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HRISTOS ŞI UN DEMONIZAT  ÎN 

ACEEAŞI SINAGOGĂ 
 

 
 

I.  Această minune a lui Isus este înregistrată atât în Luca 
 cât şi în Matei.  

A. Capernaumul era oraşul principal al Galileii, unde Isus a 
ales să locuiască în timpul lucrării Sale publice  

B. A fost primul Sabat petrecut de Isus în Capernaum. El a 
mers la sinagogă să facă o punte între Vechiul 
Legământ şi cel Nou, pe care a venit să stabilească. 

C. Lipsa de ospitalitate a nazarinenilor nu L-a descurajat 
Luca 4:16-30) 

D. A fost o minune în care a fost implicată activitatea 
dezastruoasă  a lumii spirituale rele (Efeseni 6:12) 

 
II.  Duhurile rele pot fi religioase 

A. Pot merge la sinagogă. O persoană religioasă poate fi 
posedată de duhuri rele. 

B. Demonii sunt duhuri necurate (Luca 4:33; Marcu 1:23); 
în timp ce îngerii sunt duhuri slujitoare (Evrei 1:14) 

C. Demonii L-au recunoscut pe Isus, care, în esenţa 
Sa, este Dumnezeu şi deci duh (Ioan 4:24;          
Marcu 1:24; Luca 4:34) 

 
III.   Lumina demască întunericul 

A. Isus, Lumina lumii (Ioan 8:12) a ajuns în prezenţa 
întunericului 

 Şi lumina nu poate străluci în întuneric (Ioan 1:5) 
B. Întunericul a protestat la expunerea neaşteptată şi a 

strigat. 
C. Duhul necurat a demonstrat că nu era nimic comun 

între el, un demon murdar şi "Sfântul lui Dumnezeu" 
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D. Duhul a recunoscut cine era Isus, dar nu a vrut să aibă 
nimic de-a face cu El. 
-  El a recunoscut identitatea lui Isus (Marcu 1:24) 

- Ce tragedie să recunoşti cine este Isus, dar să nu vrei 
ca El să facă  în viaţa ta ceea ce El a venit să tacă - să 
mântuiască pe cei pierduţi şi  nu să distrugă vieţile 
oamenilor (Luca 9:5-6; 19:10) 
 

IV.     Victoria lui Isus asupra demonilor 
A. Diagnosticul lui Isus a fost corect. Porunca Lui a 

fost dată duhurilor, să iasă afară din el (Marcu 1:25; 
Luca 4:35) 

B. Demonul L-a ascultat pe Hristos şi a ieşit afară din om 
cu un  strigăt puternic (Marcu 1:26; Luca 4:35). Duhul 
rău a fost biruit şi a ieşit afară involuntar. 

C. Cei prezenţi au fost înmărmuriţi nu numai de învăţătura 
nouă a  lui Isus, ci şi de puterea absolută pe care El o 
avea de a porunci duhurilor  şi ele să-L asculte. 

D. Acţiunea lui Isus nu i-a făcut nici un rău omului    
(Luca 4:35). 
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IUBIREA MANIFESTATĂ FAŢĂ DE 
DUMNEZEU ŞI OAMENI 

 
Matei 5 

 
 

Tema:  Modul de viaţă al celor care aparţin Împărăţiei 
lui Hristos. 

 
Introducere: v.5 „a început să vorbească şi să-i înveţe” 
 
I.    Iubirea manifestată prin caracterul nostru. v.1-12 
 
II.   Iubirea manifestată prin destinaţia noastră.   

  v.13-16 
 
III. Iubirea manifestată prin modul cum împlinim 

Cuvântul lui Dumnezeu. v.17-20 
 
IV. Iubirea manifestată prin modul cum ne 

relaţionăm la cei de lângă noi. v.21-26 
 
V.  Iubirea prin modul cum primim relaţiile de 

familie. v. 27-32 
 
VI.   Iubirea manifestată prin modul de vorbire.  

 v.33-37 
 
VII.  Iubirea manifestată prin iubirea vrăşmaşilor.  
         v.38-47 
 
Închiere: v.48; Psalmul 24:3-4; Luca 10:27 
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CUM SĂ FACEM FAŢĂ  

CRITICILOR 
 

Matei 5:11, 12 
 
 

I.  Aşteaptă - te să fii criticat (Luca 6:26) 

1. Nici chiar Isus nu a fost pe placul fiecăruia 

2. Aceasta nu este o scuză ca să avem o reputaţie proastă  
(1 Timotei 3:7) 

 
II.  Ascultă la critici 

1.  Încearcă să te vezi tu însuţi aşa cum alţii te văd pe tine. 

2. Cere-I lui Dumnezeu să te poţi vedea aşa cum te 
vede El (Psalm 139:23, 24) 

 
III.  Dacă tu greşeşti, recunoaşte repede aceasta 

1.   Recunoaşte ce ai greşit altora (Iacov 5:16) 
2.   Recunoaşte ce ai greşit faţă de Dumnezeu 
     (Psalm 32:5; 1 Ioan 1:9) 

 
IV.    Când critica este nejustificată, bucură-te (Matei 5:11- 12) 

1. Cerul îţi va răsplăti aceasta 
2. Aşa s-a întâmplat şi profeţilor din vechime 

  
V.    Să nu critici pe cei care te critică 

1. Niciodată să nu întorci rău pentru rău (Romani 12:17) 
2. Nu judeca pe alţii (Romani 14:10-13; 1 Cor.4:3-5) 

 
VI.   Trăieşte deasupra criticilor 

1. Biruieşte răul prin bine (Romani 12:21) 

2. Trăieşte o viaţă exemplara, ca nimeni să nu-ţi poată reproşa 
nimic. 
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RELIGIA TA SE ARATĂ...  

 
 Matei 5:16  
 
 
I.  Menţinând credinţa în creştere (2 Tesaloniceni 1:3) 

1. Creştinii care nu cresc în credinţă sunt descurajaţi, îi     
dezamăgesc pe ceilalţi şi-L întristează pe Dumnezeu. 

2.  Creştinii sunt martori pentru Hristos (Evrei 11:16) 

3. Putem să ne rugăm ca apostolii, pentru creşterea 
credinţei (Luca 17:5) 

4.  De asemenea, ea creşte dacă o folosim (Iacov 2:26) 
 

II.  Menţinând nădejdea strălucitoare (Romani 12:12) 

1.  Ea va aduce sănătate spirituală, fizică şi mentală. 

2. Hristos a murit pentru a aduce nădejde într-o lume fără 
speranţă. Nădejdea în El aduce lumină (Tit 3:5-7) 

3. Trebuie să-L mărturisim şi să ne predăm Lui, să 
înlăturăm gândurile negative şi frica, având speranţă. 

4. Avem nevoie de nădejde în acţiune, prin blândeţe , 
bunătate, ajutorare (Matei 5:16) 

 
III.  Menţinând iubirea revărsată (Romani 13:8) 

1. Mulţi creştini au nevoie de o iubire crescândă. 

2. Mulţi însă dau dovadă de egoism. 

3. Dragostea nu trebuie să rămână vreodată în stagnare. 

4. Fiecare are nevoie de iubire. Dumnezeu vrea să lucreze 
prin noi. Să revărsăm iubire (1 Ioan 4:17) 
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CARE   SUNT   PRIORITĂŢILE? 
 

Matei 6:24-33 
 
 

I.  A pune pe primul loc lucrurile acestei lumi înseamnă 
a păcătui împotriva lui Dumnezeu 
A. A pune pe primul loc lucrurile materiale înseamnă 

să te conformezi practicilor lumii (v. 32a) 
B. Neliniştea în ce priveşte bunurile materiale descoperă o 

lipsă de credinţă (v. 30) 
C. Eşecul în a-L sluji pe Hristos indică indiferenţă 

pentru El (v.24) 
 

II.  Hristos cere primul loc în viaţa unei persoane  
A. Trebuie să acordăm atenţie constantă problemelor 

spirtuale (v. 33a) 
B. În căutarea împărăţiei lui Dumnezeu trebuie să 

încercăm să dezvoltăm caracterul lui Isus în noi    
(v. 33b) 

 
III.   Credinţa în Isus Hristos nu lasă loc pentru îndoieli 
 în legătură cu purtarea Lui de grijă  

A. Dumnezeu le-a poruncit credincioşilor să nu fie 
neliniştiţi de nevoile fizice (v. 25, 3 1) 

B.  Dumnezeu cunoaşte nevoile copiilor Săi (v. 32b) 
C. Aşa cum Dumnezeu se îngrijeşte de celelalte creaturi ale 

Sale, la fel EL va avea grijă şi de noi (v. 26, 28, 30) 
D. Credincioşii au promisiunea lui Dumnezeu că El le va 

împlini nevoile (v. 33) 
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CUM SĂ TE ELIBEREZI DE O 
VIAŢĂ DE NELINIŞTE?  

 
Matei 6:24-34 

 
 

I. Neliniştea în legătură cu lucrurile materiale 
A. Neliniştea apare dacă avem doi stăpâni în viaţa 

noastră (Matei 6:24) 

- trupul este real şi are nevoi specifice 

- nu trebuie să neglijăm aceste nevoi (Matei 6:25) 
B. În traducerea din limba greacă sensul este "să nu fii 

continuu neliniştit" 
C. Aceşti doi stăpâni sunt Dumnezeu şi Mamona 

- nu pot fi două capuri într-un singur trup - 
aceasta ar fi o monstruozitate 

- nici unul dintre noi nu poate fi împărţit având o 
entitate spirituală cu Dumnezeu ca Stăpân şi o 
entitate materială cu Mamona ca stăpân 

- creştinul nostru modern a mărit atât de mult 
interesul faţă de trup încât grija pentru partea 
spirituală a personalităţii noastre a devenit 
secundară 

- un astfel de dezechilibru al priorităţilor crează 
nelinişte constantă 

- dacă Dumnezeu nu este singurul nostru Stăpân, 
şi suntem subordonaţi materialismului din viaţa noastră, 
încetăm să mai gândim corect şi ne îngrijorăm 
constant. 

- când Dumnezeu nu are primul loc în vieţile noastre, 
devenim aşa de confuzi în gândirea noastră încât ne 
pierdem perspectiva şi trăim în nelinişte constantă 

- dacă Hristos e singurul Stăpân al vieţilor noastre, 
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El ne dă o vedere echilibrată asupra tuturor 
celorlalte: rude, lucruri materiale, muncă, suferinţă, 
boală, abundenţă etc. 

 
II. Nu există excepţie de la regula absolută că poate fi doar 
 un singur cap 

- persoana al cărui Domn este Hristos are răsplata 
unei vieţi abundente (Ioan 10:10) şi pace în inimă, 
în ciuda încercării (Ioan 16:33) 

- dar persoana al cărei dumnezeu este Mamona va 
trăi în nelinişte constantă 

 
III.  Rezultatul final va fi dragostea pentru unul şi ura              

pentru celălalt 

- Dumnezeu merită primul şi singurul loc pentru că   
El este cauza şi Cel care susţine toate lucrurile 
(Matei 6:26-30;1 Corinteni 3:9; Col. 1:17) 

- Ca Dumnezeu să fie Stăpân în viaţa cuiva este 
nevoie ca Hristos să devină Domn şi Stăpân  
(Matei 6:31, 32) 
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DĂ-I LUI DUMNEZEU LOCUL ÎNTÂI ! 
 

Matei 6:33 
 
 

I. Cu timpul tău (Iacov 4:14a) 

1. Mulţi îşi folosesc vremea în scopuri egoiste. Viaţa pentru ei 
este pierdută în plăceri. 

2. Viaţa este scurtă (Iacov 4:14b). Singura valoare vine din 
ceea ce facem pentru Hristos. 

3.  Trebuie să petrecem timpul pentru Hristos vizitând pe  
bolnavi, mângâind pe cei singuri şi propovăduind 
Evanghelia 

 
II. Cu talentul tău (Ioan 6:27) 

1. Mulţi creştini nu dau lui Dumnezeu locul întâi în  
folosirea talentului lor, obţinerea succesului şi a banilor 
fiind în schimb prioritatea lor. 

2. Trebuie să folosim talentele noastre sau le vom pierde. 
Când folosim ceea ce avem, Dumnezeu va creşte darurile 
noastre. 

3. Talentul nostru trebuie să fie folosit spre slava lui 
Dumnezeu şi binecuvântarea celorlalţi. 

 
III.  Cu averea ta (Luca 12:15) 

1. În societatea de azi, dragostea de avuţii a captat 
milioane de inimi, care-şi vând sufletul pentru bogăţia 
materială. 

2. Creştinii trebuie să dea lui Dumnezeu prima parte din 
câştigul lor. Un început bun îl constituie zeciuiala. 

3. Trebuie să dăm generos pentru a ajuta misionarismul şi 
biserica. 
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MARE CREDINŢĂ  
 

Matei 8:5-13 
 
 

I. Mare când te gândeşti cine a fost - sutaş roman (V. 5) 
 

II. Mare când te gândeşti la circumstanţe (v. 6) 
 Robul lui era grav bolnav 
 

III. Mare când te gândeşti la nevoia menţionată (v. 6) 
"Slăbănog şi se chinuieşte cumplit" 
 

IV. Mare când te gândeşti la cererea făcută (v. 8) 
"Mulţi au şezut la masă cu El" 

 
V. Mare când te gândeşti la argumentul folosit (v. 8) 

"Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu" 
 
VI. Mare când te gândeşti la rezultatele care au 

urmat. (v. 13)  
"Robul s-a tămăduit" 

 
VII Mare când te gândeşti la aprecierea făcută (v. 10) 

"Nu am găsit o credinţă aşa de mare" 
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CHEMAREA VAMEŞULUI  
 

Matei 9:9-13 
 
 

I.       O chemare a harului (v. 9) 
"Vino după Mine" 
 

II.    Ascultarea credinţei (v. 9) 
"S-a sculat şi a mers după El" 
 

III.   Dovada dragostei (v. 10) 
A dat un ospăţ  
 

IV.     Loc al nădejdii (v. 10) 
Mulţi au şezut la masa cu El 
 

V.      Manifestarea mândriei (v. 11) 
"Pentru ce mănâncă învăţătorul vostru cu vameşii şi cu 
păcătoşii?" 
 

VI.    Nevoia (v. 12) 
 
VII.  Scopul lui Hristos (v. 13) 
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ISUS, VINDECĂTORUL  
 

Matei 9:20-22 
 
 

Introducere 
 
Premiza fundamentală a vindecării divine este 
Cuvântul lui Dumnezeu: "Eu sunt Domnul care te 
vindecă" (Exod 15:26). 

A. Vindecarea divină a venit ca o revelaţie şi legământ 
înainte ca Israel să aibă nevoie de ea (Exod 15:23-26). 

B. A fost reafirmată prin vorbirea profetică şi urma să fie 
făcută în  mod eficace prin lucrarea de răscumpărare 
(Isaia 53:5). 

C. Psalmistul s-a bucurat de ea în timp ce enumera 
binecuvântările celui răscumpărat (Psalm 103:3). 

D. A fost demonstrată de Domnul Isus Hristos care a 
venit să ne arate inima iubitoare a lui Dumnezeu (Matei 
8:1-3, 5-17; 9:1-8, 18-26). 

E. A fost iniţiată în biserică de credincioşii bisericii 
primare (Fapte 3:1-11). 

F. Este perpetuată acum în biserica contemporană prin 
puterea Duhului Sfânt, prin cei care cred (Evrei 13:8). 

 
Procesul fundamental al vindecării divine este ascultarea 
de Cuvântul lui Dumnezeu 
 
Patru moduri de vindecare divină: 

A. Rugăciunea directă a credinţei (Matei 8:5-13) 
B. Rugăciunea de mijlocire a două sau mai multe 

persoane (Matei 18:19) 
C. Ungerea de către prezbiteri cu rugăciunea de 

credinţă (Iacov5:14, 15) . 
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D. Punerea mâinilor de către cei care cred şi pe care 
Dumnezeu i-a pregătit şi chemat la această lucrare 
(Marcu 16:18) 

 
Încheiere: Romani 10:17 
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VINO LA ISUS 
 

Matei 11:28 
 
 

I.  Oameni care au venit la Isus 
A. Femeia cu scurgere de sânge (Marcu 5:25-34) 
B. Un conducător al iudeilor (Ioan 3:1-5) 
C. Femeia care I-a spălat picioarele lui Isus (Luca 7:36-48) 
D. Un tânăr bogat (Maici 19:16-22) 
E. Un centurion roman (Matei 8:5-13) 
  

II. Problemele care i-au condus la Isus 
A.   Femeia cu scurgere de sânge avea o problemă fizică  
B.   Nicodim avea o problemă spirituală 
C.   Femeia păcătoasă avea o problemă morală 
D. Tânărul bogat avea o problemă personală 
E. Centurionul roman era preocupat de problema altcuiva 

(nu a fiului său sau chiar a unui soldat - ci a unui slujitor) 
 

III. Ajutorul pe care l-au găsit în Hristos 
A. Femeia cu scurgere de sânge a găsit vindecare completă 

pentru  trupul ei 
B.   Nicodim a primit răspuns divin la o problemă încurcată 
C.    Femeia păcătoasă a primit iertare deplină 
D. Tânărul bogat a primit o evaluare corectă a problemei 

sale personale (egoism): renunţă la tine pentru alţii 
E.   Sutaşul a primit răspuns la cererea lui 
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LUCRURI PE CARE ISUS 
 LE-A ÎNVĂŢAT 

 
Matei 11:28-30 

 
 

I. Să fii iubitor  
1 Ioan 4:7; Matei 6:30-33; Ioan 6:3-14 

 
II. Să fii prietenos 

Proverbe 17:17;  Luca 19 : 1 -10  
 
III. Să fii amabil 

Efeseni 4:32; Luca 1 7 : 1 1 - 1 9  
 
IV. Să faci alegeri corecte 

Fapte 5:29; Prov.20:11; Psalm 119:11; Matei 4:1-11 
 
V. Să te închini lui Dumnezeu 

Matei 21:13;  Exod 20:8; Luca 14:16; Psalm 100;  
Luca 16:24 

 
VI.     Să te rogi 

Iacov 5:16; Luca 9: l; Matei 6:9-14 
 
VII.   Să le spui altora despre El 

Marcu 5:19; Fapte 4:20; 8:26-38  
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VENIŢI LA MINE  

 
Matei 11:28-30 

 
 
Introducere  
Chemarea universală a Evangheliei: Matei 11; 9:36 
 
I. Umanitatea trudeşte sub o povară dublă (v. 28) 

- truda: Genesa 3:19 

- povara: Psalm 38:4; Genesa 4:13 
  

II.   Cerul oferă o invitaţie îndoită (v. 28, 29) 
- "Veniţi la Mine" (Isaia 55:1, 3; Ioan 1:46; Isaia 1:18; 

 Ioan 7:37-38; Apocalipsa 22:17) 
- "Învăţaţi de la Mine" 
 

III.  Credincioşii primesc două binecuvântări (v. 28, 29) 
- o odihnă este dată:      Efescni 2:14 

- o odihnă este găsită:  nu o odihnă faţă de muncă, ci o 
odihnă în muncă 
 

Încheiere 
Cerul începe în Hristos cu odihnă spirituală şi se termină cu 

Hristos în odihnă eternă. 
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VINO, IA, ÎNVAŢĂ  
 

Matei 11:28-30 
 
 

I. Noi suntem invitaţi la odihnă (v. 28) 
“Veniţi la mine” 
 

II. Noi suntem invitaţi la slujire (v. 29a) 
"Luaţi jugul Meu" 
  

III Noi suntem invitaţi să învăţăm (v. 29b)   
"Învăţaţi de la Mine" 
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CARACTERUL LUI HRISTOS 
 

Matei 12:18-21 
 
 

I. Cel ales (v. 18 a) 
"Pe care l-am ales" 
 ; 

II. Cel ascultător (v. 18) 
"Robul Meu" (Isaia 42:4; Luca 11:49; Ioan 17:4; Filip. 2:8) 
 

III. Cel iubit (v. 18c ) 
"În care îmi găsesc toată plăcerea" (v. 18) 
 

IV. Cel uns (v. 18 d) 
"Voi pune Duhul Meu în El" 
 

V. Cel revelat (v. 18 e)  
"Va vesti judecata" (Ioan 3:34) 
 

VI. Cel smerit (v. 19) 
"Nu se va lua la ceartă şi nu va striga" 
 

VII. Cel care ajută (v. 20) 
"Nu va frânge trestia..." 
 

VIII. Cel care va birui (v. 20) 
"Face să biruie judecata" (Isaia 53:11) 
 

IX. Cel de încredere (v. 21)  
"Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui" 
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FEMEIA DIN CANAAN 
 

Matei 15:22-28 
 
 

I. Caracterul ei 

- o femeie din Canaan - reprezentantă a unei clase fără  
speranţă 

-  o femeie cu o durere mare: "Fiica mea este muncită rău 
de  un drac" (v. 22) 

 

II. Cererea ei 

- a strigat pentru îndurare: "Ai milă de mine" (v. 22) 

- a strigat către Domnul: "Ai milă de mine, Doamne"      
(v. 22) 
 

III. Dificultăţile ei 

- tăcerea lui Isus: "El nu i-a răspuns nici un cuvânt" (v. 23) 

- atitudinea ucenicilor: "Dă-i drumul" (v. 23) 
-    nevredinicia ci: "Isus a zis: 'Eu nu sunt trimis decât la oile 

pierdute ale casei lui Israel'" (v. 24) 
-    neprihănirea lui Dumnezeu: "Nu este bine să iei pâinea 

copiilor şi să o arunci la căţei" (v. 26) 
 

IV. Argumentul ei (v. 27) 

- argumentul credinţei: "O, femeie, mare este credinţa ta"  
(v. 28) 

- argumentul spiritului frânt (zdrobit) 
 

V. Succesul ei - triumful credinţei 
- ea a primit binecuvântarea de care avea nevoie: 'Facă-se 

cum voieşti." Fiica ei s-a tămăduit” (v. 28) 
 

VI. Ea s-a folosit de ocazie: "A început să strige către El"   
(v. 22) 
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BISERICA ESTE VIE 

 
Matei 16:13-18 

 
 

Introducere 
Isus a pus o întrebare călăuzitoare pentru a motiva şi provoca 
un răspuns din partea ucenicilor Săi, pentru a da declaraţia Sa 
asupra acestui adevăr divin: "Pe această piatră voi zidi Biserica 
Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui." Biserica are 
multe caracteristici, şi între acestea se află şi indestructibilitatea 
sa. Biserica este un organism viu şi are vitalitate, valoare şi 
virtuţi. Datorită calităţilor bisericii, aceasta va ajunge la victoria 
finală. 

 
Vitalitatea Bisericii 
Biserica este vie deoarece are o sursă vie. 

A. Hristos este Capul (Coloseni 1:18). 
B. Tăria sa este Duhul Sfânt (1 Ioan 4:4). 
C. Biserica este vie cu darurile Duhului Sfânt (Efes. 4:8-13). 
D.  Biserica  este  vie  cu  putere de  a penetra lumea      
 (Matei 28:18-20; Fapte 1:8). 
 

Valoarea Bisericii 
A. Valoarea ei se vede în preţul de cumpărare – Calvarul 

(Fapte 20:28). 
B. Valoarea ei se vede în faptul că nu poate fi distrusă 

 (Matei 16:18). 
C. Valoarea ei se vede în influenţa pe care o are în lume. 

1. Sare (Matei 5:13) 

2. Lumină (Matei 5:14) 
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Virtuţile Bisericii 
A. Credinţa (Evrei 11) 
B. Dragostea (Ioan 3:16; Ioan 13:35; 1 Corinteni 13) 
C.  Nădejdea (Fapte  1:11; Romani 5:4, 5; Evrei 6:18, 19;     

1 Tesaloniceni 4:13-18) 
 

Victoria Bisericii 
A. Victoria Bisericii este promisă din Genesa 3:15 până în 

 Apocalipsa 1:18 şi 21:1-3. 
B. Victoria Bisericii va fi înfrângerea lui Satan şi triumful 

binelui  asupra răului (Apocalipsa 20:10). 
C. Victoria finală a Bisericii va fi sărbătorită când Hristos îşi 

va primi Biserica la masa nunţii Mielului (Apocalipsa 19:9). 
 
Încheiere 
Biserica este vie deoarece este biserica lui Dumnezeu, cumpărată 
prin sângele lui Hristos, capul Trupului, care ne-a însărcinat să 
vestim  împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Vie cu credinţă, 
dragoste şi nădejde, Biserica nu numai că va supravieţui, ci va 
triumfă asupra morţii, iadului şi diavolului. Victoria este 
asigurată prin Hristos Însuşi, căruia îi aparţinem şi cu care vom 
domni pentru vecii vecilor, într-o lume fără sfârşit. Amin. 
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SCHIMBAREA LA FAŢĂ ŞI 
 LECŢIILE EI 

 
Matei 17:1-9 

 
 

I. Să fii singur cu Domnul este un mare privilegi (v. 1,2) 
  

II.   Domnul este infinit mai slăvit (glorios) decât oamenii pot 
să-L vadă pe El (v.2) 
 

III. Moartea lui Hristos este cel mai important subiect de 
sub cer (v. 3) 

 
IV. Domnul singur este suficient să mângâie inimile  

întristate (v. 8) 
 
V.    Învierea Domnului este temelia Evangheliei (v. 9). 
 
VI.    Să auzi Cuvântul Domnului este o poruncă divin (v. 5).
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LUCRĂTORI 
 

Matei20:1-16 
 
 

I.  Unele lucruri despre lucrători 

- loc de muncă: via Lui (v. 1) 

- angajarea lucrătorilor 

- dis de dimineaţă: Adam - Noe 

- ceasul al treilea: Noe - Moise 

- ceasul al şaselea: Moise - David 

- ceasul al nouălea: David - Hristos 

- ceasul al unsprezecelea:         prezent - până vine El 
Sau putem considera diferite etape ale vieţii: tinereţe – bătrâneţe 
 
II.  Câteva lucruri despre Stăpân 

- dreptatea: "Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate" (v. 13) 

- credincioşia: "Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?" (v. 14) 

- suveranitatea: "Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu?"     
(v. 15) 

- judecata: "Ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun?"     
(v. 15) 
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ESTE ISUS VIU ÎN  
BISERICĂ? 

