaşte, dacă nu ar fi ales El să ni se descopere în 
creaţie, în Scriptură şi prin Fiu Lui. Isus Cristos este răspunsul Său la întrebarea noastră: „Doamne, 
cine eşti?” El ne-a creat pentru a avea relaţie personală cu El. Cu cât cunoaşterea este mai intimă cu 
atât relaţia este mai personală. 

Unde găsim răspunsuri despre Dumnezeu? Cum ne putem forma o concepţie corectă despre 
Dumnezeu?  

Psalm 19:1, Romani 1:20: privind în creaţia Sa care vesteşte Slava Lui, însuşirile nevăzute altfel, 
puterea Lui veşnică, dumnezeirea Lui. Ioan 5:39 Scriptura ni-L descoperă pe Isus Cristos. Ioan 14:9 
Tatăl a fost văzut în Fiul Său întrupat. 2 Corinteni 4:6, Coloseni 1:5 Chipul Lui Dumnezeu nevăzut era 
în Isus Cristos. 

Atributele lui Dumnezeu: 
Calităţile lui Dumnezeu sunt adesea numite atribute. Un atribut este o caracteristică a lui 

Dumnezeu. Dumnezeu însă este Infinit! Discutarea atributelor Lui ar putea ajunge o listă mai simplă 
sau mai complexă şi acesta este un pericol. El este o persoană şi noi avem relaţie cu El, nu cu lista 
atributelor. 

Ce descoperi despre Dumnezeu în următoarele versete?  
Deuteronom 7:9 a)..................................b)........................................c)............................. 
Plângeri 3:22-23 a)...................................b)........................................c).............................  
1 Cronici 29:11-12 Numai Lui I se potrivesc superlativele mărire,.................................a Lui 

este……….................................., ............................... EL Se înalţă ...................................................... 
De la El vine..............................El stăpâneşte........................în mâna Sa este....................... 

şi..................... 
Mâna Lui poate să.................................şi..........................................................toate lucrurile. 
Psalm 62:11.................................................. Psalm 90:2. Din ............................................................. 
Deuteronom 33:27 Dumnezeu................................................. Psalm 136:1 Este................................. 
Psalm 139:2-4 El ştie................................ despre mine. În Ioan 21:17, Petru spune: .......................... 
Psalm 139:7 El este................................................. 
Daniel 4:35 Toţi sunt........................................El face.............................cu .....................................şi 

cu...........................................şi........................................................................ 
2 Cronici 20:6 El este.........................................şi stăpâneşte...................................................în 

mâna Lui sunt tăria şi puterea, nimeni....................................................................... 
Maleahi 3:6 El este....................................Nu se....................................... dovadă este........................ 
Evrei 13:8 El este....................................... 
Ioan 3:16 El a iubit...................................şi L-a dat..................................cu scopul ca...................... 
1 Ioan 4:16 Dumnezeu este............................................. 
Crezi că te-ai putea încrede într-un astfel de Dumnezeu? De ce?  
........................................................................................................................................................... 
Aplicaţii personale:  
Gândeşte-te la o problemă importantă pentru tine, cu care te confrunţi. Numeşte-o. Acum reia ce ai 

aflat despre Dumnezeu, în referinţele de mai sus: 
Dumnezeu este ................................................................................................................................. 
Priveşte problema din această lumină şi vezi cum ai putea să aplici în mod concret aceste adevăruri 

despre Dumnezeu la situaţia ta. Începe să priveşti lucrurile, frustrările şi supărările zilnice din viaţa ta 
în lumina caracterului lui Dumnezeu. Amin. 
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Lecţia 5 
Dumnezeu este Dragoste 

 
Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este necondiţionată: Deuteronom 7:6-8 şi 2 Timotei 1:9. 
El a ales să te iubească, iar tu ai devenit obiectul afecţiunii Lui. Dragostea Lui se exprimă printr-o 

relaţie devenită posibilă prin moartea şi învierea lui Isus Cristos. 
El te-a iubit jertfindu-L pe Fiul Său pentru tine (Galateni 2:20, Tit 2:13-14) şi va continua să te 

iubească (Romani 8:32) pentru că EL nu se schimbă (Iacov 1:17). Ieremia 31:3. Discutaţi referinţele 
biblice. 

Dragostea Lui este sfântă, pură, spirituală, fiind mai profundă decât orice nivel sentimental. Drept 
rezultat, Lui nu-I este teamă să ne disciplineze (Evrei 12:6). 

Cu cât cunoşti mai mult dragostea Sa, ai mai multă libertate în Cristos. La dragostea Lui vei 
răspunde cu mai multă dragoste. Când ai primit dragostea Sa, ai fost eliberat şi de puterea păcatului în 
viaţa ta (poţi spune Nu răspicat păcatului). Dragostea Lui te-a eliberat de frică (2 Timotei 1:7).  

Crucea lui Cristos este dovada supremă a dragostei Lui Dumnezeu pentru tine: Romani 8:32. El 
doreşte tot ce e mai bine pentru tine şi puterea Lui va duce la îndeplinire ceea ce doreşte. Dacă îţi pui 
credinţa în dragostea Lui desăvârşită, ea „izgoneşte frica” (1 Ioan 4:18). 

Înţelegerea faptului că Dumnezeu te iubeşte îţi satisface nevoia fundamentală de respect de sine. Să 
ştii că eşti iubit de Regele Regilor, de Creatorul tuturor lucrurilor (1 Cronici 29:11). El te iubeşte şi 
este de partea ta (Romani 8:31). 

Dragostea Lui îţi poate umple viaţa într-un mod minunat când eşti mântuit, prin credinţa în Isus 
Cristos; Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în inima ta (Romani 8:9, Ioan 14:17) ca să-ţi dea 
puterea să trăieşti viaţa nouă (1 Corinteni 16:14). Dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre prin 
Duhul Sfânt (Romani 5:5), de aceea îi poţi iubi pe fraţi şi chiar şi pe duşmani (1 Ioan 4:11, Tit 2:4). 

Descoperă cum este descrisă dragostea lui Dumnezeu şi redă acest lucru într-un mod personal: 
Psalm 106:1.................................................................................................................... 
Ieremia 31:3.................................................................................................................... 
Romani 5:8...................................................................................................................... 
Romani 8:35-39............................................................................................................... 
1 Corinteni 13:4-7........................................................................................................... 
Efeseni 3:19...................................................................................................................... 
Descoperă modurile practice în care Dumnezeu Îşi arată dragostea Sa lumii şi asupra ta ca moduri 

în care Îşi arată dragostea şi astăzi. 
Psalm 145:15-16............................................................................................................ 
Matei 5:45..................................................................................................................... 
Fapte 14:17..................................................................................................................... 
Cum Îşi arată dragostea faţă de familia ta? Dar faţă de alţii? Discuţie.  
Dragostea Lui întrece orice imaginaţie!  
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Lecţia 6 
Suprema dovadă de dragoste a lui Dumnezeu 

Descoperă în versetele următoare ce a făcut Dumnezeu din dragoste pentru tine şi motivele 
specifice pentru care El şi-a exprimat dragostea astfel: 

1 Ioan 4:9-10 (ce a făcut şi de ce)......................................................................................................... 
Apocalipsa 1:5.................................................................................................................................... 
Romani 5:6-8, Efeseni 2:8-9 şi 2 Timotei 1:9 (ce a făcut şi de ce)..................................................... 
Ai meritat această dovadă supremă de dragoste din partea lui Dumnezeu? Cum ai răspuns la 

dovada aceasta supremă de dragoste a Lui pentru tine?............................................................................. 
Cât de mult El te iubeşte? Ioan 17:23………………………………………………………………... 
Redă acest verset punând în locul cuvântului „ei” numele tău. Ce înseamnă aceasta pentru tine? 

Citiţi Luca 15:11-32. Descoperă cel puţin trei aspecte ale dragostei lui Dumnezeu revelate în acestea. 
Pilda Fiul risipitor 1)......................................... 2)............................................ 3)...................................... 