 
Matei 21:12-17 

 
 

I.  Biserica: un loc al rugăciunii (Matei 21:13; Isaia 56:7) 
A. Prima prioritate pentru victorie este rugăciunea 
B. Altarul vorbeşte de rugăciune 
C. Dumnezeu răspunde la rugăciune: 2 Cron.7:14; Mat.7:11 

 
II.  Biserica: un loc al sfinţeniei (Matei 21:13) 

A. Isus i-a criticat şi mustrat pentru că au pângărit Casa Sa 
B. Casa Lui nu este organizată pentru afacere şi profit 
C. Este Casa Lui, iar noi suntem oaspeţii Săi 

 
III. Biserica: un loc al miracolelor Mat. 21:14, 15. 

A. În Casa lui Hristos, oamenii sunt vindecaţi – Mat. 21:14 
B. În Casa Iui Hristos, oamenii găsesc viaţă - Ioan 10:10 
C. În Casa lui Hristos, oamenii găsesc odihnă – Mat. 11:28 
D. În Casa lui Hristos, oamenii găsesc siguranţă – Mat.16:18 

 
IV. Biserica: un loc al închinării Matei 21:15-16. 

A. Ei au mărturisit că Isus este Fiul lui David (Matei 21:15) 
B. Dumnezeu a aprobat închinarea în casa Lui(Matei 21:16) 
C. Închinarea este o experienţă personală (Psalm 5:7) 
D. Creştinii se închină şi se roagă lui Dumnezeu pentru 

iubirea Sa binevoitoare, pentru adevărul şi Cuvântul Lui 
(Psalm 138:2) 
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ULTIMELE ZILE 
 

Matei 24:37-39 
 
 

I.       Aşa cum a fost mare nelegiuire, răutate în zilele lui 
Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului - Genesa 6:5; 
Luca 17:26-27; 2 Timotei 3:1; 4:3; 2 Petru 2:1;                    
2 Tesaloniceni 2:11;  2 Petru 3:3 

 
II. Aşa cum a fost o avertizare în zilele lui Noe, 

aşa va fi şi la venirea Fiului Omului - 2 Petru 
2:5,  Evrei 11:7; Matei 25:6 

 
III. Aşa cum dintr-o dată a venit surpriza în zilele 

lui Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului    
(v. 39) 

 
IV. Aşa cum toţi cei care au intrat în corabie în 

zilele lui Noe au fost salvaţi, la fel va fi şi la 
venirea Fiului Omului (Genesa 7:1; 1 Petru 1:5;       
1 Tesaloniceni 4:17; 1 Corinteni 15:23) 

 
V Peste toţi cei din afara corăbiei a venit 
 judecata în timpul lui Noe; la fel va fi şi la 
 venirea Fiului Omului (v. 39; Romani 2:9) 
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GHETSIMANI 
 

Matei26:36-46 
 
 

 
I. Un loc al suferinţei intense (v. 38; Isaia 53:3-4) 
 
II. Un loc al singurătăţii (v. 38; Psalm 69:20) 
 
III. Un loc al rugăciunii agonizante (v. 39, 44; Ev.5:7) 
 
IV. Un loc al resemnării totale (v. 39) 
 
V. Un loc al întăririi (Luca 22:43; 2 Corinteni 12:9) 
 
VI. Un loc al trădării (v. 46) 
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TĂGĂDUIREA LUI PETRU 
 

Matei 26:69-75 
 

Paşi în căderea lui Petru: 
 

I.      Lipsa smereniei - Matei 26:33 
  „Eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire.“ 

 
II.   Lipsa loialităţii - Matei 26:35 

  „Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, nu mă voi lepăda de 
tine“ 

 
III.  Lipsa puterii de sacrificiu - Matei 26:40 - ucenicii 

dormeau  
„Un ceas nu aţi putut veghea împreună cu mine?“ 

 
IV.    Lipsa curajului - Matei 26:58 

„Petru l-a urmat de departe“- a şezut jos cu aprozii 
 

V.      Lipsa resonsabilităţii - Matei 26:70 
„Nu ştiu ce vrei să zici“ 

 
VI. Lipsa demnităţii - Matei 26:72 

„Nu cunosc pe omul acesta“ 
 

VII.   Lipsa apartenenţei- Ioan 18:25 
„Nu sunt ucenicul lui.“ 

 
 
Încheiere: Matei 26:75- „a ieşit afară şi a plâns cu amar“ 

Fapte 4- curajul lui Petru (Fapte 4:8), Galateni 6:1-10 
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SEMNELE UNUI UCENIC 

 
Matei 28:19, 20 

 
 

I.  Un ucenic este marcat de o credinţă adevărată . 
A. Credinţa adevărată şi pocăinţa sunt inseparabile     

(Marcu 1:15; Luc. 24:47; Fapte 20:21; 26:20; 2 Tim. 2:19) 
B. Credinţa adevărată recunoaşte domnia lui Hristos        

(Matei 11:28, 29; Fapte 16:31; Romani 10:9; 1 Cor.1:31). 
C. Credinţa adevărată este confirmată de un stil 

corespunzător de viaţă (Iacov 2:14-26). 
 

II.  Un ucenic este marcat prin relaţia cu Isus . 
A. Creştinismul nu este doar acceptarea unei filosofii 

abstracte sau a unor coduri morale, ci o relaţie cu 
Hristos. 

B.  Natura relaţiei noastre cu Hristos (Matei 11:28, 29) 

1. Suntem chemaţi nu doar să venim la El şi  să aflăm 
odihnă (mântuire), ci şi să primim jugul Său 
(supunerea) şi să învăţăm de la El (ucenicia). 

2. Păcătoşi - Mântuitor, slujitori -Domn, elevi - Profesor. 
 
III.   Un ucenic se identifică prin asemănarea sa cu 
 chipul lui Hristos. 

A. Scopul ultim al lui Dumnezeu pentru credincios este ca 
să-1 facă asemenea cu chipul Fiului Său (Romani 8:28, 
29; Efeseni 4:13; Matei 10:25). 

B. Ucenicii cresc către maturitate spirituală şi în asemănarea 
cu Hristos (2 Cor. 3:18; 2 Petru 1:5-8; 3:18; Evrei 6:1, 2). 

 
IV.  Un ucenic este marcat de moarte faţă de sine 

însuşi. 
A. Principiul cu trei laturi (Luca 9:23) 
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1. El se leapădă de sine însuşi - el renunţă la toate 
drepturile lui (1 Corinteni 6:20). 

2.  El îşi in crucea - ci crucifică pasiunile cărnii (Gal. 5:24). 

3. El îl urmează pe Isus - el rămâne în Hristos, iar Isus îşi 
trăieşte viaţa prin el (Galateni 2:20). 

 

B. Un ucenic pune tot ceea ce el este şi tot ceea ce are la 
dispoziţia permanentă a lui Dumnezeu (Luca 9:24;      
2 Corinteni 5:15). 

 

V. Un ucenic este marcat de continuitate în lucrarea 
sa. 

A. Urmaşii lui Hristos rămân în Cuvântul Său. 

1. Unii aud şi primesc Cuvântul, dar apoi cad (Luca 8:5-7, 
12-14)  

2. Ucenicul adevărat al lui Isus este unul care aude, 
primeşte şi continuă în Cuvântul Său (Ioan 8:30-32). 

 

B. Urmaşii lu i  Hristos sunt ţinuţi prin Cuvântul Său. 

1. Ucenicii falşi au fost ofensaţi de cuvântul Său şi s-au 
îndepărtat de El (Ioan 6:60-66). 

2. Ucenicii adevăraţi au fost atraşi de cuvântul Său şi au 
continuat să rămână cu El (Ioan 6:67-69). 

 

C. Modelul biblic pentru continuitate (Fapte 2:41,42; 13:43; 
14:21- 22; Gal. 2:5; Col. 1:21-23; 1 Tim. 4:16; 2 Tim. 3:14; 
Iacov 1:25). 

 
VI  Un ucenic este marcat de rodnicie 

A. Aducerea de roade confirmă ucenicia şi aduce 
glorie lui Dumnezeu (Ioan 15:8). 

B. Ucenicii aduc roadă în neprihănire  
(Rom. 6:22; 2 Cor. 9:10; Gal. 5:22, 23; Ef. 5:9; Fili.1 : 1 1 ;  
Evrei 12:11; Iacov 3:18; 2 Petru 1:5 - 8). 

C. Ucenicii aduc roadă în fapte bune (Col.1:10; Tit 3:14; 
 Filipeni 1:22). 
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VII.   Un ucenic este marcat de dragoste 
A. Ucenicii au o dragoste ferventă pentru Isus (Luca 14:26). 

1. O dragoste care este demonstrată prin ascultare          
(Ioan 14:15, 21, 23, 24; 15:10; 1 Ioan 5:2, 3; 2 Ioan 6; 
Matei 28:20) 

2. O dragoste care impune devotament şi slujire                  
(2 Corinteni 5:14) 

B. Ucenicii sunt cunoscuţi pentru dragostea lor unul pentru 
altul (Ioan 13:34-35; 15:12; 1 Ioan 3:10-15; 4:7-11,        
20-21; 5:1, 2). 
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DE CE A ÎNVIAT HRISTOS  
DIN MORŢI 

 
Matei 28:1-8; Romani 4:25 

 
 

I. Hristos a înviat din morţi să aducă lumină în taina 
morţii de pe cruce - Luca 24:45-47 

 
II. Hristos a înviat ca să fie cu apostolii şi ucenicii lui -  

Matei 18:20, Ioan 14:18 
 

III.  Hristos a înviat din morţi ca să demonstreze puterea 
cu care  ucenicii vor lucra ca şi slujitori ai Lui - Efes. 
1:19-20 

 
IV. Hristos a înviat din morţi ca să-i elibereze pe ucenici 

lui de frica morţii - Ioan 11: 25-26, 14:19 
 
Încheiere: Apocalipsa 1:17-18 
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EVANGHELIA LUI MARCU 
 

 
Autor: Marcu  
Tema: Isus, fiul, slujitorul 
Data: anii 55-65 d.Hr. 
Marcu: 
A crescut de tânăr în Ierusalim şi a fost printre primii creştini 
din prima generaţie.  
A fost asociat în lucrare cu trei apostoli ai Noului Testament.  

- Pavel- Fapte 13:1-13 

- Barnaba- Fapte 15:39 

- Petru: 1 Petru 5:13 
Marcu a alcătuit cuprinsul Evangheliei lui prin asocierea cu 
Petru. A scris-o în Roma şi a destinat-o credincioşilor romani. 
Scopul: pentru întărirea credincioşilor care suferă sau sunt 
martirizaţi. Este un răspuns pastoral al acestui timp de 
persecuţie.  

 
Trasături specifice:  

1. Ca evanghelist de acţiune, a pus accentul mai mult pe ce 
a făcut Isus decât ce a spus. În felul acesta, Marcu 
consemnează optsprezece minuni, dar numai patru 
pilde.  

2. Ca evanghelist pentru romani, le explică obiceiurile 
Evreieşti, toată genealogia iudaică şi a naşterii.  

3. Ca evanghelist al urgenţei, le începe în mod abrupt şi se 
desfăşoară cu rapiditate trecând repede de la un adevăr 
la altul.  

4. Ca evanghelist al unui ritm plin de viaţă le relatează 
întâmplările din viaţa lui Isus în mod succint şi cu 
dibăcia atrăgătoare a unui artist literar.  
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MARCU 1 

 
Introducere 
7 persoane/grupuri de persoane: 
 

1. Ioan Botezătorul v.1-9 
2. Isus v.10-15 
3. Muncitori v.16-20 
4. Îndrăcitul din Capernaum v.21-26 
5. Iacov şi Ioan v.29-34 
6. Simon v.35-37 
7. Leprosul v.40-45 

 
I. Ioan Botezătorul - imaginea omului chemat de 

Dumnezeu v. 1 - 9 
1. Cei chemaţi înţeleg că sunt chemaţi 

El conducea în lipsa propăvăduitorului. Oamenii l-au 
urmat pentru o vreme pe el după care s-au dus după 
Isus.  

2. Cei chemaţi ştiu exact cine sunt  
Conştiinţa propriei identităţi- „nu sunt eu Hristosul“ 
Aplauzele oamenilor nu schimba direcţia 

3. Cei chemaţi sunt conştienţi de misiunea lor. Ioan 3:29  
4. Cei chemaţi înţeleg ce înseamna devotamentul absolut  

  Ioan 3:30 „trebuie ca el să crească, iar eu să mă 
micşorez.“ 

5. Cei chemaţi au calităţi demne de admiraţie  
Pacea  
Bucuria 

            Deşi mulţimile îl părăsesc, stă la închisoare dar nu ca un 
ratat.  

      În universul lui interior domnea ordinea.  
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II. Isus – model de viaţă v. 10 - 15 
Isus s-a botezat  
Isus a avut Duhul Sfânt v.10-13 
Isus a propăvăduit Evanghelia v.14-15 
Isus a făcut ucenici v.16-20 
Isus a mers la casa de rugăciune v.21 
Isus a vindecat bolnavi v.29-31 (34) 
Isus a iubit rugăciunea v.35 
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7 PAŞI ÎNTR -O VIAŢĂ  
 CONSACRATĂ 

 
Marcu 1:9-15 

 
 

I. Decizia (v. 9) 
 
II. Primit (v. 10) 
 
III. Ungerea (v. 10) 
 
IV. Siguranţa (v. 11) 
 
V. Conducerea (v. 12) 
 
VI. Încercarea (v. 13) 
 
VII. El a mărturisit (v. 14) 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 218 

 

DE CE A CHEMAT ISUS PESCARII 
 SĂ FIE UCENICII LUI? 

 
Marcu 1:14-20 

 
 

I.  Isus a acţionat contrar aşteptărilor umane . 
A. El nu a ales pe cei învăţaţi şi înţelepţi în felul oamenilor. 

1.  Ei erau prea mândri de cunoştinţa lor. Este mult prea 
dificil să construieşti acolo unde este deja o structură. 

2. El a ştiut că ei ar fi numit Evanghelia o nebunie            
(1 Corinteni 1:23). 

3. El a ştiut că mândria şi puterea sunt cele mai mari 
obstacole în a crede că împărăţia lui Dumnezeu nu va 
lua fiinţă doar prin înţelegerea ei şi nici printr-o 
impunere violentă (Marcu 1:15). 

 

B. El nu i-a ales pe cei bogaţi sau care aveau o poziţie înaltă. 
1. Matei 19:23-24; Luca 12:13, 21; 18:23 
 

C. Hristos nu i-a ales pe cei religioşi. 
1.  Nu templul sau sinagoga a fost locul unde Isus S-a dus   

să-şi aleagă ucenicii. 
2. Isus a ştiut că pietatea lor tradiţională nu era nici 

sinceră, nici adevărată. Pentru ei, cel mai important lucru 
era doctrina bătrânilor (Matei 15:2-3, 6; Marcu 7:3-13). 

 

D. Hristos nu i-a ales pe politicieni. 

1. Dacă El ar fi ales dintre liderii romani, evreii ar fi fost 
excluşi; dacă ar fi ales dintre evrei, romanii ar fi fost 
excluşi. 

2. Interesul principal al Domnului a fost să ofere Evanghelia 
pentru întreaga lume, deşi prima oportunitate a fost dată 
evreilor (Matei 1:21; Ioan 1:11-12; 3:16; 1 Ioan 2:2). 
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II.  Dar de ce pescari? 
A. El a dorit ca să dovedească "nebunia lui Dumnezeu, 

mai înţeleaptă decât oamenii," şi slăbiciunea lui 
Dumnezeu mai puternică decât oamenii (1 Cor. 1:25, 
27). El a vrut să arate că Dumnezeu poate folosi pe 
oricine dacă el (ea) ar sta la dispoziţia Lui. 

B.  Isus îi cheamă nu pe cei pe care El poate să clădească, ci 
pe cei  pentru care El poate deveni chiar temelia vieţii 
lor (l Corinteni 3:10 - 12). El a spus: "Vino după Mine 
şi te voi face pescar de oameni." Aceasta implică: 

1. Voinţa noastră de a veni şi a lăsa totul în urmă 
2. Să construim pe temelia pe care El a aşezat-o 
 (1 Corinteni 3:10-15) 

     
III.  Caracteristici ale pescarilor de peşti şi de suflete:  

A.   Ei lucrează împreună cu ceilalţi (spirit de echipă) 
B. Mreaja pe care o aruncau Petru şi Andrei prindea 

peştii vii; pentru a-i prinde pe oamenii vii trebuie să-
i înconjurăm cu braţe pline de dragoste, nu să le 
înfigem un cârlig în gură. 

C. Pescarii separă peştii pe care-i prind, după valoare. Unul 
dintre  darurile Duhului este deosebirea duhurilor           
(1 Corinteni 12:10; Evrei 5:14)  

D. Un pescar bun evaluează ceea ce prinde. Un pescar de 
oameni ar trebui să evalueze cu atenţie fiecare persoană şi 
s-o folosească la întreaga capacitate pentru slava lui 
Dumnezeu. 

 E.  Un pescar depinde de Dumnezeu în ce priveşte vremea. 
 F.  Un pescar lucrează din greu, el nu este un birocrat. 

Isus nu a chemat oameni care nu au avut nimic de făcut. 
El a chemat oameni activi, cărora le-a plăcut să fie 
ocupaţi, căci lucrarea lui Dumnezeu  nu este o cale 
uşoară. 
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ISUS IN CASĂ  
 

Marcu 2:1-12 
 
 

I. Isus doreşte să vină în casă (v. 1) 
 
II. Isus umple casa când vine (v. 2) 
 
III. Când Isus este în casă, prezenţa Lui nu poate fi ascunsă 

(V. 1) 
IV. Aceia care vin la Isus pot întâlni greutăţi (v. 4) 
 
V. Aceia care aduc pe alţii la Isus, nu trebuie să fie  
 înfricoşaţi de noile metode (v. 4) 
 
VI. Unii nu vin niciodată Ia Isus, până când nu sunt aduşi 

(v.3) 
Ai nevoie de patru elemente pentru a aduce un păcătos la 
Isus: 

- Legea lui Dumnezeu 

- Duhul lui Dumnezeu 

- Cuvântul lui Dumnezeu 

- Slujitorul lui Dumnezeu 
 
VII. Când un om doreşte să fie scăpat, lui nu îi este ruşine 
 să fie ajutat (v. 4-6) 
 
VIII. Când un om este eliberat, viaţa lui va arăta aceasta 

(v. 12) 
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RĂSPUNSUL LUI ISUS LA  

PREJUDECĂŢILE OAMENILOR 
 

Marcu 2 
 

Introducere 
Prejudecata (prejudecăţi) – părere, idee preconcepută (şi adesea 
eronată) pe care şi-o face cineva asupra unui lucru, adoptată, de 
obicei, fără cunoaştere directă a faptelor. 
 
I. Răspunsul lui Isus la iertare v.1-12, „vindecarea” v.11-12 

Prejudecată v.7: „cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte, 
cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 
Cărturarii nu au înţeles cine este Isus. 
La prejudecăţile cărturarilor Isus le răspunde cu o minune. 
Balaam – Numeri 22:28: „Domnul a deschis gura măgăriţei, şi 
ea a zis lui Balaam: „ce ţi-am făcut de m-ai bătut de trei ori?” 
Dacă dorim iertare trebuie să venim la Isus. 

- Isus nu l-a acuzat de păcatele trecutului; 

- Nu l-a întrebat de ce a ajuns în halul ăsta; 

- Nu a ezitat să-l ierte pe om. 
 
II. Răspunsul lui Isus la întovărăşire (companie), v.13-17 

Prejudecată: „de ce mănâncă şi bea cu păcătoşii?” v.17 
1. Slujitorul lui Dumnezeu nu va pierde nicio ocazie să 

vestească Evanghelia. 
2. Credincioşia şi ascultarea sunt mai importante decât 

prejudecăţile oamenilor. 
3. Isus întotdeauna face chemări personale: l-a chemat pe 

Matei să abandoneze profesia lui şi să-l urmeze. 
4. Impactul asupra lui Matei a fost „vulcanic”; s-a sculat şi 

a mers după el. 
5. Matei imediat după convertire şi-a invitat oaspeţii şi 
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prietenii la sărbătoare. Luca 5:29 
Răspunsul lui Isus explica misiunea lui: „eu am venit să-i 
chem la pocăinţă pe cei păcătoşi.” 

 
III.  Isus acceptă cu bunăvoie să se întâlnească cu cei 

izolaţi. 
1. Vameşi/curve: Matei 21:31 
2. Persoane imorale: Luca 7:47; Ioan 8:11 
3. Păcătoşi: Luca 15:2 
4. Tâlharul: Luca 23:43 
5. Cei respinşi: Ioan 9:35 

 
IV. Răspunsul lui la învăţătura fariseilor (doctrină) v.18-22 
 Prejudecata v.18: „pentru ce ucenicii tăi nu postesc?” 
 Iudeii religioşi posteau de două ori pe săptămână: luni şi joi 

– Luca 18:22 
1. Un credincios nu trebuie să judece un alt credincios 

pentru că nu păstrează ritualurile (religioase). 
Răspunsul lui Isus este – regenerarea, viaţa nouă în 
Hristos. 
v. 22 „vinul nou este bun în burdufuri noi” 
2. Corinteni 5:17 „dacă este cinvea în Hristos este o 
făptură nouă: cele vechi s-au dus şi toate lucrurile s-au 
făcut noi.” Creştinul trebuie să aibă flexibilitate. 

 
V. Răspunsul lui Isus la îngrădire (legalism) v.23-28 

1. Sabat nu înseamnă reguli şi regulamente v. 23-24 
2. Sabatul a fost dat să-l ajute pe om v.25-27 
3. Sabatul îl are domn pe Isus Hristos. 

a. Isus aminteşte de un precedent în Vechiul Testament. 
b. Răspunsul lui Isus v.27 – Sabatul a fost facut pentru 

om, iar nu omul pentru Sabat. 
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IMPACTUL LUI ISUS 

 
Marcu 3 

 
 

I. Impactul lui Isus asupra autorităţilor 3:1-6 
 

Introducere: Să înţelegem adevărata religie 
Un eveniment crucial pentru Isus: cele 5 conflicte cu religioşii 
(cărturarii şi fariseii). Isus era acuzat de o religie falsă. Prin 
vindecarea omului cu mâna uscată, el demonstrează adevărata 
religie.  
Acel om nu se născuse cu mâna uscată, ci avusese un accident 
sau o boală.  
Delegaţia pândea să vadă dacă Isus îl vindecă în ziua Sabatului 
v.2 Să vii la biserică pe post de pândă - să prinzi ceva, să 
observi ceva.  
Mâna- capacitatea pentru muncă  

- Simbol al părtăşiei: dăm mâna unii cu alţii 

- Simbol al generozităţii: facem cadouri 
Mâna uscată- mână care nu vrea sau nu poate să lucreze pentru 
Dumnezeu.  

Oamenii au mână uscată din cauză că:  

- Nu au viaţă în ei; 

- Nu au o gândire educată; 

- Au sentimente tulburate; 

- Au o viaţă dezorientată.  
 

1. Adevărata religie este dorinţa de a asculta de Isus v.3  
„Scoală-te şi stai la mijloc“ 
-  să ai curajul să stai în mijloc indiferent de ce vor crede sau 
vor spune cei din jur 
Adevărata religie mărturiseşte credinţă în Isus şi puterea lui 
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de a mântui şi de a vindeca- Matei 9:28; Matei 10: 32-33; 
Mica 2:10  

 
2. Adevărata religie este să faci bine şi să salvezi vieţi v.4 

Adevărata religie nu sunt reguli sau regulamente, ceremonii 
sau ritualuri. Isus le pune două întrebări: 

 Să faci bine sau să faci rău 

 Să scapi viaţa sau să o pierzi Marcu 12:33; Romani 
13:10; Iacov 1:27; 1 Ioan 3: 16-19 
 

3. Adevărata religie restaurează persoane v.5 
Adevărata slujire este dragoste şi slujire.  
Restaurează persoane, căsnicii, familii, relaţii, naţiuni etc.  
Ex. Persoane transformate  
Adevărata religie poţi să o accepţi sau să o respingi v.6 

 
II. Impactul lui Isus asupra mulţimii şi duhurilor rele 

cârtind şi fiindu-le frică de Hristos 3:7-12  
 

1. Impactul lui Isus asupra mulţimilor v.7-10 
Ei au venit din întreaga ţară  

a.    Mulţimi din toată Galileea (200 de locuitori cu o 
populaţie de peste 15.000) 

b.    Mulţimi din Iudeea şi din Ierusalim = 160 km. 
Distanţă 

c.     Mulţimi din Idumea, în sudul ţării la graniţă cu 
Palestina şi Arabia. Idumea a fost numele grec şi 
roman pentru Edom.  
Ţara lui Esau- Geneza 25:30/ 36: 1,8 

d.    Mulţimi dincolo de Iordan- partea de est a râului 
Iordan  

e.    Mulţimi din ţara străină Tir şi Sidon  
V.8- oameni au venit pentru că au crezut ce făcea 
Isus  
Isus îi vindeca pe mulţi v.10 
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2. Impactul lui Isus asupra duhurilor rele v.11,12 
a. Duhurile rele se supuneau lui Hristos „cădeau la 

pământ“ 
b. Duhurile rele îl recunoşteau ca Fiul lui Dumnezeu 
c. Isus mustra duhurile rele v.12 

 
III.  Impactul lui Isus asupra celor 12 ucenici - chemând 

oameni aleşi 3:13-19 
Isus a ales oameni cu inima gata pentru modelare  

 V.13 „a chemat la el pe cine a vrut“ şi ei au venit la el  
Nu ucenicii L-au ales pe el, ci Isus i-a ales pe ucenici.  
 

Ucenicii au fost chemaţi pentru 4 scopuri precise:  
1. Să fie cu Isus „să trăiască în prezenţa lui Isus şi să 

înveţe de la el. Să-i aibă cu sine.“ 
2. Să fie ambasadori pentru Isus. „să-i trimită să 

propovăduiască“ 
3. Să aducă vindecare „să vindece bolile“ 
4. Să aducă eliberare şi „să scoată draci.“ 
 

Isus a ales 12 ucenici: 12 seminţii în Israel, 12 iscoade, 12 
pietre în Iordan, 12 părţi ale noului Ierusalim.  
Ucenicii erau:  

a.  Oameni cu sănătate bună; 
b.  Ei erau fără putere,  

 
  Ucenicii au fost schimbaţi de Isus cu excepţia lui Iuda 

1. Simon Petru -  pescarul necioplit-dar cu multe calităţi.  
- a avut o gândire spirituală, curajos, gata să 
sacrifice, dar a avut şi defecte  

- după Înviere şi Rusalii, Petru a fost 
schimbat dramatic.    

 
2. Iacov şi Ioan - fiul lui Zebedei, pescari prosperi. Se   

îngrijeau să dea peşte la palat.  
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- Erau numiţi  „fii tunetului“, i-au cerut 
lui Isus să distrugă un sat al 
Samaritenilor -Luca 9:54 

- Au avut o ambiţie lumească, să aibă loc 
de frunte în împărăţie Matei 20:20-21 

- Ioan - schimbat într-un fel pentru 
Dumnezeu 

- Iacov a fost primul martir dintre cei 12 

- Ioan a fost cel mai iubit dintre 
apostoli, a devenit „apostolul iubirii“  

 
3. Andrei – a fost primul ucenic al Domnului, a fost ucenicul 

lui Ioan Botezătorul  

- A fost întotdeauna ajutat de oameni. Ioan 6:8,9/ 
12:21,22 

- Tradiţia spune că Andrei a predicat în Ierusalim 
şi a fost răstignit pentru că a predicat împotriva 
idolatriei.  

- El a fost rastignit pe cruce în forma de x 
 

4. Filip - nu l-a căutat pe Isus, dar Isus l-a văzut       
- era întârziat în toate 
- el a înţeles greu cine era Isus (Ioan 14:8)  
- Isus l-a schimbat şi l-a făcut un bărbat al credinţei. 
- tradiţia spune că el a murit ca martir în Ierapalos.  

 
5. Bartolomeu-Natanael - se cunoaşte foarte puţin despre el, dar 

Ioan vorbeşte mai mult despre el.  
 

6. Matei-leul  - vameş, trădător al poporului Israel. 
  - Isus i-a schimat viaţa şi a renunţat la vamă  

 
7. Toma- didimul (geamănul) - a fost un om al curajului şi al 

loialităţii, dar a fost şi sceptic, 
pesimist, îndoielnic. 
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- Isus l-a schimbat şi tradiţia 
spune că a plecat în India 
ducând            
Evanghelia la acest mare 
continent.  

- el a murit ca martir.  
 

8. Iacov (fiul lui Alfeu)   - Se cunoaşte puţin Ioan 19:25 

- Mama lui a stat la cruce şi a vizitat 
mormântul lui Isus  

- Tradiţia spune că a fost vameş ca şi 
Matei 

- El a fost prezent când a apărut Isus, 
după înviere.  

 
9. Tadeu-Iuda (fiul lui Iacov) - omul inimi, a fost un om cu 

inimă mare.  
      - El a dorit să-i ajute pe alţii  

 
10. Simon Cananitul - Simon Zelotul - a fost membru al unui 

grup numit zelati.  
- ei s-au opus dominaţiei 

străine 
 

11. Iuda Iscarioteanul - nu a vrut să-şi schimbe inima şi viaţa 
 
IV. Impactul lui Isus asupra prietenilor şi oamenilor 

religioşi 3:10-30 
  Acuzaţii împotriva lui Isus  

a. – şi-a ieşit din minţi v.21 
b. -  este stăpânit de Beelzebul v.22    
c. – scoate draci cu ajutorul Domnului dracilor v.22 
d. –  are duh necurat v.30 
e. – hula împotriva Duhului Sfânt: include orice cuvânt 

vorbit împotriva persoanei şi lucrării Duhului Sfânt 
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sau socotind lucrarea Duhului Sfânt ca lucrarea 
Satanei.  