A continuat să-şi iubească fiul la fel şi după ce a plecat de acasă? Ce-ţi sugerează acest lucru? 
Ioan 13:1. Ce spune acest verset despre dragostea lui Cristos?............................................................ 
Ce înseamnă dragoste necondiţionată? Este dragostea lui Dumnezeu condiţionată în vreun fel de 

acţiunile oamenilor? Poate face cineva ceva ce ar schimba dragostea supremă a lui Dumnezeu faţă de 
tine? Romani 8:31-33 (discutaţi). Dragostea Lui Dumnezeu arătată faţă de cel credincios şi prin el: 
Explica modurile în care Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de copiii Săi în următoarele versete: 

Psalm 68:19……………………… 
Romani 5:5…………………….. 
Efeseni 1:3…………………….. 
Coloseni 1:12-14………………. 
Evrei 12:6……………………… 
Când înţelegi dragostea lui Dumnezeu se întâmplă două lucruri: 1 Ioan 4:18 a)…………………… 

b)……………………….  
Ce se întâmplă când Dumnezeu locuieşte în tine? Romani 5:5......................................................... 
Pe baza faptului că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, la ce 

lucrare ne îndeamnă Dumnezeu? Ioan 13:34.................................................. 
1 Corinteni 16:14............................................................................................ 
Gândeşte-te la câteva persoane pe care ar trebui să le slujeşti în felul acesta ...................................... 
În familie suntem chemaţi la slujire: Efeseni 5:25, 28.......................................................................... 
Tit 2:4..................................................... 
Ce a făcut Dumnezeu ca tu să poţi iubi aşa cum a poruncit El? Ioan 7:37-39................................... 
Romani 5:5...............................................................Galateni 5:22.................................................... 
Gândeşte-te la o persoană pe care ţi-e greu să o iubeşti aşa şi răspunde la următoarele: Este oare 

voia lui Dumnezeu pentru ca eu să-l iubesc pe acel om?........................................... 
Dacă Îi ceri lui Dumnezeu puterea de a iubi acea persoană, care sunt cele două lucruri de care poţi 

fi sigur, potrivit cu 1 Ioan 5:14-15: a).....................................b)......................................... 
Se poate ca sentimentele tale să nu se schimbe imediat. Pe ce bază vei acţiona? 2 Corinteni 5:7 ...... 
Exemplul apostolului Ioan. Schiţează pe scurt caracterul lui din: Marcu 3:17, Marcu 10:35-45, 

Luca 9:51-56.............................................................................................................................................. 
El este acelaşi om care scrie mai târziu 1 Ioan 4:7-21. Care este marea lui dorinţă pentru 

credincioşi? Ce crezi că l-a transformat?................................................................................................... 
Ce schimbări progresive au avut loc în viaţa ta, de când Dumnezeu a turnat dragostea Lui în inima 

ta? Discutaţi. Amin. 
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Lecţia 7 
Dumnezeu este Suprem şi Suveran 

Citiţi 1 Cronici 29:11-12 (împreună). Dragostea lui Dumnezeu exprimată prin dăruirea Fiului Său 
trebuie privită ca un fundal al strălucirii maiestăţii şi supremaţiei lui Dumnezeu. Dumnezeu este 
Suprem, stăpâneşte totul (este Suveran). Psalm 93:1................................................................................. 

Pe baza acestui adevăr Iov declară: Iov 42:2....................................................................................... 
Planul lui Dumnezeu de salvare a omenirii, Romani 8:32....................................reflectă natura Sa -

Dragostea. Dumnezeul dragostei stăpâneşte în mod desăvârşit peste toate lucrurile! El domneşte 
Suveran peste stările noastre oscilante, peste dispoziţiile şi deciziile noastre, peste copiii noştri, 
asupra caselor noastre, asupra situaţiilor politice care ne afectează! El stăpâneşte totul şi nu poate 
greşi. Psalm 18:30........................................................................................................................... 

El stăpâneşte Suveran şi Suprem peste căile drepte şi întortocheate ale vieţii. Eclesiastul 7:13-14. 
Calea dreaptă poate fi o situaţie uşoară din viaţă, când totul se potriveşte de minune şi merge bine. 