 
V. Impactul lui Isus asupra familiei Lui 3:31-35 

a. Adevărata legătură nu este doar legătura de sânge.  
b. Adevărata legătură este relaţia comună cu Dumnezeu.  
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SĂ TRECEM DE PARTEA  
CEALALTĂ 

 
Marcu 4:35-41 

 
 

I. Călătoria (v. 35) 
 
II. Călătorie însoţită de încercări (v. 37) 
 
III. Călătorie însoţită de Isus (v. 38) 
 
IV. Călătorie întărită de o eliberare miraculoasă (v. 39) 
 
V. Călătoria trebuia să fie fără frică (v. 40) 
 

1. Hristos este în corabia inimii (Coloseni 1:27; 1 Ioan 4:4) 

2. Hristos în corabia Bisericii (Psalm 46:5; Apoc .2:1; 
 Deuteronom 23:14) 

3. Hristos în corabia Scripturii (Ioan 5:39) 

4. Hristos este în corabia Providenţei (Romani 8:28; Matei 
28:18; Marcu 5:36) 
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CREDINŢA ŞI DRAGOSTEA  
ÎN ACŢIUNE 

 
Marcu 5:25-34 

 
 

I. Nevoia disperată a femeii (5:25-26) 
 
II. Credinţa femeii (5:28) 
 
III. Răsplata credinţei femeii (5:29) 
 
IV. Ascultarea femeii (5:33) 
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LECŢIILE VIEŢII 
 

Marcu 6 
 
 

I. Să învăţăm lecţia neacceptării - respingerii de către 
anumite  categorii. 6:1-6 

1. Cum facem faţă crizei respingerii v.2-4 
2. Atitudinea de critică împiedică revenirea binecuvântărilor. 

V.5-6 
 

II. Să învăţăm lecţia ucenicizării 6: 7-13 
1. Ucenicii trebuie pregătiţi (echipaţi) 
2. Ucenicii trebuie învăţaţi  
 Domnul Isus a trimis - doi câte doi dându-le putere v.7 

- Să predice pocăinţa v.12 

- Lucrarea de vindecare v.13 
 

III. Să învăţăm lecţia sacrificiului 6:14-29 
Să fim gata să plătim preţul   

 
IV. Să învăţăm lecţia odihnei 6:30-34 
 V. 31 „veniţi singuri la o parte într-un loc pustiu şi odihniţi -

vă puţin!“ 
 
V. Să învăţăm lecţia nevoilor şi resurselor 6: 35-44 
 
VI. Să învăţăm lecţia slujirii 6:45-52  

 
VII.  Să învăţăm lecţia prezenţei lui Isus 6: 53-56 
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ÎNLĂTURAREA  IMPEDIMENTELOR 
 

Marcu 7:31-37 
 
 

I.  Subiect de întristare 

1. El a fost surd (v. 31a) 

2. El a avut un impediment în vorbirea lui (v. 31b) 

3. El a fost adus la Isus (v. 31c) 
 

II. Cum a acţionat Isus 

1. L-a luat deoparte (v. 33a) 

2. I-a pus degetele în urechi (v. 33b) 

3. I-a atins limba (v. 33c) 

4. S-a uitat la cer (v. 34a) 

5. A suspinat (v. 34b) 

6. A spus: "Deschide-te" (v. 34c) 
 

III. Schimbări instantanee 

1. Urechile s-au deschis (v. 35a) 

2. Limba lui s-a dezlegat (v. 35b) 

3. A vorbit desluşit (v. 35c) 
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ELIBERARE DE CEL RĂU 
 

Marcu 9:21-29 
 
 

Introducere 
Scriptura ne arată că influenţa demonică în oameni se poate  
manifesta uneori prin deranjamente mentale, emoţionale sau 
fizice. Isus a privit dincolo de simptome, a privit la sursă şi a 
adus eliberare şi vindecare. 
Modelul de eliberare în lucrarea lui Isus devine semnificativ când 
căutăm să înţelegem şi să practicăm autoritatea în războiul 
spiritual. Ni se aminteşte în Efeseni 6:12 că noi luptăm "nu 
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti." 
 
I. Isus i-a înfruntat pe demoni 

A. Alungarea demonilor era o parte obişnuită a lucrării 
 (Marcu 1:32-34,39). 
B. Alungarea demonilor era făcută cu autoritate       
 (Marcu 1:21-27) 
C. Demonii au personalitate (Marcu 5:6-13). 
D.  Demonii fac lucruri neplăcute când sunt înfruntaţi 
 (Marcu 9:20, 25, 26). 
D. Isus le-a dat ucenicilor Săi autoritate asupra demonilor 

(Marcu 3:15; 16:17). 
 

II.  Activitatea demonică se poate vedea astăzi  
A. În naţiuni (Isaia 14:12). 
B. În oraşe (Apocalipsa 18:2). 
C. În indivizi (Matei 12:43-45). 
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III. Apărarea împotriva demonilor 
A. Mărturiseşte-L   pe   Isus   ca   Domn (Matei 10:32; 

Romani 10:9, 10). 
B. Întrerupe controlul/contactul demonic (1 Cor.10:20, 21; 

2 Cor.6:14-18). 
C. Porunceşte-le demonilor să plece (Matei 12:29;       

Marcu 9:25, 29; 16:17). 
  
Încheiere: 
Nu există nici o protecţie pentru cei necredincioşi. Acei ale căror 
păcate nu sunt iertate şi puse sub sângele lui Hristos sunt 
vulnerabili. Păcătoşii sunt un joc plăcut pentru Satan şi demonii 
săi (Romani 6:16). 
În calitate de credincioşi, nu ne temem de Satan sau de 
demonii săi. Ştim că el este pus sub restricţie suverană, ca şi în 
cazul lui Iov. El nu poate atinge mântuirea noastră (Romani 8:31 -
39) şi Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în 
lume. 
Isus a venit să distrugă toate lucrările diavolului (1 Ioan 3:8). Toată 
autoritatea în cer şi pe pământ I-a fost dată lui Hristos (Matei 
28:18), şi noi am fost puşi într-o poziţie de autoritate în El 
(Efeseni 1:18-23 şi 2:4-6). 
Noi trebuie să demonstrăm înfrângerea diavolului scoţând afară 
demoni în numele lui Isus (Marcu 16:17). Noi trebuie să ne 
aşteptăm la aceasta ca la o parte din "lucrări mai mari ca acestea 
veţi face; căci Eu mă duc la Tatăl" (Ioan 14:12). 
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COPII PENTRU HRISTOS 
 

Marcu 10:13-16 
 
 

I. Copiii au nevoie de atingerea lui Isus (v. 13) 
          "Să se atingă de ei" (v. 13a) 
 
II. Copiii sunt bine primiţi în braţele Iui Isus (v. 14) 
          "Lăsaţi copilaşii" (v. I4a) 
 
III. Copiii trebuie aduşi la Isus (Fapte 2:39) 
          "Să vină la Mine" (v. 14)  
 
IV. Copiii nu trebuie opriţi de ucenici 

"Şi nu-i opriţi" (v. 14c) 
 

V. Copiii sunt subiectul pentru împărăţia lui 
 Dumnezeu (v. 14; Matei 9 :10; Matei 18:3-5)  

"căci împărăţia lui Dumnezeu este a acelora ca ei" (v. 14d) 
 

VI.  Copiii sunt exemple pentru alţii (v. 15; Matei 21:16)  
 
VII. Copiii sunt acceptaţi şi binecuvântaţi de Isus       

(v.16) 
 
3 binecuvântări: 

- ocrotire: I-a luat pe braţe 

- părtaşie: Şi-a pus mâinile peste ei 

- binecuvântare: i-a binecuvântat 
Proverbe 10:22; 1 Corinteni 14:20 

 
Încheiere:  
Efeseni 5:8 
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CREDINŢA UNUI COPILAŞ 

 
Marcu 10:15 

 
 

I. Credinţă simplă (Matei 18:4) 

1. Înţelesul cuvântului "simplă": necomplicată, uşor de 
îndeplinit, înţeleasă, umilă. 

2. Copilaşul vine la părinţi cu simplitate, conştient de lipsa 
proprie a tăriei şi înţelepciunii. El depinde de părinţi 
pentru a-i îndeplini nevoile. 

3. Şi noi trebuie să venim aşa la Dumnezeu, cu credinţa 
simplă de copil. El nu ne va lăsa (Filipeni 4:19) 

 
II. Credinţă sinceră (Tit 2:7) 

1. Adică: fără înşelăciune, pretenţii sau făţărnicie, ci plină de 
adevăr şi încredere 

2. Într-o lume plină de nesinceritate, e bine să observăm 
încrederea copiilor care aduc cu sinceritate înaintea 
părinţilor cererile lor. 

3. Trebuie să venim la Domnul cu sinceritate. Efes. 6:7-8 
 
III.  Credinţa supusă (Iacov 4:7) 

1. Adică: să renunţi la putere, să primeşti judecata, sau 
decizia celuilalt. 

2. Siguranţa, educaţia şi viitorul copiilor depind de 
supunerea lor faţă de părinţi. 

3. Credincioşii trebuie să fie predaţi Tatălui ceresc; astfel 
vor fi umpluţi de iubire şi putere (Romani 12:1-2) 

 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 237 

IV.  Credinţă sigură (Isaia 41:10)  

1. Adică, statutul de a te simţi în siguranţă, liber faţă de 
pericol, îndoială, fără îngrijorare. 

2. Copiii se simt siguri şi curajoşi cu părinţii. 

3. Credincioşii trebuie să aibă siguranţă în relaţia lor cu 
Tatăl, prezenţa Lui va înlătura frica, aducând siguranţă. 
Evr.13:5-8 
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TIMP PENTRU HOTĂRÂRI 
 

Marcu 10:17-22 
 
 

I.  El a recunoscut nevoia lui 

1. El avea 3 înzestrări valoroase: tinereţe, sănătate şi 
bogăţie, dar acestea nu l-au satisfăcut (Matei 16:26) 

2. El a presupus că dorinţa sa de a avea viaţă veşnică poate fi 
atinsă prin eforturi nobile din partea sa. 

3. Căutarea sa a fost sinceră: el a alergat şi a îngenunchiat 
înaintea  lui Isus. 

 
II.  El a venit la persoana îndreptăţită 

1.  Scopul misiunii lui Isus pe pământ a fost de a da viaţă 
oamenilor (Ioan 10:10) 

2. Viaţa veşnică se obţine numai prin descoperirea 
Fiului lui Dumnezeu, nu prin eforturi umane 

3. Toţi cei care au venit vreodată la Dumnezeu, Stăpânul 
(v.17) au primit de la El un călduros "Bun venit"         
(Ioan 6:37) 

 
III.  El a luat o decizie greşită 

1. La fel ca Dima (2 Timotei 4:10), acest tânăr a schimbat 
veşnicia pentru ceva trecător (Iosua 24:15) 

2. El a plecat de acolo trist; el a rămas uimit şi încurcat la 
replica  lui Isus. El a refuzat să facă un angajament total. 
Invitaţia lui Isus: "Ia- ţi crucea şi urmează-mă" (v. 12) 
este continuată de fiecare apostol. 

3. El a fost iubit (v. 21), dar a fost pierdut (v. 22). 
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CE ESTE UN CREŞTIN?  
 

Marcu 16:16 
 
 

I. În credinţă (Matei 16:16) 
El este un credincios în Hristos 
 

II. În cunoştinţă (Ioan 8:31) 
El este un ucenic 
 

III. În caracter (Romani 1:7) 
 El este un sfânt 
 

IV. În influenţă (Matei 5:14) 
 El este o lumină 
 

V. În conflict (2 Timotei 2:3) 
 El este un soldat 
 

VI. În părtăşie (Ioan 15:15) 
 El este un prieten 
  

VII.     În progres (Evrei 11:13) 
  El este un pelerin 
 

VIII. În relaţie (Romani 8:16) 
  El este un copil 
 

IX.      El în aşteptare, este un moştenitor (Romani 8:17) 
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DE CE A ALES-O DUMNEZEU  
PE MARIA  

 
Luca 1:26-55 

 
 

I.    Datorită purităţii ei - ea era fecioară 
 
II.  Datorită smereniei ei (Luca 1:48, 49) 
 
III. Datorită supunerii ei faţă de voia lui Dumnezeu 

(Luca 1:38) 
 

IV. Pentru că ea L-a iubit pe Dumnezeu şi Cuvântul Său 
(Luca 1:55) 

 
V.  Pentru că era din sămânţa regală a lui David    
 (Luca 3:23) 
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A-L PIERDE PE ISUS 
 

Luca 2:40-49 
 
 

I. Îl putem pierde pe Isus dacă nu ne rugăm 

1. Rugăciunea este putere 

2. Rugăciunea dezvoltă  

3. Creşterea este imposibilă fără rugăciune 

4. "Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm..." (Luca 11:1) 

5. "Iată dar cum trebuie să vă rugaţi..." (Matei 6:9) 
 
II.  Îl putem pierde pe Isus prin lipsa noastră de pasiune 
 pentru suflete 

1. Creştinul trebuie să fie dominat de dorinţa de a 
câştiga suflete pentru Isus. 

2. Viziunea limitată împiedică biserica să-şi realizeze 
potenţialul. 

3. "Unde nu este viziune, poporul piere..." (Proverbe 
29:18) 

 
III. Putem să-L pierdem pe Isus având doar o formă de 
  evlavie 

1. O biserică fără puterea Duhului Sfânt nu are nici un 
mesaj. 

2. O biserică fără putere nu poate produce trezire. 

3. O biserică seacă hrăneşte duhul veacului. 

4. Isus poate fi pierdut în timp ce suntem în biserică        
(Luca 2:43). 
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IV. Îl putem pierde pe Isus prin lipsa noastră de dragoste 

1. Puterea de susţinere cea mai mare este dragostea. 

2. Dragostea aduce unitate, legând poporul lui Dumnezeu 
împreună. 

3. Dragostea este din Dumnezeu (Efeseni 5:1, 2) 
4.    Dragostea vorbeşte o singură limbă (1 Cor .13:4-7; 

1 Ioan 4:20) 
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CE  FAC OAMENII CU   
PĂCATELE LOR? 

        
Luca 3:7-10 (v. 10) 

 
 

I. Unii oameni îşi ascund păcatul (Genesa 3:9-10) 
A. Oamenii realizează că păcatul este negativ şi încearcă 

să-l ascundă 
B. Datorită simţului vinovăţiei, oamenii încearcă să-şi 

ascundă păcatul (Genesa 3:10b) 
C. Deoarece oamenii se tem să fie expuşi, îşi ascund 

păcatele.   
"Deoarece am fost gol... m-am ascuns" - i-a explicat Adam 
lui Dumnezeu  (Genesa 3:10) 

D. Deoarece ascunderea păcatului este o tendinţă 
naturală, continuăm să o facem. Isus afirmă următorul 
fapt: "Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, 
pentru că faptele lor erau rele" (Ioan 3:19b) 

 
II.  Unii oameni se laudă cu păcatele lor (Isaia 3:9) 

A. Unii se mândresc cu păcatele lor, această atitudine fiind o 
metodă defensivă 

B. Unii se laudă cu păcatele lor, ca un mijloc de a atrage 
atenţia 

 
III. Unii oameni îşi neagă păcatele (Genesa 18:15) 

A. Unii oameni îşi neagă păcatul, pretinzând că ei nu 
păcătuiesc (1 Ioan 1:8) 

B. Alţii îşi neagă păcatul spunând că anumite lucruri nu 
sunt păcat 
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IV. Unii oameni îşi hrănesc păcatul şi îl împărtăşesc 
(Matei 18:7b; Psalm 64:5; Proverbe 1:10-15) 
A. Conducându-i pe alţii în păcat, unii îşi împărtăşesc păcatul 
B. Folosind psihologia turmei, unii îşi împărtăşesc păcatul. 

Pentru că "toată lumea o face", ei îi împing şi pe alţii să se 
unească cu ei. 

C. Ispitindu-i pe oamenii mai slabi, păcatul este împărtăşit 
D. Totuşi, alţii îşi împărtăşesc păcatul impunându-se asupra 

altora 
 

V. Toţi oamenii ar trebui să-şi mărturisească păcatele   
(Iov 33:27-28) 
A. Deoarece acesta este singurul lucru cinstit şi corect de 

făcut, oamenii ar trebui să-şi mărturisească păcatul 
B. Deoarece Dumnezeu spune aşa, oamenii ar trebui 

să-şi mărturisească păcatele 
C. Deoarece mila divină este promisă, oamenii ar trebui 

să-şi mărturisească păcatul (Proverbe 28:13) 
  
Concluzie (I Ioan 1:9) 
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HRISTOS - UN PREDICATOR     
AL NEPRIHĂNIRII  

 
Luca 4; Psalm 40:7-10 

 
 

I. Trimis sub ungerea lui Dumnezeu 
A. Uns cu uleiul bucuriei (Evrei 1:9) 
B. Uns să predice Evanghelia (Luca 4:18) 
C. Uns ca Sfântul Sfinţilor (Daniel 9:24) 
D. Uns fără măsură (Ioan 3:34) 
 

II.  Un predicator al neprihănirii 
A. A declarat binecuvântările neprihănirii (Matei 6:33) 
B. A declarat cerinţele neprihănirii (Matei 5:8) 
C. A declarat rolul slujitorilor neprihănirii (Romani 6:13-18) 
D. A declarat răsplata neprihănirii (Matei 5:8) 

 
III. Un predicator fără păcat 

A. Moise a căzut la apele Meriba (Numeri 27:14) 
B. Isaia a fost un om cu buze necurate (Isaia 6:5-9) 
C. Pavel a acţionat şi apoi s-a scuzat pentru ignoranţa 

sa (Fapte 23:1-5) 
D. Hristos nu a păcătuit (1 Petru 2:22, 23) 

 
IV. Un predicator demn de acceptat 

A. A depăşit predicarea îngerilor (Evrei 2:2-3) 
B. A depăşit predicarea oamenilor (loan 7:15, 46) 
C. A primit aprobare divină (Fapte 2:22; 10:38) 
D. A fost înălţat la dreapta Iui Dumnezeu (Evr.1 :1 -3 ;  

Filipeni 2:8-11) 
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NU RENUNŢA NICIODATĂ !  
 

Luca 5:1-11 
 
 

I. Când eşti frustrat, nu renunţa niciodată (Luca 5:1-11) 

- Petru n-a renunţat după ce n-a prins nimic toată 
noaptea, ci a ascultat de Isus, umplând barca cu peşti 

- Mai târziu, predica sa a fost folosită pentru a mântu i 
3000 de suflete într-o zi şi 5000 în alta 

 
II. Când te clatini, nu renunţa niciodată (Matei 14:22-33) 

- Nu-i cere lui Dumnezeu să facă ceva dacă tu nu doreşti 
într-adevăr ca El să facă acel ceva! 

- Galateni 3:3  

- când eşuăm, când păcătuim, trebuie să strigăm către Isus 
 
III.  Când ai căzut, nu renunţa niciodată (Matei 26) 

- Luca 22:31; apoi Petru L-a tăgăduit pe Isus 

- Petru n-a renunţat; devine lider în Biserică 
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REABILITAREA DUPĂ  
INSUCCESE 

 
Luca 5:1-11 

 
 
I. Să estimăm ce am greşit (5:7-8) 
 
II. Să învăţăm din greşelile noastre (5:4) 
 
III.     Să te supui instrucţiunilor lui Dumnezeu (5:4-5) 
  
IV.    Să dăruieşti lui Hristos ceea ce ai (5:3) 
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CE ESTE IERTAREA? 
 

Luca 7:36-50 
 
 

I. Iertarea este gratuită - v.42 
 
II. Iertarea este scumpă (costă)- v.42; Efes. 1:7; v.48 
 
III. Iertarea este finală - v.48 
 
IV. Iertarea produce dragoste- v.42 
 
V. Iertarea este activă - v.50 
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SUPREMAŢIA SLUJIRII 
 

Luca 10:17-20 
 
 

I. Omul tânjeşte după supremaţie, nu după slujire v.17 
A. Este puţin probabil ca mesagerii lui Hristos să fi venit 

înapoi toţi odată 

- ei merseseră în fiecare oraş şi loc pe care Isus urma 
să-l viziteze (Luca 10:1) 

- ei s-au întors probabil în grupuri mici, poate "doi 
câte doi" aşa cum fuseseră trimişi (Luca 10:1) 

- se pare că nici un grup nu a avut un raport diferit. 
Lucrul care i-a impresionat pe toţi cel mai mult fost 
supremaţia pe care au avut-o în lupta împotriva 
spiritelor rele 

B. Deşi au fost aleşi de Isus, aceşti mesageri au demonstrat 
că nu erau eliberaţi de pasiunea omenirii 

- tuturor le plac statisticile când acestea arată cât 
succes am avut într-o misiune pentru Hristos 

- este mai bine să vorbeşti despre slujirea oamenilor 
decât despre cuceririle asupra diavolului 

- feriţi-vă de oamenii care vorbesc despre luptele 
lor cu Satan şi despre victoriile care le-au avut 
asupra lui 

 
II.  Sarcina noastră în misiuni nu este să ne luptăm cu 

diavolul ci să-L s lu j im pe Dumnezeu şi să-l lăsăm pe 
Satan să lupte cu noi v. 19 
A. Isus nu le dăduse nici o poruncă specifică, să se 

angajeze într-o luptă împotriva forţelor spirituale 
rele 

-  le-a spus că acolo era un seceriş (Luca 10:2) 
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- ei trebuiau să pregătească o cale pentru El, nu 
să-i ia locul (Luca 10:1) 

- ei au fost trimişi cu autoritate (v. 18) 
B.  Într-adevăr, atât cei 12 cât şi cei 70 de ucenici au exercitat 

aceste puteri extraordinare şi au crezut că era cel mai 
mare lucru pe care-l puteau face 

-  predicarea Evangheliei şi acceptarea ei a luat un loc 
inferior în lucrarea lor 

C.  Ei erau îngâmfaţi 

- ei au spus: "Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi" 

- era ca şi cum ar fi spus: "Uite cine suntem noi, oameni 
speciali, cu o autoritate inerentă de a scoate afară 
demoni" - ei erau aceştia 

- bineînţeles că ei au consimţit să-i dea lui Isus o parte 
prin "în numele Tău." Ei erau cei care au îndeplinit 
lucrarea şi Isus a jucat doar un rol 

 
III. Isus i-a mustrat pe cei 70 v.20 

A. Isus i-a mustrat nu pentru că ceea ce au făcut ei era greşit 

- ei au predicat Evanghelia 

- ei au vindecat 

- ei au scos arară demoni 
B. Ci pentru că ei au pus accentul pe un aspect greşit 

- ei credeau că l-au înfrânt pe diavol şi pe demonii săi şi 
de aceea erau mândri 

- ei credeau că scoaterea demonilor era esenţialul 

- ei uitaseră că sarcina lor principală era să predice şi să 
vindece căci astfel când diavolul ataca nu putea să 
aibă biruinţă 

- activitatea diavolului este de a face un produs secundar 
din ceea ce Dumnezeu doreşte ca noi să facem 
pentru sufletele şi trupurile oamenilor. Dacă îl 
vedem pe diavol pretutindeni, atunci ne vom ocupa 
tot timpul cu lupta împotriva lui si nu vom mai avea 
timp să predicăm Evanghelia 
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C. Cea mai importantă sarcină pentru fiecare mesager al lui 
Hristos este ca să vadă că numele oamenilor sunt 
scrise în Cartea Vieţii  (Apocalipsa 13:8) 

D.  Ar trebui să producă în noi ca şi mesageri ai lui Hristos o 
mare bucurie faptul că oamenii sunt salvaţi de sub 
condamnarea păcatului 
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A ÎNTÂMPINA  
ŞI ÎNVINGE ISPITA 

 
Luca 11:4 

 
 

I.   Satan este iniţiatorul ispitei  
(Genesa3:1; Matei 4:3;    2 Corinteni 2:11; 1 Tes. 3:5) 
 

II.  Dumnezeu nu ne ispiteşte  
  (Iacov 1:13-15) 
 
III. Noi toţi suntem supuşi ispitei  
  (Mat. 26:41; 1Cor. 10:12, 13) 
 
IV. Dumnezeu ne întăreşte în ispită  
  (1 Cor.10:13; 2 Pet. 2:9) 
 
V.  Hristos este exemplul nostru de biruinţă asupra 
  ispitei (Matei 4:1; Luca 4:2; 22:28; Evrei 2:18; 4:15) 
 
VI. Ispitele pot să ne ajute să creştem spiritual   
       (Iacov 1:2-3, 12) 
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MONOLOGUL BOGATULUI 
 

Luca 12:16-21 
 
 

I. Bogatul a fost nebun pentru că era lacom şi egoist v.18 
A. A prezentat greşit situaţia când a spus: "Nu mai am loc 

unde să-mi strâng roadele" 
Ambrozie: "Ai hambare - sânul celor nevoiaşi şi casele 
văduvelor! gurile orfanilor." 

B. A avut o părere prea înaltă despre sine ("voi face," "mele") 
S-a spus că vor fi trei întrebări la judecată: 

1. Ai făcut tot ce ai putut? 

2. Cum ai făcut aceasta? 

3. Cum ai folosit ceea ce ai avut? 
C. El a fost nebun căci a stocat ceea ce ar fi putut 

împărtăşi, căci s-a gândit doar în hambare goale, în loc 
să se gândească la cei nevoiaşi 

 
II. Bogatul a fost un nebun căci a crezut că sufletul poate fi 

satisfăcut cu lucruri materiale (v. 19) 
A. Foamea sufletului nu poate fi satisfăcută cu mâncare 

pentru trup 
B. El avea bunătăţi pentru mulţi ani; problema era că nu-i 

mai rămăseseră mulţi ani 
C. "Banii pot cumpăra multe, dar nu pot cumpăra un sens 

al utilităţii, o conştiinţă curată şi o minte mulţumită cu 
Dumnezeu şi cu omul. 

D. Bogăţia materială nu înseamnă viaţă 
 
III.  El era nebun căci se lăuda cu ziua de mâine v. 19 b 

A. El s-a înşelat crezând că poseda şi timpul împreună cu 
bogăţiile 
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B. Vorbind sufletului său, el a uitat că Dumnezeu are ultimul 
cuvânt 
- a spus de cinci ori cu voi (Iacov 4:13-17) 
 

IV.  El a fost nebun căci a acceptat responsabilităţile 
administraţiei v. 20-21 

A. Viaţă (Matei 19:17) 
B. Bogăţie materială (Filipeni 4:19) 
C. Talent (Matei 25:14-15) 
D. Timp (Isaia 22:22) 
E. Adevărul (Ioan 14:6) 
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RUGĂCIUNEA CELUI  
PIERDUT 

 
Luca 16:19-31 

 
 

I. Rugăciunea ca o cerere personală (v. 24) 

1. O picătură de apă (El a primit în viaţă apă din 
abundenţă fără a exprima mulţumire) 

2. O rugăciune pentru milă. Hristos este pe scaunul milei 
şi mila Sa este întotdeauna extinsă. Când mila este respinsă, 
Dumnezeu îşi toarnă mânia Sa. 

3. O rugăciune de ajutor pentru Lazăr. Lazăr reprezintă 
poporul lui Dumnezeu. Dacă ai fost vreodată să slujeşti în 
închisoare, ai observat că aceşti prizonieri promit orice, dacă 
cred că le poţi obţine eliberarea. 
 
II.  O rugăminte de intervenţie pentru ruda lui (v. 29) 

1. Pentru tatăl său 

2. Pentru mama sa 

3. Pentru cei 5 fraţi. EI nu a fost niciodată interesat de 
misiune în viaţa lui pământească 
 
III. O rugăminte pentru miracole - învierea din morţi 
       (v. 27-30) 

1. Miracolul puterii - "trimite-l pe el" (v. 27) 

2. Miracolul vieţii - învierea din morţi 

3. Miracolul adevărului - mărturia lor (v. 28) 
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EVANGHELIZĂRAREA  
ADEVĂRATĂ 

 
Luca 22:44-53 

 
 
I Mântuirea oamenilor este imperativă- v.47 
 
II Mântuitorul este indispensabil - Fapte 4:12 
 
III Adevăratul evanghelism include o persoană specifică 

v.47; Mat. 16:18; Efes 2:20 
 
IV Adevăratul evanghelism include o putere unică  
 Luca 24:48; Fapte 4:33 
 
V Adevăratul evanghelism include posibilităţi nelimitate 
 v.47; Fapte 1:8 
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A RĂMÂNE POZITIV ÎNTR-O 
 LUME NEGATIVĂ 

 
Luca 24:30-32 

 
 

Introducere 
Trăim într-o lume plină de oameni care nu au nici o speranţă. 
Potrivit statisticilor, 69% din populaţie are concepţii negative. 
Faimosul Winston Churchill a afirmat: "Sunt un om bătrân. 
Am trăit mult. Nu am văzut niciodată zile ca acestea. Sunt obosit 
de toate. Nu văd nici o speranţă pentru viitor." Isus a spus că în 
ultimele zile, inimile oamenilor vor fi îngrozite (Luca 21:26). 
 
I.  Nădejde 

A. Catastrofă financiară - "Totuşi, era să mi se îndoaie 
piciorul, şi erau să-mi alunece paşii ...când vedeam 
prosperitatea celor răi"(Psalm 73:2, 3). 