Când calea e „strâmtă”, lucrurile se pot potrivi, numai că tu nu ştii. Există căi “strâmbe” create de 
Domnul şi căi „strâmbe” create de noi şi Dumnezeu le îngăduie. Noi facem greşeli, gafe, încurcături, 
creăm dezordine, haos, tristeţe, suferinţă, pentru că, călcăm instrucţiunile lui Dumnezeu cum să trăim. 
Totuşi El stăpâneşte totul şi foloseşte chiar greşelile tale pentru a-ţi face bine apoi. Descrierea 
suveranităţii 1 Cronici 29:11-12 descrie suveranitatea lui Dumnezeu. Ce afirmă aceste versete? 
Tot.................... a Lui. El este ........................ căci El..........................! De la El................şi.................El 
stăpâneşte peste tot, în mâna Lui................. şi .................. şi mâna ............................ şi ......................... 
toate lucrurile.  

Dacă ai crede acest adevăr şi ţi l-ai aminti mereu, în ce fel s-ar schimba viaţa ta? 
..................................... 

Descoperă diferite domenii în care se manifestă controlul suveran al lui Dumnezeu. În tip ce citeşti, 
nu uita că Dumnezeu te iubeşte atât de mult încât L-a lăsat pe Fiul Lui să moară pentru tine. 

Geneza 14:19 descrie un aspect al controlului Lui suveran ................................................................ 
Deuteronom 10:14,17............................................................................................................................ 
1 Ioan 2:6-8........................................................................................................................................... 
2 Cronici 20:6........................................................................................................................................ 
Neemia 9:6............................................................................................................................................ 
Psalm 47:2-3, 7-8................................................................................................................................. 
Psalm 50:10-11...................................................................................................................................... 
Psalm 95:3-5.......................................................................................................................................... 
Psalm 115:3........................................................................................................................................... 
Psalm 135:7........................................................................................................................................... 
Psalm 145:13......................................................................................................................................... 
Fapte 17:24-26……………………………………………………………………………………….. 
Ce-ţi spune Matei 10:29-30 despre suveranitatea lui Dumnezeu cu privire la detaliile vieţii tale? 

Gândindu-te la suveranitatea lui Dumnezeu relatată în 2 Cronici 20:6, Iov 42:2 (citiţi şi 
concluzionaţi); gândeşte-te ce ar mai putea împiedica planurile lui Dumnezeu în viaţa ta? În viaţa 
soţului tău?.............................. În viaţa copiilor tăi? .......... În căminul tău?............................................ 
La şcoală?.......................................... La serviciu? ...................................................... În lume?............... 

Rămâi sub umbrela suveranităţii divine şi vei fi fericit şi plin de pace şi de mulţumire!  
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Lecţia 8 
Suveranitatea lui Dumnezeu în Scriptură 

Citiţi viaţa lui Iosif, Geneza 37-45, pentru a urmări suveranitatea lui Dumnezeu în viaţa lui. 
Suveranitatea lui Dumnezeu în viaţa zilnică. Redă Eclesiastul 7:13-14 cu cuvintele tale................... 
Ce te îndeamnă aceste versete să faci când totul este bine şi prosperă în viaţa ta? Dă un exemplu 

cum ai putea aplica aceasta în viaţa ta?.............................................. 
Ce trebuie să faci şi la ce să te gândeşti în ziua necazului? Ilustrează cum ai putea face acest 

lucru?............................... Îţi poţi aminti o situaţie făcută „strâmbă” de Dumnezeu în viaţa ta? Ştiind 
acum, că a venit de la Dumnezeu, se schimbă perspectiva ta asupra ei? ........................................... 

Descrie o situaţie dificilă în care ai intrat singur(ă)............................................................................. 
Proclamă Romani 8:28 peste acea situaţie şi crede Cuvântul indiferent de sentimentele tale despre 

acea situaţie. Sentimentele se schimbă, Adevărul nu.  
Citeşte Geneza 37 şi explică situaţia grea, încurcată din viaţa lui Iosif. 
Cum vezi grija suverană a lui Dumnezeu pentru Iosif?.................................................................. 
Ce ar putea fi numit „drept” la începutul vieţii lui Iosif în Egipt? Geneza 39:1-6 ............................... 
Citeşte Geneza 39:21-23 şi scrie ce crezi despre răspunsul lui Iosif la această aparentă 

nenorocire................................................................................................................................. Care ar fi 
fost răspunsul tău?.............................................................................................. 