B.  Boală şi durere - Iov este un exemplu. 
C.  Tragedie  
D. Copii rebeli - "Rebeca a zis lui Isaac: 'M-am scârbit de 

viaţă, din pricina fetelor lui Het" (Genesa 27:46) 
E. Vise neîmplinite - "O nădejde amânată îmbolnăveşte 

inima" (Proverbe 13:12). 
F. Necaz - "Este mai bine să mor decât să trăiesc"         

(Iona 4:8). 
G. Luptă şi bătaie de cap 
H. Rugăciune fără răspuns - rugăciunea lui Daniel a fost 

împiedicată  
I.   Eşec, păcat şi alunecare - nelegiuirea lui David 
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II.  Condiţiile refacerii 
A. Părtăşie (Luca 24:14 - Este nevoie de părtăşie astăzi, în 

locul tendinţei de izolare, îndepărtare.) 
B. Motivaţie (v. 15) 

1.   Ia în considerare victoriile din trecut 

2. Ia în considerare unde te afli acum 

3. Ia-ţi în considerare binecuvântările 
C. Realizare (v. 15-17) 

1. Isus a mers pe drum cu ei. Ei nu L-au recunoscut 
cine era. "Ochii lor erau împiedicaţi." 

2. Isus este cu noi, chiar şi în ora cea mai 
întunecată. El ne-a promis să nu ne părăsească şi 
să nu ne lase niciodată. (Ilustraţie: ucenicii în 
corabie în mijlocul furtunii. Isus vine umblând pe 
ape.) 

D. Relaţie (v. 29)  
 "Ziua este pe sfârşite" (v. 29) - seara este cu noi. Este de 

datoria noastră să stăm în strânsă părtăşie cu Isus. 
 
Încheiere 
Speranţa ucenicilor a fost reînoită. Focul a fost reaprins (v. 32). 
Ei au plecat imediat să le spună celorlalţi experienţa lor cu 
Hristos cel înviat. 
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HRISTOS VIAŢA 
 

Ioan 1:4 
 
 

I.  Hristos - sursa vieţii (Ioan 1:4) 
 
II.  Hristos - dătătorul vieţii (Ioan 10:10) 
 
III. Hristos - siguranţa vieţii (Coloseni 3:3) 
 
IV.  Hristos - susţinătorul vieţii (Ioan 6:57) 
 
V.    Hristos - obiectul vieţii (Filipeni 1:21) 
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HRISTOS CEL ADEVĂRAT 
 
 

I. El este adevărata lumină care luminează (Ioan 1:9) 
 
II. El este adevărata pâine care satură (Ioan 6:32) 
 
III. El este adevărata viţă care face să rodească  (Ioan 15:1) 
 
IV. El este adevăratul Dumnezeu care dă siguranţă  

(1 Ioan 5:20) 
 
V.  El  este adevăratul  martor care vorbeşte (Apoc. 3:14) 
VI.El este adevăratul judecător care hotărăşte (Apoc. 19:11) 
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DARUL NESPUS AL LUI 
 DUMNEZEU 

 
Ioan 1:17 

 
 

I.  Un dar nemeritat (Efeseni 2:8, 9) 
 
II.  Un dar de bună voie (1 Ioan 4:10; Ioan 10:17-18) 
 
III. Un dar preţios (1 Petru 2:7) 
 
IV.  Un dar minunat (Isaia 9:6) 
 
V.   Un dar deplin (Coloseni 2:10) 
 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 262 

 

L-AM GĂSIT 
 

Ioan 1:43-51 
 
 

I.  Isus l-a găsit pe Filip v. 43 a 
A. Domnul nu a avut o metodă stereotipă prin care Şi-a 

chemat ucenicii 

- El l-a chemat pe Filip direct (v. 43) - sunt cei pe care 
Hristos însuşi îi caută 

- Ioan şi Andrei L-au urmat pe Isus după conversaţia lor cu 
Ioan la botez (Ioan 1:35-39). Ei nu au fost invitaţi de 
Isus, ei L-au căutat pe Hristos 

- Petru a fost chemat de fratele său Andrei - unii sunt 
aduşi la Hristos de alţii 

- Natanael a fost găsit de prietenul său Filip. Natanael şi-a 
exprimat îndoiala 

B. Primii cinci ucenici au fost rude sau prieteni 

- primul nostru câmp de misiune nu ar trebui să fie cei care 
ne sunt necunoscuţi, ci rudele şi prietenii 

- există o încredere în cei pe care îi cunoaştem 
 
II.  Isus a văzut credinţă în Filip v 43 b  

A. Hristos nu l-a întrebat pe Filip dacă crede în El. Isus a ştiut 
că va crede imediat. El citeşte inimile oamenilor 

B. "A găsi" din v. 43 are sensul de "a mântui" ca în Matei 
10:39; 16:25 

C. Uneori Dumnezeu ia iniţiativa să ne găsească şi să ne 
mântuie, în ciuda faptului că nu facem nici un efort 
conştient pentru a-L găsi 
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III.  Isus l-a chemat pe Filip v. 43 c 
A. El nu i-a cerut părerea lui Filip pentru a-L urma 
B. El nu a tăcut nici o învoială cu Filip 
C. El nu i-a promis nimic 
D. El nu i-a cerut să se lege de ceva sau să ţină anumite 

reguli 
E. Isus a dorit ca Filip să-L urmeze 

Tot ceea ce era nevoie era părtăşia cu Isus 
F. Instantaneu, Filip a devenit un misionar, căutând un 

prieten, pe Natanael 
Eu nu pot fi cu adevărat cu Isus şi să nu doresc ca şi alţii 
să-L cunoască 
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HRISTOS – CALEA 
 

Ιoan 1:51 
 
 

I.   O cale potrivită pentru omul în pericol (Deut. 19:3) 
 
II. O cale deschisă, căci Εl a îndepărtat bariera păcatului 
 prin jertfa Sa (Evrei 9:26) 
 
IV. O cale originală, căci niciodată nu a fost o astfel de cale 
 aşa deschisă ca cea pe care a făcut-o Hristos prin 
 moartea Sa (Evrei 10:20) 
 
V. O cale omnipotentă, aşa cum află cei care umblă pe ea, 
 căci ei sunt protejaţi de prezenţa şi puterea 
 Mântuitorului (Isaia 35:8-9) 
 
VI. Singura cale către Dumnezeu (Ioan 14:6) 
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DARURILE NOASTRE  
PENTRU HRISTOS 

 
Ioan 3:16 

 
 

I. Noi putem aduce dragostea noastră 

1. Aceasta este cea mai mare din toate darurile 

2. Dragostea este prima roadă a Duhului (Galateni 5:22, 23) 
- dragoste pentru Dumnezeu (Matei 22:36-38) 

- dragoste pentru alţii (Matei 22:39) 

3. Dragostea nu are limite sau frontiere; dragostea nu 
poate fi cumpărată, ea este dată. 

 
II.   Noi putem să ne aducem pe noi înşine 

 (2 Cronici 30:8; Romani 12:1) 
 

III.  Noi putem să aducem loialitatea noastră 
Magii, când au văzut steaua, au fost loiali în căutarea 
lui Hristos (Matei 2:1-11) 
 

IV.   Noi trebuie să aducem talentele noastre 
  (1 Timotei 4:14; Matei 25:21) 
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DRAGOSTE 
 NECONDIŢIONATĂ 

 
Ioan 3:16 

 
 

Introducere 
Dumnezeu are o relaţie bazată pe un legământ de dragoste 
necondiţionată cu lumea. 

 
I.  Dumnezeu vede lumea 

2 Cronici 16:9; Matei 10:29-30 -Dumnezeu ne priveşte cu 
ochi de dragoste şi compasiune 
 

II. Dumnezeu cunoaşte lumea 

- El a venit şi locuit printre noi în formă umană 33 de ani 
(Ioan 1:14) 

- El cunoaşte totul despre trecutul, prezentul şi viitorul 
nostru (1 Corinteni 10:13) 

 
III. Dumnezeu iubeşte lumea 

Dragostea Sa e necondiţionată: El ne iubeşte când suntem 
răi şi când suntem buni, slabi sau tari (Ioan 3:16) 

 
IV. Dumnezeu îngrijeşte de lume 

- Evrei 4:15-16; 1 Petru 5:7 
 

V.  Dumnezeu înţelege lumea 
Când simţim că nimeni din jur nu înţelege prin ce trecem, 
Ioan 3:16 ne aminteşte că există Unul care înţelege. 
Hristos înţelege umanitatea noastră, dezamăgirile şi 
pierderile în viaţă şi umblă cu noi în fiecare pas din viaţă. 
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PUTEREA LUI ISUS 
 DE A VINDECA 

 
Ioan 5:1-18 

 
 

I.  Nefericita neputinţă a omului infirm 
A.  El este o parte a unei mulţimi (v. 3) 
B.  El este prins într-o situaţie imposibilă (v. 7) 
C.  El era neputincios de multă vreme (v. 5) 
D. El este un păcătos pierdut având nevoie de mântuirea lui 

Hristos (v. 14) 
 

II.  Puterea miraculoasă a lui Isus 
A. Interesul lui Hristos şi evaluarea situaţiei (v. 6) 
B. Întrebarea lui Hristos despre aşteptările omului (v. 6) 
C. Libertatea lui Hristos faţă de regulile religioase (v. 16) 
D. Abilitatea lui Hristos de a efectua restaurarea instantanee 

(v. 8) 
E. Avertizarea lui Hristos despre condamnarea eternă (v. 14) 
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CEL MAI MARE ALIAT  
AL LUI SATAN 

 
Ioan 8:44; Romani 14:23 

 
Păcatul este cel mai mare aliat al lui Satan. Dar ce numeşte 
Dumnezeu păcat? 
 
I. Păcatul este încălcarea legii lui Dumnezeu 

1. Să depăşeşti ceea ce Dumnezeu a rânduit (1 Ioan 3:4) 

2. Plata păcatului este moartea (Romani 6:23) 

3. Dumnezeu binecuvintează din belşug pe cei care 
ascultă de autoritatea Sa (Evrei 11:6; Apocalipsa 2:10) 

 
II.  Păcat este să nu faci ce este drept 

1. "...cine ştie să facă un bine şi nu-l face, săvârşeşte un 
păcat" (Iacov4:17) 

2. Avertizare: "...credinţa fără fapte este moartă"       
(Iacov 2:26) 

3. Pilda samariteanului (Luca 10:25-37) 
 

III. Păcat este privirea mândră şi duhul îngâmfat 

1. Cum tratează Dumnezeu mândria (Prov.16:5; Iacov 4:6) 

2. O privire mândră şi un duh îngâmfat vor distruge 
sufletul (Proverbe 16:18; 15:25; 26:12) 

3. Umilinţa şi supunerea este calea crucii (Iacov 4:5-10) 
 
IV.  Păcatul este supunerea faţă de lucrurile firii 

1. Viaţa creştină este o luptă între fire şi duh (Gal. 5:16-26) 

2. Hristos ne învaţă că nu putem sluji la doi stăpâni       
(Matei 6:24; Galateni 6:7, 8) 

3. Creştinii plini de Duh vor aduce roadă Duhului         
(Galteni 5:16) 
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DE LA ÎNTUNERIC LA LUMINĂ 

 
Ioan 9:1-11,35-38 

 
 
Introducere: dintre toate handicapurile, lipsa de vedere este cea 
mai tristă, dar orbirea spirituală este mai tristă decât orbirea 
fizică.  
Luca 1:79- proorocia lui Zaharia 
 
I.  Noaptea omului orb - un orb din naştere (9:1). El nu a 

văzut niciodată lumina.  
Nu contează cât de tânăr, frumos, intelectual eşti, tu ai fost 
născut orb spiritual.  

1. Condiţia tragediei 
 Se credea ca a păcătuit el sau părinţii 
2. Condiţia sărăciei- 9:8 
 

II.  Lumina omului orb - 9:25 „eram orb şi acum văd“.  
 Minunile de acum mulţi ani nu pot fi explicate.  

1. Operaţia divină- 9:11 
2. Aplicaţia omenească- 9:11 „s-a dus, s-a spălat şi a 

primit vederea“.  
 
III.  Lumina omului orb- 9:5 

Lumina siguranţei - 9:25 
Lumina răbdării constante- 9:28 
Lumina clarităţii progresive - 9:25 „acum văd“ 

 
IV.  Cum l-a văzut orbul pe Isus? 

A. Un om cu numele Isus- 9:11 
B. Un profet- 9:17 
C. Omul lui Dumnezeu- 9:33 
D. A crezut şi s-a închinat- 9:38 
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REVELAŢIA LUI  
ISUS - ÎNVIEREA ŞI VIAŢA 

 
Ioan 11 

 
 
Moartea lui Lazăr îi dă posibilitatea lui Isus să se reveleze el 
însuşi ca învierea şi viaţa. Sunt 7 scopuri pentru moartea (boala) 
lui Lazăr:  

1. A fost ca să-l glorifice pe Dumnezeu şi să proclame că 
Isus este Fiul lui Dumnezeu (11:4) 

2. A fost să arate marea dragoste a lui Isus (11:5) - fiecare 
este menţionat pe nume 

3. A fost să arate necesitatea de a-L aştepta pe Dumnezeu 
în marile crize (11:6) 

4. A fost să înveţe necesitatea de a folosi oportunitatea 
(11:7-10) 

5. A fost să arate marea putere a lui Isus asupra morţii 
(11:11-14) 

6. A fost să întărească credinţa ucenicilor (11:15) 
7. A fost să stârnească curajul şi loialitatea ucenicilor 

(11:16) 
 

I. Isus şi Marta- o creştere în credinţă 11:17-27 
A. Cârtirea  Martei - credinţa limitată în Isus 11:21-22 
B. Credinţa fundamentală v.23,24 
C. Credinţa declarată v.25-27 

 
II. Isus şi Maria- nevoia reală a omului 11:28-37 

A. Mesajul glorios al lui Hristos 11:28 
B. A doua nevoie- răspuns corect: „s-a sculat şi a venit la 

Hristos“ v.29,30 
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C. A treia nevoie este pentru oameni, prieteni şi vecini, să 
ne ajutăm unii pe alţii 11:31 

D. A patra nevoie: mărturisirea de credinţă chiar dacă 
credinţa este limitată şi slabă 11:32 

E. A cincea nevoie este înţelegerea, simţămintele şi 
compasiunea lui Isus 11:35,36 

 
III.  Isus şi Lazăr: puterea asupra morţii 11:38-46 

1. Marea promisiune v.40 
2. Marea rugăciune v.41,42 
3. Marele strigăt v.43,44 

 
IV. Isus şi liderii religioşi 11:47-57 

1. Cauzele necredinţei şi opoziţiei v.47,48 
2. Concluzia necredinţei v.49-53 
3. Răspunsul lui Isus la necredinţă v.54  
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UNDE STAI TU IN SLUJIRE ? 
 

Ioan 12:1-8 
 
 

I.   Lazăr stătea în binecuvântare (v. 2) 
"Lazăr era unul dintre cei care şedeau la masă cu El" 
- Lazăr era oaspete de vază - el se odihnea în 
binecuvântarea Domnului 
Să nu ne odihnim în mijlocul binecuvântărilor. Noi 
trebuie să slujim pe  alţii în puterea lui Dumnezeu. 
 

II.  Marta slujea din rutină (v. 2) 
Ea ştia ce să facă pentru ca oaspeţii să se simtă bine. 
Din cauza rutinei, ea a pierdut oportunitatea pentru 
ceva nou. 
 

III. Iuda slujea criticând 
Iuda era preocupat ca ucenicii să aibă bani. El nu era 
mulţumit de felul în care se cheltuiesc banii 
 

IV. Maria slujea la picioarele lui Isus, într-un act de slujire 
 jertfitoare (v. 3) 

Dorinţa ei era de a sta la picioarele lui Isus. Ce dorim noi? 
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ESTE NEVOIE DE TINE  
PENTRU SLUJIRE 

 
Ioan 12:26 

 
 

I.  Cum să slujeşti  

1. Slujeşte în "înnoirea Duhului" Ai o putere pentru 
slujire care împrospătează si dă energie - Duhul 
Sfânt (Romani 7:6) 

2. Slujeşte cu credincioşie. Slujeşte cu toată inima ta 
(1 Samuel 12:20). Nu poate să fie nici o împărţire a 
loialităţii tale între Dumnezeu şi lume (Matei 6:24). 

3. Slujeşte cu dragoste. Dragostea păstrează orice 
ţintă într-o perspectivă corectă şi face ca lucrarea 
noastră cu ceilalţi să curgă lin (Galateni5:13). 

 
II. Unde să slujeşti 

1. Slujeşte în biserică. Ar trebui să fii o parte vitală a 
bisericii prin închinare şi slujire. 

2. Slujeşte acasă. Principiile creştine ale slujirii ar 
trebui aplicate în cercul familiei. Casa este terenul 
de testare a unei dedicări reale. 

3. Slujeşte la şcoală şi la locul de muncă. Prin a fi creştin, 
de ajutor, politicos şi prietenos faţă de cei cu care 
eşti asociat, poţi câştiga suflete pierdute pentru 
Hristos. 

 
III.  Cui să slujeşti 

1. Slujeşte comunităţii. Biserica ta oferă sfere de 
slujire bine planificate şi provocatoare: 
evanghelizarea prin literatură, vizite de la casă la 
casă şi slujire în închisori, case de convalescenţi, 
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spitale etc. 

2. Slujeşte generaţiei tale. Slujeşte după voia lui 
Dumnezeu (Fapte 13:36). Determină-ţi voinţa să 
facă astfel ca viaţa ta să fie doar pentru Dumnezeu. 
Hotărăşte că tu, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei lăsa o 
urmă în viaţă pentru Hristos. 

3. Slujeşte-L pe Dumnezeu continuu. Nu-L sluji doar 
ocazional sau periodic, sau în anumită vreme 
(Daniel 6:20) 
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ÎNVĂŢÂND ÎMPORTANŢA SLUJIRII 
 

 
I. Isus doreşte ca toţi credinioşii să slujească - Ioan 13:15;    

Marcu 10:45; Filip. 4:5  
 
II. Urmând exemplul lui Isus în slujire, demonstrează  

dragostea noastră pentru el şi pentru alţii - Ioan 13:1-5 
 
III. Slujirea este un act al ascultării - Ioan 13:12-14 
 

Motive pentru slujire: 
1. Slujirea este un mod prin care Dumnezeu administrează 

harul său în lume- 1 Petru 4:10 
2. Biserica are nevoie de slujirea noastră 
3. Slujirea noastră ajută la rezolvarea nevoilor oamenilor - 

2 Corinteni 9:12 
4. Slujirea smulge egoismul nostru - Gal. 5:13 
5. Slujirea noastră inspiră pe alţii să-l laude pe Dumnezeu- 

2 Corinteni 9:12-13 
6. Slujirea ne face să fim creştini puternici şi ne dă o nouă 

însemnătate şi bucuria vieţii - Ioan 13:15-17 
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CERUL  
 UN LOC AL BUCURIEI 

 
Ioan 14:2 

 
 

I.  Isus va fi acolo (Ioan 14:2) 

1. El, care ne-a iubit atât de mult, a murit pe cruce pentru 
noi, va fi acolo (Evrei 12:2) 

2. Comorile şi plăcerile oferite de lumea de aici nu se pot 
compara cu bucuria de a-L vedea şi de a fi cu Isus 
veşnic. 

3. Isus trebuie să fie pe locul întâi în viaţa noastră de aici. 
Dacă El este lumina şi viaţa noastră acum, aşa va fi şi 
acolo (Apocalipsa 21:23) 

 
II.  Alţii vor fi acolo (Luca 13:29) 

1. Cerul va fi plin de cei răscumpăraţi. De asemenea vor fi şi 
îngerii acolo (Luca 15:10) 

2. Prietenii şi cei dragi care mor în Domnul vor fi în 
cer. De asemenea, şi copiii. 

3. Nu va mai fi tristeţe, boală, suferinţă şi despărţire. Va fi un 
loc al bucuriei şi unităţii veşnice (Apocalipsa 21:4) 

 
III.  Şi tu vei fi acolo (Ioan 14:3) 

1.  Tu, care ai fost spălat în sângele Mielului vei fi acolo. 

2. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul 
Său Fiu să moară pentru noi. El răscumpără pe cei ce se 
încred în El şi le va dărui viaţa veşnică. 

3. Cerul va fi un loc al bucuriei pentru mine pentru că 
Isus va fi acolo, alţii vor fi acolo, şi tu vei fi acolo. 
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LOCUL PE CARE ISUS  
ÎL PREGĂTEŞTE  

 
Ioan 14:1-6 

 
 

I. Locul pe care Isus îl pregăteşte este de o frumuseţe 
 deosebită (Apocalipsa 21:16-21) 
 
II.     Locul pe care Isus îl pregăteşte este un loc unde fericirea 
 nu are sfârşit (Apocalipsa 7:16-17; 21:1-2, 4, 25; 22:5) 
 
III.    Locul pe care îl pregăteşte Isus este locul unei minunate 
        părtăşii (Apocalipsa 22:4; 21:3; 1 Tes. 4:13 - 18) 
 
IV. Locul pe care Isus îl pregăteşte este un loc pentru 
 oamenii pregătiţi (Ioan 14:2, 6) 
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DRUMURI 
 

Ioan 14:6 a 
 
 

Ce am face în lumea noastră fără drumuri? Nu ar fi călătorii, 
nici vacanţe, nici muncă, nici misiuni. Drumurile sunt esenţiale 
şi în viaţa noastră spirituală. Există drumuri care sunt la fel de 
importante. 
 

I. Drumul spre Damasc (Fapte 9) 
A. Conduce un om să fie misionar 
B. Ne poate conduce la o mare slujbă în împărăţie 
 

II. Drumul spre Ierusalim (Luca 9; Filipeni 4:19) 
A. Ucenicii au trebuit să depindă de Dumnezeu 
B. Dumnezeu va avea grijă de noi dacă ne punem 

încrederea în El şi umblăm prin credinţă 
 

III.  Drumul spre Emaus (Luca 24) 
A. Aici avem siguranţa învierii (1 Corinteni 15) 
B. Ni s-a spus să nu rămânem cum suntem, ci să 

creştem şi să  împărtăşim Vestea Bună (2 Petru 3:18) 
 

IV.  Drumul spre Ierihon (Luca 10) 
A. Acesta era drumul bunului samaritean spre slujire 
B. Trebuie să luăm aceste exemple în călătoria noastră de 

astăzi şi să-i slujim pe ceilalţi în numele lui Hristos 
 

V.   Drumul spre Gaza (Fapte 8:26) 
A. Aflăm nevoia mărturiei personale şi învăţăturii 
B. Haideţi să-l imităm pe Filip şi să-i învăţăm pe alţii 

- Matei 7:13-14: Fiecare din noi călătorim pe un drum: 
drumul lucrării misionare, drumul grijii lui Dumnezeu, 
drumul slujbei  pentru alţii, drumul credinţei, drumul 
mărturiei personale 
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LUCRAREA DUHULUI SFÂNT  

 PENTRU NOI 
 

Ioan 14:16-17 
 
 

I. El lucrează pentru iluminarea noastră (El ne învaţă) 

1. El este sursa adevărului (Ioan 16:13) 

2. El are cunoştinţă nelimitată (1 Corinteni 2:11) 

3. El este autorul Cuvântului lui Dumnezeu (2 Petru 1:21) 

4. El este de asemenea interpretul adevărului (Ioan 14:26) 
 

II. El lucrează pentru edificarea noastră (El ne zideşte) 

1. El ne dă putere să ne rugăm în alte limbi (Iuda 20; 
1 Corinteni 14:2; 1 Corinteni 14:14) 

2. Rugăciunea în altă limbă este un beneficiu personal 
(1 Corinteni 14:4) 

 
III. El lucrează pentru păstrarea noastră 

1.   Noi suntem pecetluiţi de Duhul Sfânt (Efeseni 4:30) 

2. Pecetea denotă proprietate şi păstrare (2 Cor.1:22; 
Efeseni 4:30) 

 
IV.  El lucrează pentru călăuzirea noastră (El ne conduce) 
       Galateni5:18 
 
V.    El lucrează pentru consolarea noastră (El ne mângâie) 
        Fapte 9:31 
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A ADUCE ROADE BUNE 
 

Ioan 15:1-19 
 
 

I.  Semnificaţia roadei 

1. Cuvintele lui Hristos 

2. Faptele firii pământeşti (Romani 1:29-32; Gal. 5:19-21) 

3. Roada Duhului (Gal. 5:22; 1 Corinteni 13:4-7) 
 
II.   Atitudinea lui Ioan Botezătorul faţă de roadă 

1. A cerut roadă bună de la ucenicii săi (Matei 3:8) 

2. Scuzele nu sunt acceptate (Matei 3:8, 9) 
 

III.  Atitudinea lui Isus faţă de roadă 

1. A cerut o viaţă roditoare (Ioan 15:8-16) 

2. S-a opus ucenicilor falşi (Matei 7:15-20) 

3. A blestemat smochinul (Matei 21:18-20) 
 

IV.  Pavel descrie roada bună 
1. Dragoste, cunoştinţă, sinceritate (Filipeni 1:9-11) 
2. Dragoste în Duhul (Coloseni 1:4-12) 
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CREŞTINII, CA TRIMIŞI 
 

Ioan 17:18; 20:21 
 
 

I.   El a fost trimis ca unul care nu a aparţinut lumii 
 
II.   El a fost trimis din dragoste pentru lume (Ioan 3:16) 
 
III.  El a fost trimis să descopere caracterul lui Dumnezeu 

(Ioan 17:6) 
 

IV. El a fost trimis să declare cuvântul lui Dumnezeu 
(Ioan 17:8-14) 

 
V.     El a fost trimis să-Şi dea viaţa ca jertfă (Marcu 10:45) 
 
VI.   El a fost trimis echipat cu putere de sus (Matei 3:16) 
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S-A SFÂRŞIT ! 
 

Ioan 19:30 
 
 

I.  Un strigăt al împlinirii 
A. S-a sfârşit cu acuzaţiile şi persecuţiile. Ei L-au acuzat că ar 

fi un beţiv şi că ar avea drac. Ei L-au biciuit şi L-au 
batjocorit (Marcu 15). El a murit între doi tâlhari, în 
mijlocul unei mulţimi care striga. Dar s-a sfârşit! 
Bătălia este câştigată: este terminată. 

B. Sarcina de a-L reprezenta pe Tatăl este terminată       
(loan 14:9-10) 

C. Profeţiile care se refereau la El, sunt împlinite    
(Genesa 49:10; Isaia 11:1; 53:5) 

D.   O viaţă fără păcat este demonstrată (1 Petru 2:21, 22) 
E.  Cerinţele sunt îndeplinite complet (Ioan 9:4; 17:4,6;   

Evrei 10:7) 
 

II.  Un strigăt al cuceririi 
A. Un strigăt al cuceririi - al victoriei (Coloseni 2:15) 
B. Încercarea de a-L face rege îndepărtată 
 

III. Un strigăt al consacrării 
A. Ghetsimani l-a demonstrat (Luca 22:42; Fili.2:8; Evrei 2:9; 

5:8) 
B. Credincioşia l-a dovedit 

 

IV. Un strigăt al provocării 
A. Provocarea ucenicilor Săi şi a unei lumi pierdute     

(Marcu 16:15 - 16; Matei 28:18-20) 
B.  Amintirea dezaprobării lumii (Ioan 15:18; 16:33;       

Matei 10:22) 
C.  Încurajarea la credinţă (Ioan 14:1)  
D.  Provocare la sacrificiu (1 Pet.4:13, 14, 16; 2 Tim. 2:12) 
E.  Invitaţia de a-L urma (Luca 9:23; Ioan 12:26) 
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DOMNUL MEU ŞI DUMNEZEUL MEU 

 
Ioan 20:25, 28 

 
 

I.  Naşterea Lui 

1. El a fost născut din fecioară 

2. El a fost născut ca împărat (Matei 2) 

- îngerii au anunţat 

- păstorii s-au închinat 

- magii au adus daruri 

- conducătorii au încercat să-L omoare 

3. El a fost născut ca Împărat, Mântuitor şi Judecător 
pentru toţi oamenii. 

 
II. Natura Lui 

1. El a fost omenesc şi divin 

- a fost aşa omenesc încât s-a putut bucura la nuntă 
(Ioan 2) 

- El a fost aşa de divin încât a transformat apa în vin 

- El a fost aşa de uman că a putut plânge pentru cel mort 

- El a fost aşa de divin că a putut să învie morţii 
2. Natura Lui L-a făcut un bun mijlocitor 

- El îl cunoaşte pe Dumnezeu perfect (Fii. 2; Ioan 14:7-
10) 

- El cunoaşte ce este în om (Evrei 4:14-16) 

- Cine altul putea să ne împace pe noi cu Dumnezeu? 
  