Geneza 40, Geneza 41:1,9-14. Ce aspect interesant al experienţei lui Iosif în închisoare este 
demonstrată sincronizarea desăvârşită a planului lui Dumnezeu?.................................................... 

În ce măsură ai fost conştient(ă) de coordonarea vieţii tale de către Dumnezeu? 
........................................................................................................................................................... 

Coordonarea înţeleaptă a tuturor lucrurilor de către Dumnezeu ne arată cum a fost folosită 
experienţa grea a lui Iosif ca sclav şi deţinut ca să-l pregătească pentru o sarcină importantă şi grea. 
Care anume? Geneza 41:25-45.  

Care a fost marea mărturie a lui Iosif înaintea familiei sale privind la controlul absolut al lui 
Dumnezeu în evenimentele vieţii lor? Geneza 42:1-8, Geneza 45:1-11, în special Geneza 45:5-7 

Ce aplicaţie personală poţi face din această relatare pentru viaţa ta?................................................ 
Suveranitatea lui Dumnezeu în relaţia unui cuplu citeşte  
Citeşte: Luca1:26-38, Matei 1:18-25 
A) Descrie situaţia Mariei ......................................................................................................... 
B) Explică problema lui Iosif ................................................................................................. 
Când Maria se gândeşte la situaţia ei, asupra cărui lucru îşi concentrează atenţia? 

.................................. 
Cum a răspuns Dumnezeul suveran nevoii fiecăruia?................................................................... 
S-a schimbat situaţia?.................................................................................................................... 
În ce domenii ale vieţii soţului, soţiei, vieţii tale trebuie să ai încredere în 

Dumnezeu?.......................... 
Meditează la suveranitatea lui Dumnezeu citind Proverbe 3:5-8, Proverbe 21:1. Încredinţează-I lui 

Dumnezeu prin rugăciune aceste domenii. 
Conştientizarea suveranităţii lui Dumnezeu în viaţa ta. 
Practică meditaţia asupra măreţiei, maiestăţii şi suveranităţii lui Dumnezeu. O conştientizare a 

suveranităţii lui Dumnezeu aduce stabilitate în viaţă, formează un spirit blând, liniştit care este atât de 
preţuit de Dumnezeu. Amin. 
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Lecţia 9. Dumnezeu este Atotputernic 
Scriptura afirmă că toată puterea manifestată în univers nu face decât să „ascundă” sau să 

„acopere” puterea Dumnezeului nostru. Habacuc 3:4. 
Ceea ce ni se revelează în univers este doar o picătură din puterea Lui de neconceput pentru noi. 
Dumnezeu a spus că tot ce există a fost creat din nimic. Planurile Lui s-au împlinit prin Cuvântul 

Lui. Citiţi Geneza 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20, 24; Ps.33:9. Ce cuvânt se repetă mereu? Cum continuă să 
existe astăzi creaţia lui Dumnezeu? Evrei 1:3. 

La cine se referă versetele din Ioan 1:1-4 şi 14.  
În timpul lucrării Lui pe pământ, Isus Şi-a demonstrat puterea asupra………………….. Matei 

8:31, asupra……………………………. Luca 5:18-25(24), asupra..........………………………Luca 
8:22-24, asupra…………………………… Luca 8:27-33, asupra………………………...Ioan 11:41-45  

a) Ce a declarat Dumnezeu în Coloseni 1:15-17 despre Isus? …………………………………........ 
b) Ce concluzie putem trage despre Isus? (Din versetele de mai sus, din Ioan 10:30 şi Ps. 62:11). Puterea 