III.  Mesajul Lui 

1. Teme absolute 

- "Dacă nu vă veţi pocăi, veţi pieri." (Luca 13:3) 

- 'Dacă nu vă naşteţi din nou, nu puteţi intra în cer." 
(Ioan 3:3) 
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2. El dă viaţă 

- El dă viaţă acum (Ioan 10:10) 

- El dă viaţă veşnică (Ioan 6:47) 
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ISUS SE ARATĂ ŞI LUI TOMA 
 

Ioan 20:24-29 

      
    

I.  Ce vrei să verifici? Care îţi sunt semnele de întrebare? 
A. Toma:  

1. Să văd în mâinile lui semnul cuielor. Ioan 20:25b 
2. Să pun degetul meu în semnul cuielor. Ioan 20:25c 
3. Să pun mâna mea în coasta lui Ioan 20:25c 

Răspuns: Ioan 20:27 
B. Eliezer:  

1. Fata să răspundă la întrebarea Geneza 24:14 
  Răspuns: Geneza 24: 17-19 

C. Moise:  
1. Toiagul prefăcut în şarpe. Exodul 4:1-3 
  Răspuns: Exod 4:4 
2. Lepra pe mână. Exod 4:6  
  Răspuns: Exod 4:7 
3. Prefacerea apei în sânge. Exod 4:9 
  Răspuns: Exod 7:19 

4. Defectul vorbirii Exod 4:10  
  Răspuns: Exod 4:11-16 

D. Ghedeon:  
1. Cere un semn (jertfă). Jud. 6:17-18 
  Răspuns: Jud. 6:38 
2. Semnul cu lâna. Jud. 6:37 
  Răspuns: Jud. 6:38 
3. A doua încercare cu lâna. Jud. 6:39 
  Răspuns: Jud. 6:40 
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II. Prezenţa lui Isus nu poate fi oprită, nici de:  
1.   Uşile încuiate- Ioan 20:26 
2.   Decretul lui Irod- Matei 2:16 
3.   Mormântul rece- Matei 28:2-6 
4.   Partide politice, guverne; ex. China, România 

       
III. Cine este Isus pentru tine? 

1. Toma: „Domnul meu şi Dumnezeul meu“- Ioan 20:28 
2. Ucenici: „Domnul“- Matei 9:25 
3. Consăteni: „fiul tâmplarului“- Matei 13:55-56 
4. Petru: „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“ - 
 Matei 16:16 
5. Tânărul bogat: „Învăţătorul“- Matei 19:16 
6. Noroadele: „Fiul lui David“- Matei 21:9 
7. Ostaşii îşi băteau joc:„plecăciune Împăratului Iudeilor“- 

Matei 27:29 
8. Bolnavii: „Vindecătorul“, Eliberatorul, Speranţa. 

 
IV. Recomandarea lui Isus 

 1.  Lui Toma: „ferice de cei ce nu au văzut şi au crezut“-  
Ioan 20:29 

 2.  Ucenicilor: „veniţi după mine şi vă voi face pescari de 
oameni“- Matei 4:19  

3.   Femeii bolnave de 12 ani: „fiică, credinţa ta te-a mântuit. 
Du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta“- Marcu 5:34 

4.   Tânărului bogat: „vinde tot ce ai şi dă la săraci şi vei avea 
o comoară în cer, apoi vino şi urmeăză-mă“-  
Marcu 10:21 

 
Încheiere:  

1. Care îţi sunt semnele de întrebare? 
2. Prezenţa lui Isus nu poate fi oprită? 
3. Cine este Isus pentru tine? 
4. Recomandarea lui Isus!  
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DOVEZILE INFAILIBILE  
ALE ÎNVIERII LUI HRISTOS 

 
Faptele Apostolilor 1:1-3 

 
 

I.   Prima dovadă este transformarea ucenicilor 
(Fapte 3:14-15; Ioan 21:12-13) 
 

II.  A doua dovadă este absenţa trupului lui Hristos 
(Marcu 16:6; Ioan 20:2) 
 

III.  A treia dovadă este mărturia lui Pavel (1 Cor.15;              
1 Tes. 4:13-18) 

 
IV. A patra dovadă sunt Evangheliile (Matei, Marcu,  Luca, 

Ioan) 
 
V. A cincea dovadă este existenţa Bisericii (Ioan 16:7;       

1 Corinteni 15:3-4) 
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FĂGĂDUINŢA TATĂLUI 
 

Faptele Apostolilor 1:4 
 
 

I.  Ce este această promisiune? 
1. Unul care locuieşte (Ioan 14:16) 
2. Unul care mângâie (Ioan 16:7)  
3. Unul care este martor (Ioan 15:16) 
  

II. Condiţiile pentru primirea făgăduinţei         
1.   Să  crezi  
2.   Să aştepţi (Luca 24:49) 
3.   Să doreşti (Isaia 44:3) 

 
III. Rezultatele care au urmat  

1.  Putere să facă voia lui Dumnezeu (Filipeni 2:13) 

2.  Putere să umble pe calea lui Dumnezeu (Ezechiel 36:27) 

3.  Putere să mărturisească Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 
1:8; 4:33) 
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APARIŢIILE LUI ISUS  
 

Fapte 1:1 – 11  
 
 

I. Hristos a apărut întâi Mariei Magdalena 
 Marcu 16:9-11; Ioan 20:14-18 
 
II. Hristos s-a arătat femeilor - Mat.28:9-10 
 
III. În timpul după-amiezii, Hristos s-a arătat şi a 

umblat pe drumul Emausului - Marcu 16:12-13;       
Luca 24:13:32 

 
IV.  Seara a apărut celor 10 apostoli în odaia de sus 

unde Toma era  absent. Marcu 16:14; Luca 24:36-43; 
Ioan 20:19-23; 1 Corinteni 15:5b 

 
V. Toma - 1 Ioan 20:24 
 
VI.     Hristos se arată ucenicilor unde şi Toma era prezent 

Ioan 20:26-29; 1 Corinteni 15:5b 
 
VII.     Hristos se arată celor 7 ucenici la mare.  

Ioan 21:1-24 
 
VIII.  Hristos a venit la cei 11 pe muntele din Galileea. 

Matei 28:16-20; Marcu 16:15-18 
 
IX. Hristos s-a arătat la peste 500 persoane - 1 Cor. 15:6 
 
X. Hristos s-a arătat lui Iacov - 1 Corinteni 15:7 
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PERSOANA RUSALIILOR 
 

Fapte 2 
 
 
29 % dintre creştini sunt penticostali.  
O persoană a rusalilor este:  

 
I.    Persoană care iubeşte rugăciuea şi unitatea – v.1 

1.  „Fiecare zi este un dar care trebuie deschis cu 
rugăciune.“ 

2.  „Nu căuta binecuvântările, caută-L pe cel ce 
binecuvintează. 

3.  „Cu cât omul îngenunchează mai mult înaintea lui 
Dumnezeu, cu atât stă mai tare înaintea oamenilor.“ 

4.  „Rugăciunea este secretul puterii.“- Evan Roberts  

5.  „În lucrurile esenţiale – unitate.  
      În lucrurile neesenţiale – libertate.  
      În toate lucrurile – dragoste.“ (Richard Baxter după 

Augustin) 
 

II.   Persoană care trăieşte experinţele supranaturale – v.2-4 
 

III. Persoană care cunoaşte cuvântul lui Dumnezeu –     
v.5-36 
1. „Biblia nu este pentru informare, ci pentru 

transformare.“ 
2. „Sfânta Scriptură este scrisoarea noastră de acasă“ – 

Augustin.  
 

IV. Persoană care aduce roade – v.37-42 
1.   Pocăinţă (naşterea din nou)  
2.   Botezul în apă  
3.   Botezul cu Duhul Sfânt 
4.    V.42 
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V.  Persoană care este altruistă -44, 45 
 
VI. Persoană care frecventează permanent casa Domnului 

– v.46 
 
VII. Persoană care iubeşte închinarea – v.47   
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ISUS HRISTOS, 
 DOMNUL VIEŢII  

 
Faptele Apostolilor 2:22-36 

 
 

I.  Viaţa Sa (Fapte 2:22)  
 1.Naşterea Lui a fost miraculoasă (Luca 1:35)  
 2.Caracterul Său a fost ireproşabil (Luca 23:4) 
 3.Învăţătura Lui a fost plină de autoritate (Matei 7:29) 

4. Lucrările Lui au fost surprinzătoare (Marcu 4:41) 
 
II.  Moartea Sa (Fapte 2:23) 

1. Moartea Sa a fost hotărâtă (1 Petru 1:11) 

2. Moartea Sa a fost prevestită (Matei 27:22, 25) 

3. Moartea Sa a fost voluntară (Ioan 10:17-18) 

4. Moartea Sa a fost răscumpărătoare (1 Petru 1:18, 19) 
 

III. Învierea Sa (Fapte 2:24-32) 

1. Învierea sa înseamnă justificare (Romani 4:25) 

2. Învierea Sa înseamnă viaţă (Ioan 12:24) 

3. Învierea Sa înseamnă putere (Efeseni 1:19, 20) 

4. Învierea Sa înseamnă răpire (1 Corinteni 15:20-23) 
 

IV. Înălţarea Sa (Fapte 2:33-35)  

1. Înălţarea Sa înseamnă mijlocire (Evrei 9:24) 

2. Înălţarea Sa înseamnă pregătire (Ioan 14:2)  

3. Înălţarea Sa înseamnă iertare (Fapte 5:31) 

4. Înălţarea Sa înseamnă slavă (Ioan 17:1) 
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PUTEREA ŞI SCOPUL 

 RUSALIILOR 
 

Faptele Apostolilor 2:38, 39 
 
 

I.  Promisiunea Scripturală a Rusaliilor 

1. Rusaliile promise de profeţi (Ioel 2:28, 29) 

2. Rusaliile promise prin Ioan Botezătorul (Matei 3:11) 

3. Rusaliile promise de Isus (Ioan 14:16) 
 

II. Continuarea Rusaliilor a fost promisă Bisericii  
(Fapte 2:38, 39) 

1. Botezul cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii a început 
în ziua Cincizecimii. 

2. Credincioşii ar trebui să dorească botezul cu Duhul 
Sfânt. 

 
III. Dinamica divină a Rusaliilor (Fapte 1:8) 

1. Putere divină (Ezechiel 37:14) 

2. Putere de convingere (Fapte 2:16, 17) 

3. Putere de pătrundere (Ioan 3:1-11) 
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DE CE VINDECĂ DUMNEZEU? 
 

Faptele Apostolilor 3 
 
 

I. Pentru a atrage atenţia oamenilor 

1. v. 9-11: Oamenii au văzut, au fost uimiţi şi au alergat să 
afle ce se întâmplase. 

2. v. 12-26: Aceasta a atras atenţia lui Petru asupra 
nevoilor oamenilor. 

 

II.  Pentru a da posibilitate Evangheliei să fie predicată 

1.   v. 11: Oamenii au alergat în pridvorul lui Solomon 
2.   Acesta era un loc obişnuit de meditaţie şi îndemnare 
3.   Petru, Ioan şi fostul olog se duseseră acolo 
4.   Petru a văzut aceasta şi le-a vorbit - el a fost mişcat de 

Duhul Sfânt să le predice adevărul. 
5.   Aproape 5000 de oameni au crezut (Fapte 4:4) 

 

III. Pentru a aduce glorie lui Isus 

1. Dumnezeu L-a proslăvit pe Isus înviindu-L din morţi 
(v. 15) 

2. Dumnezeu L-a glorificat pe Isus făcând ca evenimentul 
să aibă loc "prin credinţa în Numele Său" (v. 16) 

3. Dumnezeu L-a glorificat pe Isus ".. .L-a trimis mai întâi 
vouă, ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi 
de la fărădelegile sale" (v. 26) 

 

IV.  Pentru a ne împlini nevoile, deoarece El poartă de grijă 
       Ologul cerşea - 

1.   Pentru că trebuia să trăiască. 
2.  Pentru că nu avea nici o altă nădejde. 
3.  Strigătul inimii sale a fost ceea ce a auzit Dumnezeu - 

"Vreau să fiu întreg ca ceilalţi oameni." Filipeni 4:19 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 295 

 
NICI UN ALT NUME 

 
Faptele Apostolilor 4:12 

 
 

I.  O mare necesitate (v. 12a)  
"Noi trebuie să fim ...mântuiţi"  
 

II.  O mare posibilitate (v. 12b) 
 "Mântuirea" 
  
III. O mare autoritate (v. 2c)  

"Numele Lui" 
 

IV. O mare responsabilitate (v. 12d)  
      "Nici un alt nume" 
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CUM POT ŞTI CEILALŢI CĂ  
 EŞTI CREŞTIN?  

 
Faptele Apostolilor 4:13 

 
 

I.    Prin atitudinea noastră faţă de păcat (1 Ioan 3:9) 
 
II.   Prin lucrurile care ne mulţumesc (Filipeni 3:8) 
 
III. Prin atitudinea ta faţă de ceilalţi oameni..!   
         (Romani 12:17-21) 
 
IV. Prin atitudinea ta faţă de Biserica lui Hristos 

Dacă o persoană e mântuită,  
1. Va dori să se închine Domnului 

2. Va dori să asculte Evanghelia 

3. Va dori să aibă părtăşie cu cei blânzi 

4. Va împărtăşi în lucrarea lui pe cea a bisericii 
 
V. Prin roadele tale 
      "După roadele lor îi veţi cunoaşte." 
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BISERICA 
NOU – TESTAMENTALĂ 

 
Faptele Apostolilor 4:31-35 

 
 

I.  Biserica Noului Testament era o biserică a rugăciunii 
(4:31 a) 

 A. Ei s-au rugat („După ce s-au rugat ei...”) 
 B. Rugăciunea a adus rezultate („s-a cutremurat locul”) 
 C. Ei s-au rugat împreună („ei erau adunaţi împreună”) 
 
II. Bisrica Noului Testament era plină de Duhul Sfânt 

(4:31b) 
 A.  Toţi erau umpluţi („toţi s-au umplut de Duhul Sfânt”) 

B. Toţi au fost umpluţi când s-au rugat  („După ce s-au 
rugat... toţi s-au umplut de Duhul Sfânt) 

III Biserica Noului Testament era o biserică a Cuvântului 
( 4:31 c) 
A. Cuvântul a emanat din umplera cu Duhul Sfânt (toţi s-

au umplut cu Duhul Sfânt... vestea Cuvântul”) 
B. Cuvântul era spus („Ei vesteau Cuvântul”) 
C. Cuvântul era predicat cu îndrăzneală (ei vesteau... cu 

îndrăzneală”) 
IV. Biserica Noului Testament era o biserică a Harului   

(4:33)   
A. Există o abundenţă a harului („un mare har era peste 

toţi”) 
B. Harul şi dragostea domneau („erau o inimă şi un suflet”) 

 
V. Biserica Noului Testament era o biserică a 

Generozităţii (4:34) 
 

A. Împărtăşirea era un lucru firesc („căci nu era niciunul 
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printre ei care să ducă lipsă”). 
B. Dăruirea lor era făcută prin agenţia bisericii („aduceau 

preţul şi-l puneau la picioarele apostolilor”) 
C. Dăruirea lor era o expresie exterioară. 
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ELIBERARE DE SUB LEGĂTURILE 

DIAVOLULUI 
 

Faptele Apostolilor 5:19, 20 
 
 

Introducere 
Citind acest pasaj din Scriptură, avem o imagine frumoasă a puterii 
de eliberare a lui Dumnezeu, care îi scoate pe apostoli din 
închisoare şi le spune să meargă, să stea şi să vorbească. Planul lui 
Dumnezeu pentru poporul Său este ca ei să fie liberi. De prea 
multă vreme mersul, statul în picioare şi vorbirea noastră au fost 
inhibate de legăturile pe care vrăjmaşul le-a pus peste noi. Nu 
putem fi lucrători eficienţi pentru Dumnezeu până nu ne 
câştigăm libertatea în aceste sfere. 
 
I.  Legătura confuziei 

A. Exemplu de confuzie (Exod 32:17, 18): Sunetul care s-a 
ridicat  din tabăra copiilor lui Israel a fost acela al 
confuziei. 

B. Motivele confuziei lor 
1. Ei erau corupţi (v. 7) 

- Murmurând împotriva lui Moise (v. 1) 

- Indoindu-se de Moise (v. 1) 

2. S-au abătut de la cale (v. 8) 

3. Ei erau încăpăţânaţi (v. 9) 
C. Eliberarea lui Dumnezeu din confuzie 

1. "Nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, 
ci să vă prefaceţi" (Romani 12:2) 

2. "Încrede-te în Domnul din toată inima ta; şi 
nu te bizui pe înţelepciunea ta" (Proverbe 3:5) 

3. Umblă în lumină (Ioan 8:12) 
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II.  Legătura controversei 
A. Exemplu de controversă (1 Corinteni 1:11): biserica din 

Corint 
B. Motivele disputei lor 

1. Reies din gândirea "predicatorului religiei" 
(1:12) 

2. Reies din gândirea "carnală" (3:1) 

3. Reies din gândirea "dezechilibrată" (capitolul 
4)  

- Despre probleme morale (capitolul 5) 
 -  Despre probleme civile (capitolul 6) 
 -  Despre probleme spirituale (capitolele 12 şi 13)  

C. Eliberarea lui Dumnezeu din controverse  
1. Pocăieşte-te şi întoarce-te la dragostea dintâi 

(Apocalipsa 2:4, 5) 
2.  Permite-I Duhului Sfânt să aplice dragostea lui      

Dumnezeu inimii tale (Romani 5:5) 
3. Fiţi în pace unii cu alţii (1 Tesaloniceni 5:12, 13) 

 
III.  Legătura condamnării 

A. Exemplu de condamnare (Romani 5:18): Toată rasa 
umană a ajuns sub condamnare. 

B. Motivele condamnării 
1. Păcatul  

- Păcatul comiterii 

(1) Păcatul lui Adam 

(2) Păcatul omului 
- Păcatul omiterii (Iacov 4:17) 

2. Necredinţa (Ioan 3:18) 
C. Eliberarea lui Dumnezeu de sub condamnare 

1. Crede în Domnul Isus (Ioan  
2. Trăieşte în Hristos (Romani  
3. Umblă în Duhul (Romani 8:1) 
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CUM SĂ CUNOAŞTEM VOIA LUI 
DUMNEZEU 

 
Faptele Apostolilor 9:4-6 

 
 

I.  Predarea  
1. Predă-ţi inima ta (Proverbe 23:26) 

2. Predă-ţi mintea ta (Romani 12:2) 

3. Predă-ţi mâinile tale (Iacov 4:7-8) 
 
II. Căutarea 

1. Caută voia lui Dumnezeu (Psalm 40:8) 
2. Caută Cuvântul (2 Timotei 2:15) 
3. Caută sfatul unui prieten (Isaia 1:18) 

 
III. Studierea 

1. Studiază împrejurările 

2. Evaluează-ţi calificarea 

3. Studiază nevoile. Caută uşi deschise 
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PAVEL - UN VAS CURAT 
 

Faptele Apostolilor 9:15 
 
 

I.   Un vas care nu era curat (Fapte 9:1-2)  
- sufla ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor  

 
II. Un vas gol (Fapte 9:6)  

- "Doamne, ce vrei să fac?"  

- planurile lui au fost abandonate  
 
III.  Un vas ales (Fapte 9:15; Galateni 1:15)  
 
IV.  Un vas umplut (Galateni 1:15-16; 2 Corinteni 12:10; 14:7) 
 
V.   Un vas pus deoparte (Fapte 13:2; Efeseni 4:17-24;  Romani 12:1-2) 
 
VI.  Un vas de cinste (Fapte 26:16-18) 
 
VII. Un vas care suferă (2 Corinteni 4:7-10; 2 Timotei 2:11,12;        

Romani 9:21-23, 2 Timotei 2:19-21)  
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O BISERICĂ MODEL  
 

Faptele Apostolilor 9:31 
 
 

I.     Are pace (v. 31a) 
"Biserica se bucura de pace" - cu Dumnezeu şi unul cu 
altul. 
 

II.    Se zideşte (v. 31b) 
În credinţă, prin cuvânt, având rădăcina în dragoste. 
 

III.   Este activă (v. 31c) 
"Umblă" - nu doarme, umblă prin credinţă. 
 

IV. Este smerită (v. 31d) 
"Umblau în frica Domnului" - nu în frica oamenilor, 
nu după modelul lumii. 
 

V. Este fericită (v. 3le) 
"Se bucura" (Apocalipsa 3:17) - mulţumită cu lucrurile 
spirituale. 
 

VI. Este sfântă (v. 3 lf) 
"Umbla în Duhul Sfânt," în părtăşie cu Dumnezeu, 
căutând să-i placă Lui. 
 

VII. Se înmulţea (v. 31 g) 
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PRIMA CONVERTIRE  

DIN EUROPA 
 

Faptele Apostolilor 16:14 
 
 

I. Toate convertirile adevărate vin de la Dumnezeu.  
Un suflet nu este salvat de om, ci de Dumnezeu              
(Fapte 9; 2 Corinteni 5:17) 

 
II. Toate convertirile adevărate vin prin convingere.  
 Păcatul trebuie să fie simţit, ca să te simţi pierdut. Trebuie 

să  existe realizarea vinovăţiei 
A. Conştiinţa vinovăţiei dată prin Duhul Sfânt 
B. Calea de scăpare din pedeapsă este Ispăşirea. Sângele lui 

Hristos îndepărtează vina. 
 
III. Toate convertirile adevărate produc vieţi noi (v. 15) 

A. Concepţii noi despre pericolul în care se află sufletele 
nemântuite 

B. Paşi noi sunt făcuţi 
C. O nouă afecţiune este arătată (Luca 7:36, 50) 

IV. Toate convertirile adevărate implică dorinţa şi voinţa 
noastră 
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MAREA ÎNTREBARE 
 

Faptele Apostolilor 16:30 
 
 

I.    Crede în El şi vei fi mântuit (Matei 9:28) 
 
II.   Primeşte-L pe El şi vei fi mântuit (Ioan 1:12) 
 
III. Vino la El şi vei fi mântuit (Matei 11:28) 
 
IV.  Încrede-te în El şi vei fi mântuit (Psalm 2:12) 
 
V.   Priveşte la El şi vei fi mântuit (Isaia 45:22; Ioan 3:14) 
 
VI.  Dăruieşte-te Lui şi vei fi mântuit (Rom.6:13; Ioan  5:40) 
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APOLO,  CEL CARE UDĂ   
PENTRU DUMNEZEU 

 
Faptele Apostolilor 18:24-28; 

 1 Corinteni 3:6-9 
 
 

Introducere 
Apolo a fost un orator puternic, singurul din Scriptură care 
este identificat ca "elocvent." El era un învăţat, căci el era "tare 
în Scripturi" şi "instruit în calea Domnului." Născut în 
Alexandria, Egipt, el a fost probabil un student al lui Filo. 
 
I.  Limitările lui Apolo 

A. Ştia doar botezul lui Ioan 

1. Îi lipsea o cunoaştere perfectă 

2. Predica promisiunea lui Ioan despre un Botezător 
puternic 

B. Nu lăsa ca lipsa lui de cunoaştere să-l împiedice să facă 
ceea ce putea 

II.  Trăsăturile spirituale ale lui Apolo 
A. Era "înfocat în duh" 

1. Zelul, ca şi dragostea, acoperă o multitudine de 
păcate. 

2. Zelul compensează multe defecte, este greu de 
înlocuit 

B. "Vorbea şi învăţa amănunţit" 
C. Putea fi învăţat - a primit instruire de la nişte simpli 

făcători de corturi. Acuila şi Priscila "i-au arătat mai cu 
deamănuntul  Calea lui Dumnezeu." 

 
III. Trăsăturile noastre  

A. Talentele noastre ne fac potriviţi pentru anumite 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 307 

sarcini: predicarea, predarea, administrarea, câştigarea de 
suflete, cântatul, scrisul, ajutatul. 

B. Abilităţile noastre naturale ne predispun la anumite 
preocupări. 
1 Muzicienii au nevoie de simţul ritmului, tonalităţii şi 

armoniei. 

2. Artiştii au nevoie de simţul compoziţiei, echilibrului, 
culorii. 

3. Scriitorii au nevoie de vocabular, abilităţi lingvistice 

4. Atleţii trebuie să aibă forţă, robusteţe. 

5. Pentru unele slujbe sunt cerute calităţi speciale, care nu 
totdeauna pot fi învăţate. 
 
IV.  Limitele noastre 

A. Adesea dorim să fim ceva pentru care suntem slab 
echipaţi cu daruri spirituale sau abilităţi naturale. 

B. Darurile şi talentele noastre ne indică unde ar trebui 
să fim  implicaţi. Dumnezeu, ştiind toate punctele tari şi 
slăbiciunile noastre, ne cheamă la sarcini pentru care 
suntem cei mai potriviţi. 

 
V.   Lucrarea lui Apolo 

A. El nu a rămas la Efes - biserica pionier. (El a recunoscut 
că nu era un plantator, ci un udător) 

B. El "voia să treacă prin Ahaia" (Corint - biserica mai veche, 
mai stabilizată; Pavel fusese acolo un an şi jumătate) 

C. El "a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei care 
crezuseră" (Fapte 18:27) 

D. Lucrarea sa a fost atât de plină de succes, încât Pavel îl 
plasează pe Apolo la acelaşi nivel cu el însuşi, 
numindu-l împreună lucrător (1 Corinteni3:9) 

 
VI.   Lucrarea noastră 

A. Noi ar trebui să depunem toate eforturile în activităţile în 
care suntem cei mai buni. 
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B. Excepţia este o chemare specială din partea lui 
Dumnezeu. 

1. Dumnezeu a chemat un gângav să apară înaintea lui 
Faraon şi să-l elibereze pe Israel din Egipt            
(Exod 4:10) 

2. Dumnezeu l-a chemat pe Ghedeon cel înfricoşat să 
conducă revoluţia, spunând: "Oare nu te trimit Eu?" 
(Judecători 6:14) 

3. Dumnezeu a chemat un ciobănaş să-l ucidă pe 
puternicul Goliat (1 Samuel 17:42) 

4. Dumnezeu a chemat un băiat de la plug să 
primească o porţie dublă din duhul lui Ilie                 
(1 Regi 19:19) 

5. Isus a ales pescari şi vameşi să-I întemeieze Biserica. 
C. Dumnezeu nu ne va chema la o slujbă în care nu putem 

creşte. 
D. Dacă ne putem mulţumi cu slujba la care Dumnezeu 

ne-a chemat să o facem, vom afla că aceasta este 
locul maximei productivităţi şi satisfacţii. 

  
Încheiere 
Într-un liceu era un băiat cu un defect din naştere care i-a lăsat 
un picior cu 12 cm mai scurt decât celălalt. Unul din braţele sale 
se termina imediat sub cot, cu un ciot. Pe jacheta lui de fotbal 
avea marcat "MGR" (băiatul cu apa). El nu putea alerga sau 
opri mingea, dar putea căra apă. El era chemat când partida se 
termina. Contribuţia sa era să-i răcorească pe cei care jucaseră. 
Când sezonul s-a terminat el a primit o scrisoare, care indica 
faptul că el fusese parte substanţială a eforturilor echipei din 
acel an. Mulţi dintre cei care formau echipa nu primiseră nici o 
scrisoare, pentru că nu au petrecut destul timp jucând. El a făcut 
ce a putut.  

"Eu am sădit, Apolo a udat; dar Dumnezeu a făcut să crească" 
 (1 Corinteni 3:6). 
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AMINTEŞTE-ŢI   
CUVINTELE  LUI  ISUS 

 
Faptele Apostolilor 20:30-38 

 
 
I.  Unele lucruri despre cuvintele lui Isus  

A. Cuvintele lui Isus sunt demne de încredere (Ioan 14:6) 
B. Cuvintele lui Isus rămân (Matei 24:35) 
C. Cuvintele lui Isus sunt puternice (Luca 4:32, 36)  
D. Cuvintele lui Isus sunt deosebite (Ioan 7:46) 

 
II. Aminteşte-ţi cuvintele lui Isus cum le-a spus El 

A. Aminteşte-ţi ce a spus Isus despre suflet (Marcu 8:34-38) 
B. Aminteşte-ţi ce a spus Isus despre naşterea din nou 

 Ioan 3:3-7) 
C. Aminteşte-ţi ce a spus Isus despre câştigarea de suflete 

 Ioan 4:35; Matei 28:16-20) 
D. Aminteşte-ţi ce a spus Isus despre veşnicie - cer               

(Ioan 14:1-6) 
E. Aminteşte-ţi ce a spus Isus despre a doua Sa venire  

(Ioan 14:3) 
        
III. Cum pot fi primite cuvintele lui Isus 

A. Pot fi crezute (Ioan 3:18) 
B. Pot fi respinse 
C. Modul în care primeşti aceste cuvinte va hotărî 

destinul şi fericirea sufletului tău (Ioan 5:24) 
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BARNABA  (FIUL  MÂNGÂIERII)   
UN  LEVIT  DIN  CIPRU 

 
 
I.   Prezentarea lui Barnaba 

A. Cine a fost el? 
1.    Un om de bine 
2.    Plin de credinţă - Fapte 11:24 
3.     Plin de Duhul Sfânt 

4. Darnic şi dornic să ajute lucrarea lui 
Dumnezeu „a vândut un ogor şi a pus banii la 
picioarele apostolilor“- Fapte 4:36-37 

5. Este cel care ştie să se aproprie de cei 
respinşi Ex. Saul - Fapte 9:26-27  

  
B. Ce a văzut, ce a simţit şi ce a făcut Barnaba? 

1.   A văzut harul lui Dumnezeu - Fapte 11:23a 
2.    S-a bucurat - Fapte 11:23b 
3.    I-a îndemnat pe toţi să rămână cu inima hotărâtă, 

alipiţi de Domnul- Fapte 11:23c 
 

II.  Chemarea lui Barnaba şi Saul- Fapte 13:1-12 
1. A fost o chemare divină- „Duhul Sfânt a zis“ v.2 
2. A fost o chemare personală- „Barnaba şi Saul“ 
3. A fost o chemare de separare- „puneţi-mi deoparte“ 
4. A fost o chemare pentru lucrare- „pentru lucrarea la 

care i-am chemat“ 
 

III.   Chemarea a fost aprobată de apostoli- v.3 
IV.   Chemarea a fost urmată de semne şi minuni- v.5-12 
 V.    Dificultăţi în viaţa de credinţă şi de slujire  

 Despărţirea de Pavel- Fapte 15:36-39 
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Tradiţia spune că Barnaba a fost unul din cei 70 şi a murit ca 
martir în Cipru.  Terulian susţine că el ar fi autorul epistolei 
către Evrei.  
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BARNABA 
 FIUL MÂNGÂIERII 

 
Trăsături 

 
 
I.    O personă iubită – Fapte 4:36,37 
 
II.   O persoană cu vederi largi – Fapte 9:36,27 
 
III.  O persoană care ştia să îmbărbăteze – Fapte 11:23 
 
IV.  O persoană plină de Duhul Sfânt – Fapte 11:24 
 
V.    O persoană ce înfluenţează în bine – Fapte 11:25,26 
 
VI.  O persoană de încredere – Fapte 11:29,30 
 
VII. O persoană chemată la lucrarea misionară – Fapte 13:2 
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DE CE NU AU SUCCES PREDICILE? 
 

Faptele Apostolilor 
 
 

I.  Pentru că oamenii nu sunt atenţi. 
Pavel a fost un predicator inspirat. El a fost un "maestru al 
amvonului," totuşi Eutih a adormit (Fapte 20:9) 

 
II.  Pentru că oamenii ridiculizează ceea ce se predică. 

În cetatea Atenei, Pavel a predicat despre învierea lui 
Hristos şi atenienii şi-au bătut joc de predică (Fapte 17:32) 

 
III.  Pentru că oamenii se consideră nevrednici de viaţa 
   veşnică. 

În Antiohia, Pisidiei evreii erau aşa de invidioşi pe Pavel şi 
Barnaba, încât au contrazis predica (Fapte 13:44, 45) 

 
IV.   Pentru că ascultătorii nu suportă doctrina sănătoasă. 

Ei vor să audă cuvinte şi lecţii care le "gâdilă urechile" 
(1Timotei 4:2-3) 

 
V.     Pentru că doctrine false şi fabule au fost deja acceptate 

 şi ascultătorul  nu  mai  are  urechi pentru adevăr        
(2 Timotei 4:4) 
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O INIMĂ PENTRU  
MISIUNE 

 
Romani 1:10 

 
 
Dacă vreau să am o inimă pentru misiune, trebuie să am: 
 
I. O inimă schimbată 

A. Schimbată de sfinţenia lui Dumnezeu - motivul real al 
misiune 

B. Schimbată de dragostea lui Dumnezeu pentru lume  
(Ioan 3:16) 

C. Schimbată de dragostea mea pentru Dumnezeu şi om 

- pentru Dumnezeu (Luca 10:27) 

- pentru ceilalţi (2 Corinteni 5:14; Matei 22:39) 
 
II.  O inimă plină de compasiune 

A. Privind câmpurile (Ioan 4:35) 

- gata pentru seceriş 

- interesată în ţări, probleme 
B. Căutând persoane 

- 2 Corinteni 5:11 
- Nicodim, femeia de la fântână, famenul etiopian, Lidia, 
Onisim 

 
III.  O inimă deschisă 

A. Deschisă la rugăciune 

- pentru secerători 

- pentru rugăciuni 

- pentru susţinători 
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B. Deschisă să dea 
-timp 

- bani 

- pe tine însuţi 
C. Deschisă să meargă (Matei 28:19, 20) 

- o poruncă personală 

- responsabilitate personală 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 316 

 

EVANGHELIA 
 

Romani 1:16; 1 Corinteni 15:1-4 
 
 

I.  Scopurile ei  

1. Să mântuiască, să salveze pe cei pierduţi 

2. Să înlăture moartea şi să aducă viaţă (1 Corinteni 15:22; 
Ioan 11:25,26) 

3. Să pregătească pentru judecată (1 Petru 4:17) 
 
II.  Puterea ei  

 Romani 1:16; 1 Tesaloniceni 1:5 
 
III. Cerinţele ei 

1. Să venim (Matei 11:28) 

2. Să mergem (Matei 28:19) 

3. Să predicăm (Matei 10:7) 
 
IV.  Promisiunile ei 

1. Mari şi preţioase (2 Petru 1:4)  
2.  Har suficient pentru fiecare situaţie (2 Corinteni 12:9)  
3.  Adoptarea în familia lui Dumnezeu (Galateni 4:5)         

4. Viaţă veşnică (Ioan 3:16; 10:28) 
.
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TRĂIND PRIN  
LEGEA SLOBOZENIEI 

 
 

I.     Legea slobozeniei ne eliberează de restricţiile legii 
(Romani 7:5-10) 

 
II.   Legea slobozeniei ne eliberează de disperarea de a 

nu putea ţine legea (Romani 7:24) 
 
III. Legea slobozeniei ne eliberează de vinovăţia 

păcatului (Romani 8:1-4) 
 
IV.   Legea slobozeniei ne eliberează de sub stăpânirea 

păcatului (Romani 6:1-14) 
 
V.  Legea slobozeniei ne ajută să păzim legea lui 
 Dumnezeu şi să nu o călcăm (Romani 6:15-18) 
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VIAŢA SPIRITUALĂ A 
CREDINCIOSULUI 

 
Romani 8:1-39 

 
 

I.   Justificarea - Poziţia credinciosului (8:1)  
Începutul vieţii spirituale  
A. Viaţa spirituală începe "în Hristos." 

1.  Ridicat la o poziţie nouă prin regenerarea "în 
Hristos"  

2. Primirea unei noi libertăţi prin justificare - "nici o 
osândire" 

B. Noua viaţă este trăită "în Hristos."  

1. În Hristos, nici o condamnare (v. 34) 

2. În Hristos, nici o acuzaţie sau judecată (v. 33) 

3. În Hristos, nici un eşec sau judecată (v. 28) 

4. În Hristos, nici o înfrângere (v. 37) 

5. În Hristos, nici o lipsă (v. 32) 

6. În Hristos, nici o despărţire (v. 38, 39) 
 
II. Sfinţirea - Privilegiul credinciosului (8:2-17) 

Trăirea vieţii spirituale  
A. Experienţa sfinţirii este partea lui Dumnezeu (v. 2-11) 

1. Legea păcatului şi a morţii 

2. Legea Duhului de viaţă 
B. Viaţa de sfinţenie este partea credinciosului (12-17) 

1. Duhul de robie 

2. Duhul de înfiere 
 
III.  Glorificarea - Perspectiva credinciosului (8:18-39) 

Răsplata vieţii spirituale 
  A. Anticiparea gloriei eterne (v. 18-25) 
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1. Aşteptări pământeşti 

- Travaliul Creaţiei 

- Noi înşine gemem 
          2. Mijlocire cerească 

- Duhul Sfânt înlăuntru 
- Hristos înălţat 

B. Realizarea gloriei eterne (v. 26-39) 

1. Mai mult decât convinşi (v. 31) 

2. Mai mult decât cuceritori (v. 37)     

3. Mai mult decât încrezători (v. 38) 
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TRIUMFUL CREDINŢEI  
 

Romani 8:18-39 
 
 

I. Nici o acuzaţie împotriva noastră (v. 33) 
 
II. Nici o condamnare asupra noastră (v. 34) 
 
III. Nici un rău nu ni se întâmplă (v. 28) 
 
IV. Nici un bine nu ne este oprit (v. 32) 
 
V.       Nici o încercare nu ne poate birui (v. 37) 
 
VI.      Nici o putere nu ne poate separa (v. 38, 39) 
 
VII.   Nici o comparaţie nu poate exprima gloria care ne 
 aşteaptă (v. 18) 
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SUNTEM BIRUITORI,  
NU VICTIME 

 
Romani 8:28 

 
 

I.  "Ştim" 

1. Obiectiv - pentru că ne spune aşa Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

2. Subiectiv - datorită martorului, Duhul Sfânt, 
care trăieşte înăuntru. 

3. Experimental - pentru că lucrează în vieţile noastre. 

4. Credinţa noastră este în credincioşia lui Dumnezeu. 
 
II. "Toate lucrurile" 

1. Înţelegerea este copleşitoare. 

2. Nevoia financiară şi durerea ne amintesc că ne lipsesc 
resursele. 

3. Încurcăturile şi greşelile ne amintesc că ne lipseşte 
înţelepciunea. 

4. Isus este echivalentul cerinţei. 
 
III. "Lucrează" 

1. Căile lui Dumnezeu nu sunt nici accidentale nici 
incidentale 

2. "Paşii unui om bun sunt orânduiţi de Dumnezeu" 
(Psalm 37:23) 

3. Isus "are milă de slăbiciunile noastre" (Evrei 4:15) 

4. El este întotdeauna acolo, chiar şi în mij locul celor mai 
sfâşietoare circumstanţe 
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IV. "Împreună pentru bine" 

1. Suntem formaţi în imaginea lui Dumnezeu 

2. Crucea precede cununa . 

3. Ostilitatea se va dovedi a fi avantajoasă 

4. Hristos transformă tragedia aparentă în 
triumf Filipeni4:13 
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CREDINCIOSUL ŞI  
COMPORTAMENTUL LUI ZILNIC 

 
Romani 12 

 
 
I. Credinciosul şi Dumnezeu - 12:1,2 

1. Dedicarea trupului- credinciosul trebuie să îşi prezinte trupul 
său înaintea lui Dumnezeu. Omul abuzează, neglijează, 
ignoră trupul sau prin mâncare excesivă, luând substanţe 
tari, lipsa de odihnă, blestem, luptă.  
Trupul trebuie oferit lui Dumnezeu - dorinţele şi viaţa lui 
Isus.  
Trupul este templul Duhului Sfânt.  
1 Corinteni 6:19-20; Romani 6:13; 2 Corinteni 10:5  

2. Să nu ne potrivim chipului lumii acesteia.  
a. Lumea va trece - 1 Corinteni 7:31 
b. Să nu căutăm părtăşia cu lumea- 2 Corinteni 6:17-18  

3. Să avem o minte / gândire transformată de prezenţa şi chipul 
lui Hristos în viaţa credinciosului.  

 
II. Credinciosul şi el însuşi - 12:3-8 

Noi suntem prea ocupaţi cu importanţa, popularitatea, 
părtăşia, bogăţia, părerile, educaţia, titlul. Dumnezeu nu 
doreşte ca noi ca să ne vedem superiori. Ceea ce suntem şi 
ceea ce avem este de la Dumnezeu. Ceea ce am primit este 
dor o măsură. Nici o persoană nu are măsura plinătăţii. Nici 
unul nu este perfect în vreun domeniu. Nimeni nu are 
monopolul darurilor.  
Darurile:   

- Prorociei- să proclami, să explici voia lui Dumnezeu 
- Slujirii (diaconi)- să slujeşti în mod practic 
- Învăţării- abilitatea de a explica oamenilor adevărul 
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- Îmbărbătării- a motiva, a sfătui, a încuraja, a avertiza 
oamenii 

- Dărniciei- a dărui altora 
- Conducerii- autoritate, administraţie, conducere 
- Milosteniei- iertare şi compasiune pentru alţii.  

 
III.  Credinciosul şi alţi credincioşi - 12:9-13 
        Cum să tratăm alţi credincioşi.  

1.Dragostea frăţească - 2:9,10- credinciosul trebuie să 
iubească sincer 

2.Slujire, lucrare- 12:11 
3.Necazui – speranţă - rugăciune 
4.Ajutorare - credinciosul trebuie să rezolve nevoile 

oamenilor 
 
IV.  Credinciosul şi necredincioşii- 12:14-21  

1. Să binecuvântăm pe cei ce ne persecută- v.14 
Să vorbim de bine: să-i vorbim de bine, să le vorbim 
frumos. Să ne rugăm pentru ei, să le facem bine.  

2. Slujire- 12:15 
Să ne bucurăm 
Să plângem cu ei 

3. Unitate- dragoste cu cei din clasele inferioare- v.15 
Să aibă acelaşi simţăminte 
Să nu umble după lucruri înalte 
Să nu ne socotim singuri înţelepţi 

4. Să trăim deasupra oricărui reproş.  
Credinciosul- viaţă şi umblare (12:17) 

5. Să trăim în pace cu toţi - 12:18 
6. Răzbunarea este a Domnului- 12:19-21 

Să ne tratăm duşmanii cu dragoste 
Să biruim răul prin bine.  
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AUTOBIOGRAFIA  
SPIRITUALĂ  A LUI PAVEL 

 
Romani 

 
 
I.  Dar „eu“ sunt pământesc - 7:17 

„Vândut rob păcatului“- el realizează că legea este spirituală, 
dar fiind firesc, el nu poate împlini legea duhovnicească - el 
este rob păcatului - Ps. 51:6 

 
II.  Eu sunt nenorocit- 7:24 

„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de 
moarte?...“ 
Prin lumina cuvântului lui Dumnezeu descoperim starea 
noastră, şi atunci strigăm „cine ma va izbăvi?...“ 
 

III. Mie nu îmi este ruşine - 1:16 
Aceasta este limba unuia care a experimentat puterea lui 
Dumnezeu descoperită în evanghelia lui Hristos -                
1 Corinteni 15:57 

 
IV.  Eu sunt dator- 1:16  

 El a primit mântuirea prin harul lui Dumnezeu şi el devine 
dator pentru cei nemântuiţi, fie greci, fie barbari, înţelepţi, 
neînţelepţi.  
 

V.  Eu sunt gata- 1:15 „am o vie dorinţă“ 
Gata pentru orice lucrare a împăratului? 
 La fel ca şi soldatul. Modul de a fi gata pentru mari lucrări 
eşti să fii gata întotdeauna pentru lucrările mici.  

 
VI.   Eu sunt încredinţat- 8:38 

El este încredinţat ca dragostea lui Dumnezeu prin Isus 
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Hristos este neschimbată. Să fim întotdeuna siguri că îi 
suntem plăcuţi lui Dumnezeu.  

 
VII.  Eu sunt apostol - 11:13 

 Misiunea lui era „apostol al neamurilor“. Care este 
misiunea ta? Fapte 9:6 -   

  „Doamne, ce vrei să fac?“ 
 

VIII. Eu sunt sigur- 15:29 
 Este o mare bucurie să mergi în numele Lui şi în plinătatea 

binecuvântărilor  lui Hristos. Fiecare predicator trebuie să 
o aibă.  

 
IX.   Eu sunt fericit- 16:19 „mă bucur de voi“ 

 Datorită ascultării lor, apostolul se bucura.  
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PATRU FELURI  
DE OAMENI 

 
1 Corinteni 2:14 -3:4 

 
 

I.  Omul firesc (2:14) :  
A. Necredincios, necreştin 

- nereligios 
B. Fără Duhul lui Dumnezeu 

 
II. Credinciosul-copil (3:1-2) 

A. Noul creştin este cel care s-a convertit recent 
B. Caracteristicile unui creştin nou 

- flămând după Cuvântul lui Dumnezeu 
  (1 Petru 2:2, 3) 

- doreşte o trăire sfântă (Romani 8:12-16) 

- iubeşte pe ceilalţi (1 Ioan 3:23) 

- doreşte să le spună şi altora (Fapte 4:18-20) 
 
III.  Creştinul firesc - credinciosul lumesc (3:3, 4) 

A. Un credincios a cărui creştere a fost oprită de 
păcat 

B. Caracteristicile unui creştin firesc: 

- puţină dorinţă după Cuvântul lui Dumnezeu 

- apatie în ce priveşte lucrurile spirituale: 
 

1.   În stilul de viaţă (Luca 8:1-15) 
2. În doctrină (1 Corinteni 3:1-2; Evrei 5:11-6:3 
3. În atitudine (Coloseni 3:1,2)  

 

- relaţie slabă cu ceilalţi (1 Corinteni 3:3) 

- mărturie slabă  
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IV.  Creştinul matur spiritual (2:15; 3:1) 
A. Ascultător de cuvântul lui Dumnezeu şi călăuzit de 

Duhul 
B. Caracteristici ale creştinilor maturi: 

- se ţine de o doctrină solidă 
 (Evrei 5:11-14; Efeseni 4:11-16) 

- este sensibil la o trăire evlavioasă (Evrei 5:14) 
- acceptă disciplina Duhului Sfânt (Evrei 12:7-11) 
- se dezbracă de omul vechi şi se îmbracă cu cel nou 

(Efeseni 4:17-32; Coloseni 3:5-10) 
- manifestă dragoste şi roadă Duhului Sfânt (1 Cor.13:4-

8a; Galateni 5:22) 
- reflectă caracterul şi calitatea în maturitate aşteptată de la 

un lider (1 Timotei 3:1-12; Tit 1:5-9) 
- stabileşte priorităţi corecte (Coloseni 3:1-4) 
- continuă să meargă înainte (Filipeni 3:12-16) 
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CREŞTINII ŞI CREDINŢA LOR  
ÎNAINTEA ALTORA  

 
1 Corinteni 4:1-21 

 
 
I.  Ar trebui să ne amintim poziţia noastră în faţa lumii 

(1 Corinteni 4:1, 2) 
A. Noi suntem responsabili în faţa oamenilor (v. 1) 
B. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu (v. 1) 
C. Noi suntem slujitori faţă de oameni (v. 1) 

- un administrator este cel care răspunde pentru ceea ce 
aparţine altuia (1 Corinteni 6:19, 20;Romani 12:1) 

- ca şi administratori ai lui Dumnezeu suntem responsa-
bili faţă de El (1 Corinteni 4:2) 

 
II. Creştinii se află sub o judecată triplă (1 Corinteni 4:3-5) 

A.  Suntem judecaţi de lume (v. 3) 
B. Suntem judecaţi de biserică (v. 3) 
C. Suntem judecaţi de Dumnezeu (v. 4, 5) 
D. Creştinii ar trebui să se judece ei înşişi înainte de a o face 

alţii şi înainte ca Dumnezeu să trebuiască să o facă 
 
III.   Ceea ce posedăm în prezent se datorează bunătăţii lui 

Dumnezeu faţă de noi (1 Corinteni 4:6, 7) 
A. Nimeni nu e mai mare decât permite Dumnezeu (v. 6) 
B. Toţi suntem la fel prin natură (v. 7a) 
C. Toţi ar trebui să-L glorificăm pe Dumnezeu care ne dă tot 

ceea ce posedăm (v. 7) 
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CINA DOMNULUI 
 

1 Corinteni 11:20 
 
 

Să faceţi aceasta... 
 
I.  De ce o facem?  

1. Datorită instituirii divine (Luca 22:19-20) 

2. Din cauza inaugurării istorice (1 Corinteni 11:23) 

3. Datorită interpretării apostolice (1 Corinteni 10:16, 17; 
11:26) 

 
II.  Ce să facem? 

1. Ne aducem aminte de Persoana unică (1 Corinteni 11:24) 

2. Noi proclamăm moartea Lui (1 Corinteni 11:26) 

3. Sărbătorim victoria (1 Corinteni 15:4) - învierea 
Domnului 

4. Exprimăm părtăşia mondială (1 Corinteni 10:16, 17) 

5. Anticipăm gloriosul eveniment (1 Corinteni 11:26) "până va 
veni El" 

 
III.  Cum să o facem? 

1. Înţelegere  cu mintea -  deosebind trupul Domnului 
(1 Corinteni 11:29) 

2. Conformitate morală - vrednicie (1 Corinteni 11:28) 

3. Respect reciproc (1 Corinteni 11:33) 
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FIECARE SĂ SE CERCETEZE  

PE SINE ÎNSUŞI  
 

1 Corinteni 11:28 
 
 

I.  Trebuie să ne analizăm compania (Psalm.1 
 Proverbe 13:20) 
 
II. Trebuie să ne analizăm obiceiurile (1 Ioan 2:15) 
 
III. Trebuie să ne analizăm gândurile (Psalm 10:4; 
 Proverbe 23:7) 
 
IV.  Trebuie să ne analizăm afecţiunile (Coloseni 3:2; 
 Romani 8:6) 
 
V.   Trebuie să ne analizăm motivele (1 Corinteni 10:31; 
 Coloseni 3:17) 
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DARURILE DUHULUI 
 

1 Corinteni 12:8-10 
 
 

I.  Împărţirea darurilor 
A. Date pentru folosul tuturor (1 Corinteni 12:7) 
B. Împărţite pentru toţi credincioşii (1 Corinteni 12:29, 30) 
C. Împărţite prin suveranitatea voii lui Dumnezeu 

(1 Corinteni 12:11) 
 

II. O divizare a darurilor  
A. Daruri de revelaţie  

1. Vorbirea despre înţelepciune: 1 Corinteni 12:8 

2. Vorbirea despre cunoştinţă: 1 Corinteni 12:8 

3. Deosebirea duhurilor: 1 Corinteni 12:10  
B. Daruri de putere 

1. Credinţa: 1 Corinteni 12:9 

2. Puterea de a face minuni: 1 Corinteni 12:10  

3. Daruri de tămăduire: 1 Corinteni 12:9 
C. Daruri de inspiraţie 

1. Prorocia: 1 Corinteni 12:10  

2. Felurite limbi: 1 Corinteni 12:10 

3. Tălmăcirea limbilor: 1 Corinteni 12:10 
 

III. Expunerea darurilor  
A.  Dorinţa de a fi binecuvântaţi (1 Corinteni 12:31 
B.  Un exerciţiu al evaluării (1 Corinteni 14:27-33) 
C. O metodă pentru zidirea trupului credincioşilor  

(1 Corinteni 14:3,5)   
 

IV.   Dinamismul darurilor 
A. Echipare supranaturală pentru slujbă 
B. Abilităţi care depăşesc abilităţile noastre (2 Cor. 4:7-10, 
16-18) 
C. Putere de la sursa puterii (Zaharia 4:6) 
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DRAGOSTEA FRĂŢEASCĂ 

 
1 Corinteni 13 

 
 
Cântarea cântărilor 2:4- „dragostea este steagul fluturat peste 
mine“ 
 
I.   Responsabilitatea pe care o avem- Geneza 4:9 

Suntem responsabili cum tratăm fraţii şi surorile 
 
II.  Dragostea faţă de cei care ne-au făcut rău- Geneza 45:4 

Dumnezeu aşteaptă să demonstrăm uitare şi să exprimăm 
dragoste.  

 
III. Dragostea faţă de străini - Lev. 19:34 

 Să-i tratăm pe alţii ca familia noastră.  
 
IV. Să locuim în prezenţa Domnului - Ps. 15:3 
 
V.  Să-i iubim pe cei care au ceva împotriva noastră -  
 Matei 5:44   
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OPT LUCRURI 
 

1 Corinteni 13:1-13 
 
 

I.  Opt lucruri faţă de care dragostea reală e mai  mare 

1. Abilitatea de a vorbi în alte limbi (v. 1-3) 

2. Vorbirea în limbi îngereşti 

3. Darul prorociei 

4. Cunoaşterea tuturor tainelor 

5. Toată ştiinţa 

6. Credinţa care mută munţii 

7. Împărţirea averii pentru hrana săracilor 

8. Moartea de martir 
 

II.  Opt lucruri pe care dragostea adevărată le face 

1. Este îndelung răbdătoare (v. 4) 

2. Plină de bunătate (v. 4) 

3. Se bucură de adevăr (v. 6) 

4. Acoperă totul (v. 7) 

5. Crede totul (nu e suspicioasă - v. 7) 

6. Nădăjduieşte totul (v. 7) 

7. Suferă totul (v. 7) 

8. Nu va pieri niciodată (v. 8)  
 

III.   Opt lucruri pe care dragostea adevărată NU le face 

1. Nu pizmuieste (v. 4) 

2. Nu se laudă (v. 4) 

3. Nu se umflă de mândrie (v. 4) 

4. Nu se poartă necuviincios (v. 5) 

5. Nu caută folosul său (v.5) 

6. Nu se mânie repede (v. 5) 

7. Nu se gândeşte la rău (v. 5) 

8. Nu se bucură de nelegiuire (v. 6) 
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REZOLVÂND PROBLEMELE 

LUMII DE AZI 
 

1 Corinteni 13:10 
 
 

I.  Nu te confrunta cu problema singur - 1 Cor. 10:12, 
Proverbe 18:24 

 
II. Problemele au scopul lor - 1 Corinteni 10:13 
 
III.  Dumnezeu găseşte calea de ieşire - 1 Corinteni 10:13 
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"ACESTEA TREI" 
 

1 Corinteni 13:13 
 
 

I.  Credinţa aduce biruinţa (1 Ioan 5:4) 

1. Multor creştini le lipseşte credinţa şi nu pot birui. 

2. Creştinii trebuie să trăiască prin credinţă, prin care vine 
mântuirea şi răspunsul la rugăciune (Matei 21:21-22) 

3. Puterea lui Dumnezeu este un răspuns al credinţei. 

4. Exersăm credinţa prin rugăciune, citirea Cuvântului şi 
lucrul pentru El, ceea ce este plăcut Lui (Evrei 11:6) 

 
II.  Nădejdea înlătură îngrijorările (Romani 15:13) 

1. Mulţi şi-au pierdut speranţa şi trăiesc în disperare. 

2. Mulţi ajung astfel pentru că depind de alţii, sau se bazează, 
pe ei. 

3. Plăcerile şi averile nu pot mulţumi sufletul omenesc           
(Psalm 107:9) 

4. Numai nădăjduind în El vom avea bucurie şi biruinţă 
asupra deznădejdii şi îngrijorării (Psalm 51:12) 

 
III.  Dragostea şterge ura (1 Petru 4:8) 

1. Există destulă neînţelegere şi ură între creştinii cărora le 
lipseşte iubirea. 

2. Fiecare trebuie să iubească şi să fie iubit. 

3. Iubirea dizolvă discordia, şterge ura, aduce roadă         
(Gal. 5:22) 

4. Noi creştem în iubire dedicându-ne Lui şi mângâind pe 
ceilalţi. 
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CEA MAI MARE 

 DINTRE ACESTEA 
 

1 Corinteni 13:13 
 
 

I.  Comparaţia (1 Corinteni 13:1-3) 

1. Pavel insistă asupra importanţei dragostei. 

2. El o compară cu alte daruri: vorbirea în limbi, prorocia. 

3. De asemenea este comparată cu faptele bune şi credinţa. 

4. Să recunoaştem măreţia dragostei, dându-I lui Dumnezeu 
primul loc. Cu cât îl avem mai mult pe El, cu atât vom 
avea mai multă  dragoste. 