lui Dumnezeu este de necuprins, El spune şi se împlineşte! Pentru El nu există un lucru greu sau uşor. Fiecare 
lucru este realizat cu aceeaşi putere, fără efort (este la fel de uşor să creeze un univers dintr-un cuvânt şi să-ţi 
dea o haină nouă de care ai nevoie). Nu există limită pentru puterea lui Dumnezeu. „Cuvântul lui Dumnezeu 
este viu şi rămâne în veac” 1 Petru 1:23. Prin puterea Cuvântului Lui ne-a născut din nou, dintr-o sămânţă 
care nu poate putrezi. Aceasta este realitatea, dar cunoaşterea ei se face progresiv. Această putere 
transformatoare se desfăşoară prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Când crezi în Cuvânt şi acţionezi pe 
baza lui, viaţa se transformă Evrei 4:12. Cuvântul este................... şi ............................ Psalm 33:9, 2 Corinteni 
5:17 – eşti o făptură cu totul nouă, deoarece Dumnezeu este Atotputernic, El te poate transforma şi pe tine. 
Geneza 17:1............................. În Marcu 14:62, Isus foloseşte cuvintele care-L numesc pe Dumnezeu............... 

Ce descoperi despre puterea lui Dumnezeu în următoarele versete: Deuteronom 32:39..................... 
1 Cronici 29:12 ......................................... Iov 42:2 ................................... Psalm 135:6.................... 
Ieremia 32:27 ................................. Daniel 4:35 ................................ Matei 19:26 ............................ 
Măreaţa puterea a lui Dumnezeu ni se afirmă în fiecare zi prin: 
a) Psalm 19:1-4 ................................... 36:6b ............................................ 66:9 ................................. 
b) Psalm 33:6-9............................................................Psalm 89:11-12................................................ 
Arată cum aceste moduri specifice ale puterii lui Dumnezeu, îţi afectează viaţa................................  
Puterea nelimitată a lui Dumnezeu Îl abilitează să împlinească tot ce voieşte. Deci este o mare 

mângâiere să ştii: 
a) Că ceea ce vrea Dumnezeu este întotdeauna ......................................................... Psalm1 8:30-32 
b) Că ceea ce vrea Dumnezeu este întotdeauna .................................................. Psalm 85:12, 106:1. 
O declaraţie uimitoare a Bibliei este că Dumnezeul atotputernic locuieşte în tine dacă ai credinţa că 

Isus Cristos este Mântuitorul tău şi-L asculţi împlinind poruncile Lui: Ioan 14:23…………................... 
Cristos trăieşte în noi. Romani 8:10 şi 9.............................................................................................. 
Ce înseamnă aceasta pentru noi? Efeseni 1:19-20……………………….. Filipeni 4:13…………… 
Deuteronom 33:25..................................1 Tesaloniceni 5:24............................................................... 
Aceste lucruri sunt adevărate deoarece Dumnezeul Atotputernic locuieşte în tine! Puterea de care 

ai nevoie în orice situaţie te-ai afla este la dispoziţia ta prin credinţa care o activează. El Îşi manifestă 
puterea în noi în măsura în care avem nevoie în situaţia respectivă. Şi primim Har pentru ca să fim 
ajutaţi la vreme de nevoie. Evrei 4:16, Deuteronom 33:25........................................................................  

Te afli într-o situaţie care, din punct de vedere omenesc te depăşeşte. Poate eşti în robia unui resentiment, 
a geloziei, a amărăciunii, a mâniei, a jignirii, a mândriei, a temerii, a depresiei, a lipsei de disciplină sau a unui 
obicei rău de care nu te poţi lăsa. Te lupţi singur, când puterea lui Dumnezeu este la dispoziţia ta? 

Luca 18:27……………………………....... Ieremia 32:27 Este ceva……………............................. 
Filipeni 4:13……………………………………. Trebuie să creştem în cunoaşterea Dumnezeului 

Atotputernic şi Omniprezent. Întrucât Dumnezeu este Atotputernic, El te poate transforma chiar şi pe 
tine. Meditaţi la conceptele:  

1. Dumnezeu are toata puterea – Nimeni nu poate împiedica planurile Lui. 
2. Voia Lui este întotdeauna cel mai bun lucru. 
Aplică aceste concepte la situaţia ta imposibilă. Biblia descrie procesul în care te afli în Romani 

12:2 ........................... Ce rezultat va avea continuarea acestui proces în viaţa ta?  
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Lecţia 10 
Puterea lui Dumnezeu demonstrată 

Relatarea istorică despre doi oameni pregătiţi pentru misiuni unice. Amândoi au avut credinţă în 
Dumnezeu. Citeşte 1 Samuel 17:1-31. 