 
II.  Caracterul (1 Corinteni 13:4-7) 

1. Pavel descrie caracteristicile dragostei. 

2. 1 Corinteni 13:4 

3. Dragostea e prietenoasă, altruistă, optimistă, împăciui-
toare, curată, dreaptă. 

4. Creştinii dedicaţi total lui Dumnezeu vor primi de la Duhul 
Sfânt caracteristicile dragostei 

 
III.  Biruinţa (1 Corinteni 13:8) 

1. Pavel accentuează biruinţa veşnică a dragostei. 

2. Condiţiile anarhice de azi au adus multe necazuri şi 
stricăciuni în case, biserici, şcoli, guverne şi naţiuni. 

3. Nu există biruinţă asupra iubirii. Dumnezeu este 
atotputernic şi iubitor. 

4. Avem nevoie aici de credinţă şi nădejde, dar dragostea e 
veşnică. 
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HRISTOS E MAI MARE 
 
 
I.   Iertarea Lui converteşte (2 Corinteni 5:17) 

1. Lumea de azi e cufundată în păcat. Cine poate ierta 
păcatul şi schimba firul vieţii? Numai Isus. 

2. Hristos este mai mare decât păcatele noastre. El poate 
ierta, schimbând complet viata. 

3. Trebuie să venim la Hristos Isus pentru că suntem săraci, 
pierduţi şi fără speranţă dacă nu-L avem. Efeseni 2:8 

 
II.  Puritatea Lui curăţă (Matei 8:3) 

1. Lepra este un simbol al păcatului. Aşa cum El a curăţit 
leproşii când a fost pe pământ, va curăţa azi inimi 
necurate şi pline de  păcat. 

2. Hristos este mai mare decât decăderea societăţii 
noastre. El poate înlătura ura şi resentimentele. 

3. Duhul Sfânt al lui Hristos îi va curaţi pe cei care se dedică 
total Lui, umplându-i cu dragostea Lui, cu bucurie şi 
pace. 

 
III.  Pacea Lui mângâie (Ioan 14:27) 

1. Lumea de azi caută pacea prin educaţie, cursa 
înarmărilor şi negocieri, dar fără rezultat. 

2. Pacea poate fi obţinută numai prin Hristos. El e mai 
mare ca stress-ul şi duşmănia societăţii. 

3. Hristos dă pace celor care-şi pun încrederea în El          
(1 Petru 5:7) 

 
IV.  Puterea Lui cucereşte (Matei 28:18) 

1. Generaţia noastră a experimentat distrugerea şi 
devastarea. 

2. Hristos e mai mare decât problemele lumii. 
3. Hristos s-a arătat ca să nimicească puterea diavolului. 
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Suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a 
iubit (1 loan 3:8; Romani 8:37) 
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DUMNEZEU SE OCUPĂ  
DE OAMENII DISPERAŢI  

 
2 Corinteni 1:8-10 

 
 

Introducere 
Pavel se referă la o experienţă îngrozitoare din viaţa sa în timp ce 
era la Efes. Deşi nu cunoaştem toate detaliile, ştim că a plătit 
un greu tribut. Dar din această situaţie disperată el a descoperit 
un mare adevăr: Dumnezeu se ocupă de oamenii disperaţi! 
 
I.   Dumnezeu se ocupă de oamenii handicapaţi fizic 

(Marcu 5:25-34) 
A. "O femeie ...avea o scurgere de sânge de doisprezece 

ani." (v. 25) 
B. Ea "suferise mult de la mulţi doctori." (v. 26a) 
C. Ea "cheltuise tot ce avea." (v. 26b) 
D. Ea "nu simţise nici o uşurare; ba încă îi era mai rău."      

(v. 26c) 
 Ea L-a crezut pe Isus. In disperarea sa ea s-a agăţat de 

poala  hainei Lui (v. 28). Acum ori niciodată; Isus sau 
nimeni! 

 
II.  Dumnezeu se ocupă de cei disperaţi din punct de 

vedere emoţional (Matei 15:21-28) 
A. "Fiica mea este muncită rău de un drac." (v. 22) 
B. "El (Isus) nu i-a răspuns nici un cuvânt."(v. 23) 
C. "Ucenicii Lui ...L-au rugat stăruitor: 'dă-i drumul'."      

(v. 23c) 
D. Isus a răspuns, "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o 

arunci la căţei." (v. 26) Ea a crezut în Isus. În disperarea 
ei, ea s-a agăţat de o fărâmitură de la masa Lui. Acum 
sau niciodată;  Isus sau nimeni! (v. 28) 
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III. Dumnezeu se ocupă de cei disperaţi din punct de 
vedere spiritual (Luca 23:39-43) 
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NU TE PIERDE CU FIREA !  
 

2 Corinteni 4:1, 16-18 
 
 

I.  Pune-ţi încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu  
- 2 Corinteni 1:8, 9- 
A. Ştim ce este siguranţa când îndrăznim să depindem doar 

de El. 
B. În vechime, marinarii se legau de catargul corăbiei atunci 

când furtuni groaznice suflau peste punte. La fel, în furtunile 
noastre, noi trebuie să ne legăm de Dumnezeu. Atunci 
vom fi întotdeauna deasupra şi nu dedesupt. 

C. Nu ne putem încrede în ceea ce posedăm, în poziţie sau în 
oameni. 

 

II. Reînoieşte-ţi încrederea în puterea lui Dumnezeu –               
1 Petru 5:10,11 
A. „Dumnezeul oricărui har” înseamnă că Dumnezeu este 

sursa noastră pentru tot confortul, ajutorul şi mila. 
B. Dumnezeu devine implicat în mod personal în 

folosirea abilităţilor Sale pentru nevoile noastre. 
Dumnezeii însuşi "vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da 
putere şi vă va face neclintiţi." 

C. Versetul 10 
1. "Desăvârşiţi" 
Înţeles: A readuce la o condiţie anterioara, refacerea 

părţilor zdrobite, a aduce la împlinire 
Aplicaţie: Dumnezeu nu va permite ca lucrarea pe 

care a început-o să eşueze (Evrei 13:21) 
2. "Întări" 
Înţeles: A fixa, a face ferm sau solid, a stabiliza ceva 

printr-un suport Aplicaţie: în mijlocul încercării 
tale, Dumnezeu însuşi va clădi un suport pentru 
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tine (Luca 22:31,32) 
3.  "A da putere" 
Înţeles: A împărtăşi putere sau a face puternic  
Aplicaţie: În încercarea ta Dumnezeu te va umple cu 

puterea Sa (Efeseni 6:10). 
4. "A face neclintit" 
Înţeles: A aşeza pe o temelie care nu se clatină, a da o 

bază fermă  
Aplicaţie: Dumnezeu îi va susţine pe cei care sunt ai 

Lui, astfel încât ei nu vor cădea. 
D. Versetul 11 ne aminteşte că Dumnezeu are stăpânire 

eternă. 
Stăpânire aici înseamnă "putere mare în acţiune." Poţi 
avea încredere în puterea mare a lui Dumnezeu. 
 

III. Odihneşte-ţi viaţa în veşnicia lui Dumnezeu 2 Cor.4:17. 
A. Trebuie să vedem dincolo de împrejurările prezente în 

care ne aflăm. Altceva vine! Totul în Scriptură arată 
spre aceasta, şi totul în interiorul nostru strigă după 
aceasta! 

B. "Greutatea de slavă" în eternitate depăşeşte cu mult 
orice suferinţă prezentă (2 Corinteni 5:1-8). 
 

Încheiere 
În lumea de azi, în mijlocul stresului şi durerii de inimă, trebuie 
să auzim mesajul "Nu te pierde cu firea." Când speranţa este 
năruită, inima este zdrobită. Dar cu un Dumnezeu viu există 
totdeauna o speranţă vie. 
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IMAGINEA UNUI OM  
MÂNTUIT 

 
2 Corinteni 5:17 

 
 

El este o fiinţă nouă. 
 
I.  Ce este schimbat la el? 

A. Obiceiurile sale (2 Timotei 2:19) 
B. Nădejdea sa (1 Corinteni 15:19; 1 Tesaloniceni 4:13) 
C. Casa sa (loan 14:1-3; 1 Petru 1:4) 
 

II. Ce experimentează el? 
A. O plăcere nouă (Psalm 1:2) 
B. O dorinţă nouă (Psalm 37:4) 
C. O hotărâre nouă (Filipeni 4:13) 
 

III. Cine este înălţat în el? 
A. Hristos (1 Corinteni 2:2) 
B. Crucea (Galateni 6:14) 
C. Biserica (Efeseni 3:21 

 
IV. La ce este expus el? 

A. Ispite (Iacov 1:14) 
B. Încercări (1 Petru 1:7) 
C. Necazuri (Galateni 6:6-8) 

 
V.  Ce se aşteaptă de la el? 

A. Să-i reziste lui Satan (Iacov 4:7) 
B. Să i se închine Mântuitorului (Psalm 99:9) 
C. Să câştige suflete (Fapte 1:8) 
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PAVEL  
UN ABSOLVENT DE TEOLOGIE 

 
2 Corinteni 12 

 
 

I.  Un absolvent are revelaţii. v.1 
„Voi veni totuşi la vedenile şi descoperirile Domnului“. 

 
II. Un absolvent  are tendinţa de mândrie  v.6  

„Chiar daca aş vrea să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş spune 
adevărul“  

 
III. Un absolvent are un ţepus v.7 

- persoană care  te prigoneşte 
- căsătorie 
- boală etc. 

 
IV. Un absolvent trebuie să fie ales de Dumnezeu v.12  

„Semne, puteri, minuni“ 
 

V.  Un absolvent trebuie sa fie găsit bun v. 20-21 
 

Încheiere v.9: 
„Puterea lui Hristos să rămână în mine.“ 
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ŢEPUŞUL LUI PAVEL 
 

2 Corinteni 12:7-10 
 
 

I.  Pavel a experimentat o problemă specifică 
A. Descrierea problemei sale (v. 7b) 
B. Explicaţia problemei sale (v. 7c) 

 
II. Pavel a suferit cu un scop specific 

A. Ca rezultat al permisiunii lui Dumnezeu (v. 7-9) 
B. Pentru ca Dumnezeu să-l instruiască (v. 9) 

 
III. Pavel a formulat o cerere specifică 

A. S-a rugat ca Dumnezeu să-i ia ţepuşul (v. 8) 
 
IV.  Pavel a descoperit un principiu specific 

A. Scopul lui Dumnezeu poate fi atins prin suferinţă          
(v. 9-10) 

B. Puterea lui Dumnezeu poate fi experimentată în 
suferinţă (v. 9-10) 
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DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU 
 

2 Corinteni 13:11 
 
 

I. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:7, 8) 
 
II. Dragostea Lui nu se schimbă (Ioan 13:11; 16:27) 
 
III. Dragostea Lui este fără sfârşit (Ieremia 31:3) 
 
IV. Dragostea Lui este pentru păcătoşi (Isaia 63:9) 
 
V. Nu merităm dragostea Lui (Isaia 38:17) 
 
 

 
 
 
 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 348 

 

A TRĂI ÎN LUMINA  
DRAGOSTEI SALE 

 
Galateni 2:20 

 
 

I.  O viaţă 
A. Pavel: Galateni 2:20 
B. Isus a zis: "Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este 

Vierul" (Ioan 15:1). El ne spune: "Rămâneţi în Mine..." 
(Ioan 15:4-5) 

C. Nu exista viaţă adevărată fără Hristos. Nici unul nu a 
trăit cu adevărat până când nu a trăit pentru Isus       
(Ioan 14:19) 

 
II.  O lumină care să ne îndrume 

A. În mijlocul răcelii şi a unei lumi corupte, noi avem 
Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu să ne direcţioneze 
(Psalm 119:105) 

B. Frica viitorului dispare când lumina lui Dumnezeu 
străluceşte în jurul nostru. Când cunoaştem acest lucru, 
Duhul Domnului nu ne va conduce acolo unde harul 
Lui nu ne poate păstra (Psalm 27:1) 

C. Isus Hristos este simbolul perfect al luminii. El a spus: 
"Eu sunt lumina lumii" (Ioan 8:12). El a afirmat mai 
departe: "Voi sunteţi lumina lumii" (Matei 5:14). Nu 
avem doar lumina pentru călăuzire, ci şi lumina Sa care 
se reflectă în lumea pierdută. 

 
III. O dragoste care ne afectează 

A. Să fii un premiant al dragostei lui Dumnezeu este cel mai 
mare dar pe care omul l-a primit vreodată. Cum noi am 
primit-o "gratis," trebuie să o dăm fără să aşteptăm 
răsplată. (Matei 10:8) 
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B. De vreme ce dragostea lui Dumnezeu pentru noi 
înseamnă moartea Fiului Său pe Calvar, noi trebuie să 
fim preocupaţi tot timpul, căci noi nu ne aparţinem 
nouă înşine, ci am fost cumpăraţi cu un preţ 
(1 Corinteni 6:20) 

C. Forţa dragostei emite un puternic mandat care 
provoacă pe fiecare creştin să-L servească pe Hristos şi 
să susţină împărăţia Sa pe pământ (2 Corinteni 5:14, 15)  
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CUM LUCREAZĂ DUMNEZEU 
 

Efeseni 1:19 
 
 

I.  Lucrările Lui în poporul Său (Evrei 13:21) 

1. Dumnezeu lucrează în credincioşi pentru a creşte în 
roada Duhului (Galateni 5:22) 

2. Nu putem fi plăcuţi Lui prin eforturile noastre        
(Filipeni 2:13) 

 
II.   Lucrările Lui pentru poporul Său (Romani 8:31) 

1. În societatea motivată egoist de astăzi, creştinii se pot 
simţi singuri în lupta pentru dreptate socială. 

2. Trebuie să ne amintim că Dumnezeul omnipotent este 
cu noi, de partea noastră (Romani 8:28) 

 
III.  Lucrările Lui cu poporul Său (1 Corinteni 3:9)  

1. Unii creştini încearcă să săvârşească lucrările Lui cu 
puterile lor proprii. Ei devin descurajaţi şi falimentează. 

2. Noi suntem "lucrători împreună cu Dumnezeu"               
(2 Corinteni 6:1)  

3. El lucrează cu poporul Său. Puterea Lui e infinită, de 
neînvins. 

 
IV.  Lucrările Lui prin poporul Său (Filipeni 4:13) 

1. Mulţi creştini păcătuiesc în timp ce alţii îndeplinesc 
lucrările Domnului. Ei se simt nepregătiţi pentru lucrarea 
Lui. Ei pot să  facă ceva pentru El dacă se apropie de 
ajutorul Lui (Evrei 13:5) 

2. Trebuie să credem că Dumnezeu vorbeşte prin noi 
dându-ne cuvinte, persoane şi locuri potrivite        
(Matei 10:20) 
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TREI CASE CREŞTINE 

 
Efeseni3:14, 15 

 
 

I.  Prima casă - familia ta 

1. A fost prima creată de Dumnezeu. Frumosul Eden   
n-a fost o casă până nu a avut locuitori, pe Adam şi 
Eva, care au fost aşezaţi de Dumnezeu. A fost o casă 
fericită, pentru că Dumnezeu era acolo  (Genesa 2:7, 
8) 

2. Casa este importantă pentru că este prima linie de 
apărare în naţiunea noastră. Orice lucru îşi are începutul 
în casă. 

 
II.  A doua casă - biserica ta 

1. Biserica este formată din pietre vii, suflete în care locuieşte 
Duhul Sfânt, adunate din toate naţiunile. Hristos este 
Capul Bisericii şi noi suntem mădulare ale trupului Său. 
Este o familie universală, spirituală, compusă din toţi 
credincioşii născuţi cu adevărat din nou (1 Cor. 12:13) 

2. Biserica este trupul vizibil care poartă lucrarea lui Isus 
Hristos pe pământ. 

3. Fiecare creştin născut din nou are nevoie de o biserică. 

- are nevoie de părtăşie şi o găseşte (Fapte 2:42) 

- are nevoie de învăţătură şi o găseşte (Efeseni 4:11, 12) 

- are nevoie de protecţie şi o găseşte (Efeseni 4:14-15) 

- are nevoie de susţinere în rugăciune (Fapte 12:5) 

- are nevoie de lărgirea viziunii (Ioan 4:35) 

- are nevoie de oportunitatea de a fi prins în lucrarea 
creştină (1 Corinteni 12:12-31) 
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III.  A treia casă - casa ta cerească 

1. Este o casă eternă (2 Corinteni 5:1) 

2. Nu este un mit. Avraam a privit-o (Evrei 11:10), Isus a 
promis-o (Ioan 14:1-3), Ioan a avut viziunea ei 
(Apocalipsa 21) 

3. Este promisă celor credincioşi; 1 Corinteni 15:58 
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CREŞTINI DUPĂ VREME  
 

Efeseni 4:14 
 

 
I.  Creştini ai vremii uscate 

1. Vegetaţia trebuie să aibă umezeală adecvată pentru a trăi. 
Vremea uscată aduce pierderi. 

2. Si creştinii au nevoie de umezeală spirituală pentru a 
trăi. Ei trebuie să se roage şi să studieze Biblia mereu. 

3. Nu trebuie să fim creştini de vreme uscată. Isus este "Apa 
Vieţii."  
Putem fi ţinuţi în viaţă şi productivi prin "râuri de apă 
vie" (Ioan 7:38). 

 
II.  Creştini ai vremii ploioase 

1. Prea multă vreme ploioasă aduce întunecime şi 
uneori condamnare. Poate cauza fluvii de ruinare. 

2. Creştinii negativişti şi descurajaţi aduc întunecime şi 
condamnare de asemenea. Ei sting flăcările de 
entuziasm şi progres ale lucrării lui Dumnezeu. 

3. Nu trebuie să fim creştini ai vremii ploioase. Putem 
spune cu psalmistul: Psalm 121:1-2. 

 
III.  Creştini ai vremii fierbinţi 

1. Vremea extrem de fierbinte poate veşteji, pârjoli şi 
distruge vegetaţia, chiar şi oamenii. 

2. Când creştinii cad în fanatism, nu pot deosebi adevărul 
de fals. 
Ei devin deziluzionaţi şi instabili. 

3. Nu trebuie să fim creştini fanatici. Putem deveni 
stabili în credinţă. Duhul Sfânt ne poate menţine 
proaspeţi spiritual, dându-ne călăuzire (Ioan 16:13) 
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IV.  Creştini ai vremii reci 
1.  Vremea rece poate aduce de asemenea pierderi. Ea poate 

îngheţa şi ucide. 

2. Unii creştini sunt reci spiritual. Ei nu mai simt atingerea 
ungerii lui Dumnezeu. Duhovniceşte, ei dau înapoi în 
loc să progreseze. 

3. Nu trebuie să fim creştini ai vremii reci. Prezenţa caldă a 
Duhului Sfânt îi trezeşte, încălzeşte şi revigorează pe cei 
care se supun şi se dedică Lui.  

 
V.  Creştini ai vremii de orice fel 

1. Dumnezeu ne vrea creştini ai tuturor condiţiilor. Trebuie 
să fim gata să mergem, să spunem şi să îndeplinim voia 
Lui "la timp şi ne la timp" (2 Timotei 4:2) 

2. Trebuie să fim constanţi atât în furtuni cât şi în vreme 
senină. 
Putem face ceva cu privire la "vremea" spirituală. 

3. Există creştini ai vremii uscate, ploioase, fierbinţi, reci si ai 
vremii de orice fel. Ce fel de creştin eşti tu, din punct de 
vedere al vremii? 
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CREŞTEREA SPIRITUALĂ 
 

Efeseni 4:14-18 
 
 

La fel cum copiii cresc fizic, Dumnezeu doreşte ca noi să 
creştem spiritual (Efeseni 4:14) 
 
I. Chemare la stabilitate în doctrină (Efeseni 4:14) 

A. Atenţie la ceea ce auzi 
B. Atenţie la ceea ce vezi 
C. Atenţie pe cine urmezi (1 Ioan 4:1-3) 

 
II. Chemare la discernământ (Efeseni 4:12-18) 

A. Trebuie să fim zidiţi (v. 12) 
B. Trebuie să exprimăm adevărul în dragoste (v. 15) 
C. Trebuie să fim eliberaţi de vanitate (v. 17) 

 
III. Chemarea la creştere şi edificare reciprocă (Efes.4:16;    

1 Corinteni 12:12-26) 
A. Biserica trebuie să fie clădită în dragoste 
B. Dumnezeu îşi clădeşte Biserica Sa (Matei 16:16-18) 
C. Biserica va fi glorificată (Efeseni 5:27; Evrei 12:23) 
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"FIŢI PLINI DE DUH"  
 

Efeseni 5:18 – 6:18 
 
 

I.  O viaţă plină de bucurie - să cânţi şi să-L lauzi pe 
Dumnezeu (5:19) 

 
II.   O viaţă plină de bucurie (5:20) 
 
III. O viaţă plină de har (5:22) 

- soţiile să fie supuse soţilor lor (Efeseni 5:22) 

- soţii să-şi iubească soţiile (Efesni 5:25) 
 

IV. O viaţă plină de pace (6:3) 
"Părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri" 

 
V.  O viaţă plină de speranţe (6:8) 

"Fiecare va primi răsplata de la Domnul pentru binele pe 
care-l va fi făcut" (Efeseni 6:8) 

 
VI.  O viaţă plină de putere (6:10)  

"Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui" (Efes. 6:10) 
 
VII.  O viaţă de rugăciune (6:18) 

"Faceţi în orice vreme, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi 
cereri" (Efeseni 6:18) 
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BIRUINŢĂ PRIN RUGĂCIUNE 
 

Efeseni 6:18 
 
 

I.   Roagă-te în timp ce veghezi (Efeseni 6:18) 
1.  Atunci când creştinii neglijează rugăciunea şi vegherea, 

temelia lor spirituală se clatină (Matei 26:41) 

2. Ei trebuie să fie silitori în veghere şi rugăciune pentru 
a nu fi biruiţi de încercări. 

3. Noi de asemenea trebuie să veghem pentru revenirea 
Domnului şi Mântuitorului nostru (Matei 24:42) 

 
II.  Roagă-te în timpul umblării (Coloseni 2:6) 

1. Biblia se referă la viaţa creştinului ca fiind o umblare. 
Putem umbla în lumină sau întuneric. 

2. Trebuie să ne rugăm în umblarea noastră zilnică 
cu El. Rugăciunea aduce schimbări şi călăuzire 
(Coloseni 1:10) 

3. Rugăciunea în timpul umblării fizice este sănătoasă 
duhovniceşte. 

 
III.  Roagă-te în timpul lucrului (1 Timotei 2:8) 

1. Mulţi se roagă înainte şi după muncă dar nu şi în timpul ei. 
Ei nu simt atingerea lui Dumnezeu în nevoie. 

2. Pentru a avea binecuvântarea şi asistenţa Lui continuă, 
trebuie să menţinem un spirit de rugăciune la lucru,. 

3. Creştinii trebuie să se roage şi lucrând pentru Dumnezeu. 
El îi va ajuta (Filipeni 2:13) 
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I V.   Roagă-te în timp ce aştepţi (Psalm 27:14) 

1. Aşteptarea poate fi foarte dificilă în necazuri. 

2. Aşteptarea poate fi însă răsplătită dacă ne rugăm şi 
stăm alături de Dumnezeu. Ea ne va ajuta să creştem. 

3. Dacă ne încredinţăm voia noastră voii Lui, El 
va lua responsabilitatea, dându-ne în schimb pace 
(Filipeni 4:7) 
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UNII PE ALŢII 
 

 
I.  Să ne iubim unii pe alţii  

„Vă poruncesc aceste lucruri, ca sa va iubiţi unii pe alţii“- 
Ioan 15:17 

1. Dragostea de sacrificiu- Efes 5:25 „s-a dat pe sine 
pentru ea“ 

2. Dragostea purificatoare- Efes 5:26-27 
3.    Puritatea lui Isus schimbă persoanele 
4.    Scopul lui Isus este să cureţe persoanele 
5. Dragostea purtătoare de grijă - Efes 5:29 
6.    Dumnezeu rezolvă nevoile noastre 
7. Dragostea unificatoare- Efes 5:30-32 

 
II.  Să fim prieteni unii cu alţii  

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii“- Efes 4:32a 
Filozoful Meucius- „prietenia este un gând în două timpuri.“ 

1. Porunca prieteniei - Efes 4:32; gal. 6:10 
2. Cristalizarea prieteniei- 1 Sam. 18:1 
3. Caracteristicile prieteniei- 1 Sam. 20:41 
4.    Smerenia 
5.    Bucuria (sărutul sfânt)- rom. 12:15 
6.   Zdrobirea (plânsul prietenilor) 
7.   Ridicarea- Prov. 27:17 

 
III.  Să fim corecţi unii cu alţii - Lev. 25:14 

1. Să fim suficienţi de smeriţi să recunoaştem valoarea în 
alţii - Rom. 12:3 

2. Să fim suficienţi de credincioşi ca să fim folosiţi - 
Rom. 12:6-8 

3. Să fim suficienţi de iubitori pentru a fi implicaţi - 
Rom. 12:9 
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4. Să fim suficienţi de bucuroşi ca să dăruim- Rom. 
12:12-13 

 
IV.  Să ne învăţăm unii pe alţii - Col. 3:16 

1. Să învăţăm cu mintea- Col. 3:16a 
2. Să învăţăm cu inima- Col. 3:16b 
3. Să învăţăm în smerenie- Col. 3:16c 

 
V.   Să ne zidim unii pe alţii - 1 Tes. 5:11 

1. Importanţa relaţiei creştine puternice 
2. Impactul relaţiei creştine puternice 
3.   Evanghelizarea  
4.   Relaţia părinţi - copii  
5.   Impactul în societate  
6.   Relaţia: Pavel - Timotei 

 
VI.  Mângâiaţi-vă unii pe alţii - 1 Tes. 4:18 

1. Isus personal a transformat duerea în speranţă  -         
1 Tes. 4:13 

2. Isus personal a transformat moartea în biruinţă -        
1 Tes. 4:14 

3. Isus personal ne-a iubit pe noi- 1 Tes. 4:15-17 
 
VII.  Iertaţi-vă unii pe alţii - Efes 4:32b 

1. Problema neiertării - Marcu 11:25 
2.    Tu rămâi neiertat 
3.    Tu trăieşti fără bucurie- Ps. 66:18 
4.    Iertarea este totdeauna pasibilă 
5. Procesul iertării- Geneza 33:1-11 
6.    Trebuie să fie o decizie să uiţi 
7.    Trebuie să fie o dedicare zilnică să uiţi 
8.   (Esau a refuzat să locuiască cu rănile trecutului) 
9. Trebuie să fie un parteneriat (legământ) stabilit -  

Genesa 33:10 
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CÂND SUFERINŢA AJUTĂ 
 

Filipeni  1:12-20 
 
 

I.   Trecut: "...împrejurările în care mă găsesc..."  (v. 12)  
1. Privire retrospectivă: A durut. Anumite lucruri i s-au 

întâmplat lui Pavel. 
- A fost suferinţă, persecuţie, frustrare şi necaz (2 Cor. 

4:8-11; 11:23-28) 
- Acestea au fost înţelese în lumina cunoaşterii şi slujirii lui 

Hristos (Filipeni 3:7-9) 
2.  Rezultat: A ajutat. Evanghelia a înaintat. 

 

II.  Prezent: "...toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina        
lui Hristos..." (v. 13) 
1. Recapitulare: A durut. 

- Ruşinea şi disgraţia lanţurilor cunoscută în tot 
palatul şi toate celelalte locuri. 

- Invidia şi cearta ca rezultat al predicării lui Hristos. 
2. Rezultat: A ajutat. 

- Fraţii întăriţi. 
- Hristos este predicat, fie cu prefăcătorie, fie în adevăr 

(v. 18) 
 

III.  Viitor: "...mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura." 
(v. 18); "...acesta se va întoarce spre mântuirea 
mea... (v. 19)  

1. Avanpremieră: Doare, "ştiu că lucrul acesta se va..."      
(v. 19) 
- "Lucrul acesta" - lucruri care s-au întâmplat. 
- "Lucrul acesta" - lanţuri şi chinuri care distrug. 

2. Rezultat: A ajutat. 

-    A ajutat în mântuire personală (v. 19) 

-   Rugăciunea şi Duhul Sfânt l-au întărit. 