Descrie contrastul dintre David şi fraţii lui, pe de o parte, şi ceilalţi luptători pe de altă 
parte........................................................................................................................................................... 

David este prezentat în contrast şi cu Saul. De ce credea Saul că David nu este pregătit pentru lupta 
cu Goliat? 1 Samuel 17:33.......................................................................................................................... 

Deşi oamenii lui Saul erau antrenaţi, cum au reacţionat ei în această situaţie? 1 Samuel 17:24.......... 
............................................................................................................................................................... 
Citeşte 1 Samuel 17:33-40. Cine l-a antrenat pe David şi în ce fel? Care este rezultatul unui astfel 

de antrenament? Vers 17-32, 36-37........................................................................................................... 
Cum demonstrează David prin explicaţiile lui că-L cunoaşte pe Dumnezeu? (17:37) David 

„vorbeşte” doar despre Dumnezeu, sau crede în puterea lui Dumnezeu? De unde ştii? Citeşte versetele 
17-34,40 ......................................................................................................................................................... 

Când spui „Dumnezeu este Atotputernic şi plin de Dragoste”, iar apoi te îngrijorezi şi te temi, ce 
înseamnă de fapt? .................................................................................................................. 

În cine îşi pune David încrederea? Cine îi va da puterea necesară braţului său? (17:45-46) .............. 
Isaia 41:10 „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul 

tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare” Ce spune 
Dumnezeu că va face pentru tine?.......................................................................................................... 

Profetul Ilie s-a rugat să nu plouă trei ani şi aşa a fost. La sfârşit, Ilie s-a rugat din nou pentru 
ploaie. În timp ce se ruga, norii au început să apară la orizont. 

1 Împăraţi 18:44-46. Pentru ca el să fie reprezentantul lui Dumnezeu, să fie cel care proclamă 
miracolul ploii de la Dumnezeu pentru oameni, ce a trebuit să realizeze el? ........................................... 

Crezi că această faptă a fost dificilă pentru Dumnezeu? Ieremia 32:17............................................... 
 
Puterea lui Dumnezeu în tine:  
Ce lucruri uimitoare a realizat puterea lui Dumnezeu pentru tine? Coloseni 1:12-14 ......................... 
............................................................................................................................................................... 
a) În ce îşi pune Pavel încrederea când se roagă pentru credincioşii din Coloseni? (1:11).................. 
Efeseni 3:20................................................................................................. 
b) În Coloseni 1:11 Pavel le spune colosenilor că au nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru............ 
......................................şi.............................................cu..................................................................... 
Pentru ce este nevoie de puterea lui Dumnezeu potrivit cu textul din Isaia 40:29-31, 41:10 ? 
Este nevoie de puterea lui Dumnezeu când oboseşti, când nu mai poţi înainta, când ai pierdut 

înălţimile spirituale, când nu mai poţi alerga înainte spre ţintă, când te temi sau te îngrijorezi de ceva. 
Simţi nevoia puterii lui Dumnezeu în vreunul dintre domeniile menţionate mai sus? (Coloseni 1:11, 

Isaia 41:29-31, Isaia 41:10)  
Pe ce bază poţi înfrunta orice situaţie fără teamă? Psalm 27:1............................................................. 
Poţi experimenta această putere a lui Dumnezeu când: 

Ioan 15:7............................................................................................................................................... 
Ioan 16:24............................................................................................................................................. 
Evrei 11:6............................................................................................................................................. 
1 Ioan 5:14-15...................................................................................................................................... 
Să crezi în puterea nemărginită a lui Dumnezeu, să te bizui pe puterea Lui în slăbiciunile tale, să 

contezi pe ajutorul Său imediat astfel încât El să devină sursa, izvorul puterii tale spirituale, emoţionale 
şi fizice este secretul vieţii trăite pe înălţimi, pe vârf de munte. 
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