-   Hristos înălţat (v. 20) 
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CUM SĂ ATINGI DESĂVÂRŞIREA  

 
Filipeni 3:13-14 

 
 

I.   Gândind la desăvârşire (Filipeni 4:8) 

1. Mulţi creştini sunt tot timpul pesimişti. 

2. Nu trebuie să ne lăsăm copleşiţi de întâmplările 
negative, ci să gândim pozitiv, aducând binecuvântări 
altora şi bucurie nouă înşine. 

 
II.  Privind la desăvârşire (Evrei 12:2) 

1. Unii creştini privesc numai la greşelile altora. Aceasta 
probabil datorită propriilor lor greşeli. 

2. Trebuie să vedem binele din ceilalţi, şi mai mult, trebuie 
să privim mereu la Isus. 

 
III. Ascultând despre desăvârşire (Romani 10:17) 

1. Atmosfera e plină de blasfemii, ceea ce-i duce pe 
mulţi la păcătuire. 

2. Noi trebuie să alegem ce ascultăm şi să ne învăţăm 
copiii la fel.  
Dumnezeu ne vorbeşte prin lucrătorii Lui, prin 
Cuvânt şi rugăciune etc. 

 
IV. Vorbind despre desăvârşire (Psalm 105:2) 

1. Unii creştini vorbesc urât despre alţii, sau vorbesc 
doar despre împlinirile şi preocupările lor. 

2. Creştinii trebuie să vorbeasă despre harul şi 
măreţia lui Dumnezeu, împărtăşind iubirea şi mila cu 
ceilalţi. 

 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 363 

V.  Lucrând pentru desăvârşire (Evrei 13:21) 

1.  Mulţi lucrează doar pentru câştigul personal. 

2. Trebuie să-i ajutăm pe cei slabi şi să-L mărturisim pe 
Hristos. 
 Lucrând cu credincioşie pentru El, vom lucra spre 
desăvârşire. 

 
VI.   Mergând spre desăvârşire (1 Corinteni 13:11) 

1. Lumea urmează atracţiile şi plăcerile ei. Creştinii trebuie 
să evite această situaţie. 

2. Dacă vom umbla pentru Dumnezeu acum,în viaţă, 
vom fi cu El şi mai departe. Vom merge spre 
desăvârşire acum şi o vom  atinge acolo în casa 
cerească. 
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A TRĂI O VIAŢĂ DE ÎMPLINIRE  
 

Coloseni 1:19 
 
 

I.   Prin credinţă în Hristos (Ioan 3:36) 

1. Mântuirea o primim prin credinţa în Hristos. 

2. Trebuie să ne dedicăm total voii Lui, iar Duhul Sfânt ne va 
curăţi, umplându-ne de iubire. 

3. Când îl primim pe Hristos, devenim parte din familia 
lui Dumnezeu (Ioan 3:15-18) 

 
II.  Prin libertate în Hristos (Ioan 8:36) 

1. Mulţi creştini nu au o viaţă de împlinire pentru că nu 
cunosc libertatea în Hristos, care înoieşte (2 Cor.5:17) 

2. Creştinii trebuie să recunoască libertatea lor faţă de 
jugul păcatului, vinei, îngrijorării şi urii. 

3. Ei nu trebuie să se teamă de moarte şi judecată, pentru că 
au un loc în cer (Ioan 8:32) 

 
III.  Prin părtăşie cu Hristos (1 Corinteni 1:9) 

1. Creştinii deseori neglijează rugăciunea, Cuvântul şi 
închinarea. 

2. Pentru o viaţă de împlinire trebuie să avem părtăşie cu 
Hristos, într-un duh de rugăciune plăcut Lui. 

3. Este normal să avem părtăşie cu prietenii noştri. 
Hristos este prietenul nostru cel mai bun, oamenii 
putându-ne înşela (1 Ioan 1:3) 

 
IV.  Prin râvnă pentru Hristos (Ioan 15:5) 

1. Mulţi vor binecuvântări de la El, dar fără să lucreze 
pentru El. 
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2. Unii nu lucrează pentru El din complex de 
inferioritate, alte ocupaţii, sau lene. 

3. Trebuie să ne facem timp pentru Dumnezeu. Numai 
aceasta va conta pentru noi în veşnicie. Vom avea o 
viaţă de împliniri, mărturisindu-L altora (Ioan 15:16) 
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ATRIBUTELE BUNĂTĂŢII  
 

Coloseni 3:12-14 
 
 

I.   Dragostea 
1. Dragostea lui Dumnezeu dovedită prin darul Lui      

(Ioan 3:16) 
2. Dragostea lui Hristos s-a manifestat prin moartea Lui 

(Ioan 10:10-18) 
3. Dragostea noastră măsurată prin dragostea care o arătăm 

faţă de alţii (Ioan 13:34-35) 
 
II.  Iertarea 

1. Iertarea lui Dumnezeu exemplificată (Mica 7:18) 

2. Bunăvoinţa lui Hristos de a ierta (Matei 9:2; Luca 23:34) 

3. Iertarea noastră faţă de alţii (Luca 17:3-4) 
 
III. Acceptarea 

1. Acceptarea lui Dumnezeu pentru toţi cei care vin      
(Isaia 55:1-7) 

2. Acceptarea lui Hristos pentru toţi cei care îl 
primesc (Ioan 1:12-13; Ioan 10:28) 

3. Acceptarea noastră faţă de toţi cei care vin (Gal .6:1-2; 
Matei 18:3-6) 
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7 ATITUDINI FAŢĂ  
DE DUMNEZEU 

 
1 Tesaloniceni 

 
 
În această epistolă, observăm 7 lucruri pe care tesalonicenii 
le-au făcut, 7 atitudini sau relaţii care trebuie să caracterizeze 
pe fiecare fiu născut de sus. 

 
I.   Primirea Cuvântului lui Dumnezeu (2:13) 

Aceasta este prima şi cea mai mare necesitate. "Primind 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci 
aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu." 
Iacov 1:18: "El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca 
să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui." 
Cuvântul este primit deseori în multe necazuri (1:6). 
Aceasta este rezultatul Duhului Sfânt, pregătind solul 
inimii pentru sămânţa care nu poate putrezi (1 Pet.1:23). 

 
II.  Întoarcerea la Dumnezeu (1:9) 

 "De la idoli v-aţi întors la Dumnezeu" (1:9). Aceşti idoli 
reprezintă dorinţele gândirii fireşti. Ei s-au întors de la 
aceste lucruri la Dumnezeu - predare deplină. 

 
III. Locuirea în Dumnezeu (1:1) 

   Biserica este în Dumnezeu Tatăl şi Domnul Isus 
Hristos. După ce au primit Cuvântul adevărului şi s-au 
întors la Dumnezeu ei locuiesc şi îşi găsesc odihna în 
Dumnezeu. În El ne găsim viaţa şi tăria, ca şi mlădiţa în 
viţă (Ier.17:8). 
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IV.   Slujind lui Dumnezeu (1:9) 
  Slujirea este un model nobil pentru noi. 

Notăm caracterul: 
1.  Lucrarea credinţei voastre (1:3) 
2.  Osteneala dragostei voastre 
3.  Tăria nădejdii 
4 . A  fost în Domnul Isus Hristos  
5. Înaintea lui Dumnezeu 

 
V.  Aşteptând pe Fiul lui Dumnezeu (1:10) 

Isus a spus că va veni din nou (Tit 2:13) 
Ei slujeau în aşteptare - binecuvântaţi sunt cei care aşteaptă! 

 
VI. Învăţând de la Dumnezeu (4:9) 

Ei nu au părăsit niciodată şcoala de la picioarele lui Isus; 
1 Ioan2:27: "...ungerea Lui care ne învaţă." Lecţia este să ne 
iubim unii pe alţii (4:9); prin aceasta vor cunoaşte oamenii 
că suntem ucenicii Lui (Ioan 13:35); "...învăţaţi de la Mine" 
(Matei 11:29) 

 
VII. Umblând vrednici înaintea Lui (2:12) 

Coloseni 1:10: să umblăm ca nişte fii ai lui Dumnezeu, 
vrednici de dragostea Lui, puterea, plinătatea şi sfinţenia 
Lui. Dacă viaţa noastră nu este satisfăcută suntem 
nemulţumiţi, fără roadă, agitaţi (Efeseni 4:1) 
Să umblăm cum a umblat El! 
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SEMNELE UNUI PASTOR  
ADEVĂRAT 

 
1 Tesaloniceni 2:7-12 

 
 

I.   Semnul varietăţii preocupărilor sale 
A. El îi îndeamnă - îndemnuri scripturale (1 Tes. 2:11). 
B. El îi mângâie (v. 11) - prin "Părintele îndurărilor şi 

Dumnezeul oricărei mângâieri" (2 Corinteni 1:3). 
C. El îi "păstoreşte pe fiecare în parte" (1 Tesaloniceni 2:11). 
D. "Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce 

plâng" (Romani 12:15) - un pastor adevărat se îngrijeşte 
de toţi! 

 
II.   Semnul unui spirit afectuos în ceea ce face 

A. "Ca un tată cu copiii lui" (1 Tesaloniceni 2:11) 
B. "Ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii" (v. 7) 
C. Ca şi cu "viaţa noastră, pentru că ne eraţi scumpi" (v. 8) 
D. Oamenilor nu le pasă cât de mult ştii, până când nu ştiu 

cât de mult îţi pasă. 
 
III.   Semnul interesului individual în ceea ce face 

A. "Ca să nu fim sarcină nici unuia dintre voi" (v. 9). 
B. "Cum ...ne-am comportat în mijlocul vostru" (v. 10). 
C. "După cum ştiţi că ...ne-am purtat cu fiecare din voi"    

(v. 11) 
D. Atât de mult din ceea ce a făcut Isus a fost bazat pe o 

relaţie de la persoană la persoană, şi într-o lume 
impersonală, atenţia individuală este vitală şi eficientă. 

 
Încheiere 
2 Corinteni 12:15; 1 Tesaloniceni 2:12 
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TRĂIRE SFÂNTĂ ŞI CURATĂ 
 

1 Tesaloniceni 4:1-8 
 
 

Introducere 
Dumnezeu, care ne-a chemat, este sfânt şi curat. Există nevoie 
nu doar de sfinţenie externă ci de o dedicare adevărată pentru o 
trăire sfântă în umblarea noastră zilnica. Fiind epistole deschise, 
citite de toţi oamenii, avem nevoie de puritate morală şi spirituală 
în toate aspectele trăirii noastre de zi cu zi. 
 
I.   Pavel ne cere să creştem în sfinţenie 

A. A ruga se referă la a cere; a îndemna are sensul de 
încurajare sau recomandare. 

B. Umblarea noastră (viaţa de zi cu zi) trebuie să-i fie 
plăcută lui Dumnezeu. 

C. Scopul cererii şi îndemnării lui Pavel este ca ei să 
"sporească tot mai mult" - tot mai mult noi trebuie să 
arătăm standardul lui Dumnezeu. 

D. "Ci creşteţi în harul şi cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos" (2 Petru 3:18). 

 
II.  Pavel ne cere să cunoaştem voia lui Dumnezeu 

A. El plasează apelul său pe cel mai înalt plan prin cuvintele 
"Căci aceasta este voia lui Dumnezeu." 

B. Daţi-vă lui Dumnezeu pentru a face voia Sa. "Sfinţirea 
înseamnă procesul care are sfinţenia ca stare finală." 

C. A nu atinge acest standard de sfinţenie este privit ca un 
afront direct la adresa lui Dumnezeu. 

D. "Sa nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi 
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită" 
(Romani 12:2). 
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III.  Pavel ne cere să avem un standard de trăire sfântă 
A. In sens negativ - să "ne ferim de curvie.” 
B. In sens pozitiv - să luptăm pentru o viaţă de "sfinţenie şi 

cinste." 
C. Nu trebuie să ne însuşim standardele societăţii 

contemporane - "Neamurile, care nu cunosc pe 
Dumnezeu." 

D. Chemarea noastră nu este de la om, ci de la Dumnezeu 
(Luca 10:16). 

 
Încheiere 
Dumnezeu şi-a chemat poporul la sfinţire şi puritate, iar apelul 
apostolului este făcut pe această bază. Dumnezeu va judeca trăirea 
nesfântă (v. 6, 8). Mai mult, cererea de a creşte în această viaţă 
sfântă este privită ca voia lui Dumnezeu. 
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VENIREA DOMNULUI 
 

1 Tesaloniceni 4:13-18 
 
 

I.     Speranţa noastră este asigurarea vieţii veşnice    
(v. 13-15) 

 
II.   Speranţa noastră este învierea trupurilor noastre    

(v. 16-17) 
 
III.  Speranţa noastră este venirea personală a lui Isus  
 Hristos (v. 16) 
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CUM AR TREBUI SĂ FIE FIECARE 
BISERICĂ LOCALĂ 

 
 

I. Un loc în care se propovăduieşte Evanghelia  
(1 Tesaloniceni 1:8) 

 
II. Un loc de creştere spirituală a convertiţilor  

(1 Tesaloniceni 2:7, 8) 
 

III. Un loc unde diavolul loveşte 
(1 Tesaloniceni 2:14-15; 3:5) 

 
IV. Un loc în care dragostea este pe primul plan  
           (1 Tesaloniceni 3:12) 
 
V. Un loc al disciplinei divine (1 Tesaloniceni 4:6) 
 
VI. O şcoală pentru dezvoltarea caracterului şi pentru 

instruire (1 Tesaloniceni 4:9-13) 
 
VII. Un spital pentru cei slabi din punct de vedere 
 spiritual  (1 Tesaloniceni 5:14) 
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ISUS ÎMPĂRAT 
 

1 Timotei 6:15 
 
 

I. Privind la profeţii 
Isaia 9:6-7; Isaia 11:1-6; Matei 2:6, 2; 27:37 

 
II. Privind la anunţul îngerului 

Luca 2:10-13 
 
III. Privind la rugăciunea pe care Hristos le-a dat-o 
 ucenicilor Lui ca model 

Luca 11:2 
 

IV.   Privind la pildele Lui 
Luca 19 
 

V. Privind la răspunsul pe care El l-a dat lui Pilat 
Ioan 18:37 
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2 TIMOTEI 2 
 

 
I. Vitalitatea V.1 -„vitamina“: harul 
 
II. Metodă de predare. V.2 
 
III. Direcţie clară pentru viaţă. V.3-7 
 
IV. Evită discuţiile nefolositoare. V.14-16 
 
V. Viaţă de sfinţenie. V.19-21 

 
 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 376 

 

CREŞTINUL LUCRĂTOR PENTRU 
DUMNEZEU 

 
2  Timotei 2 

 
 
I.   Delegare- v.1,2 

1. Numai creştinii puternici deleagă.  
 „întăreşte – te în harul care este în Hristos Isus“ (v.1) 

2. Numai creştinii maturi deleagă – v.2 
 „încredinţează oamenilor de încredere ca să fie în stare 

să – i înveţe pe alţii.“ (v.2) 
 

a.  Numai cei care cred (ps. 23) pot să delege.  
b.  Numai cei care lucrează în echipă deleagă.  

 

Lucrarea în echipă împarte sarcinile şi dublează succesul.  
Grant: „când tu angajezi oameni care sunt mai deştepţi 
decât tine, tu dovedeşti că eşti mai deştept decât ei“.  

 
II.  Direcţie – v.3-7 

1.  Cei care au o direcţie precisă sunt gata să plătească preţul 
– v.2 

2.  Cei care au o direcţie ştiu prioritatea – v.4 
3.  Cei care au o direcţie ştiu legile (regulamentele) – v.5 
4.  Cei care au o direcţie ştiu să aştepte rezultatele – v.6 
5.  Cei care au o direcţie ştiu să aibe călăuzire – v.7 

 
Nu lăsa trecutul tău să determine viitorul (destinul).  
Direcţia nu este o problemă a şansei, ci este o problemă a 
alegerii. Nu este un lucru pentru care să aştepţi, ci este un 
lucru pe care trebuie să-l împlineşti.  
Samuel Smiles:  
-  „Seamănă un gând – vei culege o faptă 
-  Seamănă o faptă – vei culege un obicei 
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-  Seamănă un obicei – vei culege un caracter 
-  Seamănă un caracter – vei culege un destin (direcţie)“. 

 

III.  Dedicare – v. 8-15 
Este o chemare serioasă viaţa devotată şi sfântă.  

1. O persoană dedicată nu uită de Hristos şi lucrarea lui – 
v.8-10 

2. O persoană dedicată nu uită de patimile, moartea, 
învierea Domnului Isus – v.11-13 

3. O persoană dedictă este un mesager al păcii – v.14 

4. O persoană dedicată are integritate – v.15 
- Relaţia cu Dumnezeu (un om încercat) 
- Relaţia cu cei din jur (nu are de ce să-i fie ruşine) 
- Relaţia cu cei care îl ascultă (împarte drept cuvântul 

adevărului).  
 

IV.  Disciplinare – v.16-26 
Scopul disciplinei lui Dumnezeu este restaurarea, nu 
condamnarea.  
Oamenii puternici totdeauna au slăbiciuni mari (Peter 
Dunker).  
O mică dar totdeauna o disciplină persistentă este o mare 
forţă. Protestanismul modern este caracterizat de absenţa 
disciplinei – John Calvin.  
Autodisciplinarea este cea mai bună disciplinare.  

 

1. O persoană disciplinată nu filosofează – v.16-18 

2. O persoană disciplinată iubeşte sfinţenia – v.19-21 

3. O persoană disciplinată are putere de stăpânire – v.22 

4. O persoană disciplinată este un bun cadru didactic – 
v.23-26 

 

Încheiere: Bărbatul lucrător pentru Dumnezeu: 
- Ştie să delege 
- Are o direcţie 
- Este dedicat 
- Este disciplinat 
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LUCRURI DE CARE PUTEM 

 FI SIGURI 
 

2 Timotei 3:14 
 
 

I.   Noi putem fi siguri de prezenţa Lui 

1. Moise nu a plecat până nu a fost sigur de prezenţa lui 
Dumnezeu  (Exod 33:14, 15) 

2. Creştinul poate să aibă o plinătate a bucuriei în 
prezenţa Lui (Psalm 16:11) 

3. Vremuri de reîmprospătare spirituală se pot găsi în 
prezenţa Lui (Fapte 3:19) 

 
II.  Noi putem fi siguri de protecţia Lui 

l.    David (Psalm 61:2, 3) 

2. Isaia(Isaia 54:17) 

3. Promisiunea lui Hristos (loan 10:28) 
 
III. Noi putem fi siguri de purtarea Lui de grijă 

1. El este Iehova Ire (Genesa 22:8-14) 

2. Filipeni4:19 
 
IV. Noi putem fi siguri de pacea Lui 

1. Dumnezeu a promis că va binecuvânta poporul Lui 
cu pace (Psalm 29:11) 

2. Pacea lui Hristos ne-a fost lăsată nouă (loan 14:27) 

3. Romani 14:17 
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UMBLAREA CREŞTINĂ 
 

Evrei 4:4-6 
 
 

Temă: 7 motive de bază pentru care trevuie să umblăm cu 
credinicie:  

 
I.   Este un singur trup 4:4 

6 lucruri face Dumnezeu pentru credincios ca să-i  pună în 
trupul lui Hristos:  
A.  Naşterea din nou  - Ioan 3:3-6 
B.  Creaţie nouă – 2 Cor.5:17 
C. Dumnezeu pune natura lui Divină în credincios -            

2 Pet.1:4 
D. Dumnezeu pune Duhul Sfânt în credincios – Ioan 14:16-

17 
E. Credinciosul aduce roadă – Gal. 5:22-23 
F. Dumnezeu îl pune pe credincios în biserică. 

 
II. Este un singur duh 4:4  

A. Duhul lui Dumnezeu lucrează la caracterul nostru.     
Ioan 6:63, Rom. 8:11 

B. Duhul lui Dumnezeu dăruieşte daruri şi ne pregăteşte 
pentru lucrare 1 Cor. 12: 7-8   

 
III. O singură nădejde v. 4c 

Ziua răscumpărării, nădejdea vieţii veşnice – Rom. 15:4,   
Col. 1:4-5, Tit 2:12-13, 1 Pet. 1:3-4 

 
IV. Un singur domn 4:5 

Un singur învăţător şi domn – Matei 7: 21-23, 1 Cor. 12:5, 
Fil. 2:9-11 
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V. O singură credinţă 4:5 
- Credinţa în Domnul Isus Hristos. 
- Credinţa în el este singura credinţă – Iuda v.3 

 
VI. Un singur botez 
 Mărturia publică – Rom. 6:3, 1 Cor. 12:13, Gal. 3:27 
 
VII. Un singur Dumnezeu şi tată al tuturor 

Mărturisirea de credinţă. 
1.   Un singur Dumnezeu – creator. 

 2.  Tată al tuturor – Dumezeu îi iubeşte pe toţi. Credinţa 
creştină începe cu dragoste. 

3.  Este peste toţi – Dumnezeu controlează totul:  
 Marcu 12:29, 1 Tim. 2:5-6, 1 Ioan 5:7 

 
Concluzie: 
1. Toţi credincioşii sunt membri ai unei organizaţii spirituale „un 

trup”. 
2. Toţi credincioşii sunt uniţi de un mare spirit „un duh”. 
3. Toţi credincioşii au un cer gloris „o speranţă” 
4. Toţi credincioşii un domn suprem „ un domn” 
5. Toţi credincioşii au un crez suprem „o credinţă” 
6. Toţi credincioşii au o curăţire spirituală „un botez” 
7. Toţi credincioşii au un Dumnezeu pe care îl adoră „un 

Dumnezeu, tată al tuturor”. 
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CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE 

PUTERNIC 
 

Evrei 4:12 
 

 
Cea mai mare valoroasă carte este Biblia. 
Patrick Henrz spunea: „Biblia este mai valoroasă dintre toate 
cărţile tipărite vreodată“.  

 
I. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic în curăţirea 

păcătoşilor - Ps. 19:7; 2 Tim. 3:15 
 
II  Cuvântul lui Dumnezeu este puternic în curăţirea de 

păcat -  Ps. 19:9,11; Ioan 15:3/ 17:17 
 

Unul din marile scopuri ale Cuvântului lui Dumnezeu este 
să elibereze credincioşii de forţele lui Satan care caută să-i 
distrugă. Forţele lui Satan îi fac pe credincioşi să trăiască o 
viaţă:  

- Fără putere 
- Fără bucurie 
- Fără viziune 
- Fără roade  

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, studiat şi trăit.   
Moody: „păcatul te va îndepărta de această carte (Biblia) sau 
Biblia te va îndepărta de păcat.“  

 
III. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic în împărţirea 

puterii 
 Deut. 8:3; Iov 23:12; Fapte 20:23; 1 Ioan 2:14 

Ispitirea lui Isus- de 3 ori i-a spus „este scris “ 
 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 382 

IV. Cuvântul lui Dumnzeu este puternic în luminarea  
cărării vieţii - Ps. 119:130/ 119:104  
Casa zidită pe stâncă- Matei 7:24-27 

 
V. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic în producerea 

roadelor - Iosua 1:8-9; Ps. 1:1-3; Matei 7:15-20  
Nu putem câştiga bătălia Domnului cu armura lumii. 
Trebuie să folosim sabia Duhului. Persoana care cunoaşte 
Biblia şi o foloseşte are răspunsuri pentru prezent şi pentru 
viitor. Persoana care urmează cuvântul lui Dumnezeu se 
bazează pe Biblie, învaţă Cuvântul lui Dumnezeu şi trăieşte 
Cuvântul lui Dumnezeu, va avea victorie şi va produce 
roadă.  

 
Încheiere: Ps. 1:1-3; Ps. 56:4  
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HAIDEŢI 
 

Evrei 10:19-25 
 
 

Introducere 
Duhul Sfânt îndeamnă credincioşii să audă chemarea lui 
Dumnezeu si să răspundă în cinci moduri. Acest îndemn se 
bazează pe o fundaţie dublă (v. 19-21): (1) Noi putem avea 
"îndrăzneală să intrăm în locul cel mai sfânt" şi (2) noi avem 
"un Mare preot peste casa lui Dumnezeu." Evrei 9:7, 24; 10:10 
 
I.  Haideţi să ne apropiem 

4 condiţii din Evrei 10:22: 

1. "Cu o inimă curată" - sinceritate, atitudine corectă 

2. "Cu credinţă deplină" - produsă prin Cuvântul lui 
Dumnezeu (Romani 10:17) şi rugăciune (Luca 17:5); 
Evrei 4:2; 11:6 

3. "Inimile stropite şi curăţite de un cuget rău" -              
1 Ioan 1:9 

4. "Trupuri spălate cu o apă curată" - Psalm 119:9;        
1 Ioan 1:9; 2 Corinteni 7:1; Ioan 13:4-10 

 
II. Haideţi să ne ţinem fără şovăire 

- speranţa noastră: în Domnul Isus şi în apariţia Lui            
(1 Ioan 3:1-3) 

 
III. Haideţi să veghem unii asupra altora 

- 1 Petru 1:22; Filipem 2:3; Ioan 13:35 
 
IV. Haideţi să nu părăsim adunarea 

- experienţa creştină - experienţă socială Efeseni 4:11-16 
 
V.  Haideţi să ne îndemnăm unii pe alţii (Maleahi 3:16-18) 
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ÎNDEMNURI DUHOVNICEŞTI 

 ESENŢIALE 
 

Evrei 10:19-25 
 
 

I.   Să ne apropiem (Evrei 10:22)  
1.   Mulţi creştini devin prea implicaţi în interese personale şi 

nu se pot apropia de Dumnezeu. 
2. Ne apropiem de El prin rugăciune şi Cuvânt                 

(Matei 24:35) 
3.  De asemenea, frecventarea şi susţinerea Casei Domnului 

ne va binecuvânta şi păzi, apropiindu-ne de El       
(Evrei 10:25)  

 
II.   Să ne apropiem cu putere (Evrei 10:23) 

1. Mulţi creştini nu-şi pot menţine credinţa, ajungând 
dezamăgiţi, atunci când lucrurile nu merg aşa cum vor. 

2. Dumnezeu se  întristează,  pentru  că nu ne vrea aşa 
(Coloseni 2:7) 

3. Credinţa ne menţine duhovniceşte, păzindu-ne  
(Evrei 11:1)  

 
III.  Să ne iubim unii pe alţii (Evrei 10:24) 

1. Mulţi creştini nu reuşesc aceasta, datorită egoismului. 

2. Creştinii trebuie să câştige, prin iubire faţă de cei aflaţi în 
nevoie (1 Corinteni 13:13) 

3. Îndemnul spiritual este incomplet fără chemarea la 
iubire faţă de Dumnezeu şi ceilalţi (Luca 10:27) 
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ÎMPLININD DATORIA NOASTRĂ  
FAŢĂ DE HRISTOS 

 
Evrei 10:25 

 
 

I.  Responsabilitatea noastră este să participăm la biserică 

1. Oamenii care sunt vii spiritual vor merge la biserică şi se 
vor implica în slujbă - Psalm 122:1 

2. Este imposibil să fii plăcut lui Dumnezeu fără credinţă  
(Evrei 11:6; Romani 10:17) 

 
II.  Responsabilitatea noastră este să extindem biserica 

1. Trebuie să avem o mărturie personală, să spunem altora 
ceea ce  a făcut Domnul pentru noi. 

2. Putem extinde biserica prin vizite, invitaţii, prietenii şi 
purtând de grijă noilor convertiţi. 

3. Putem extinde biserica prin cultivarea viziunii misionare, 
atât în  casă cât şi în afară (Matei 28:19) 

 
III. Responsabilitatea noastră este să apărăm biserica 

1. Sunt 6 mari pericole cu care se confruntă biserica: 

- infiltrarea erorilor (2 Timotei 4:3, 4 

- pericolul unei conduceri greşite (2 Ioan 7-9) 

- să devină lumească (1 Ioan 2:15, 16) 

- pericolul automulţumirii (Apocalipsa 3:15, 16) 

- lipsa de afecţiune (Ioan 15:12) 

- pericolul de a-ţi face bisericuţa ta (1 Corinteni 3:4-8) 

2. Noi trebuie totdeauna să fim gata să apărăm biserica 
împotriva acestor pericole. 
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CE VREME ESTE ACUM? 
 

Evrei 10:22-25 
 
 

I.   Este vremea să fii prezent în casa Domnului (Evrei 10:25) 
1. Dumnezeu se întâlneşte cu poporul Său acolo              

(2 Cronici 7:12) 
2. Cinstim pe Dumnezeu şi Cuvântul Său (Evrei  10:25; 

Ioan 14:15, 23-24) 
3. Suntem întăriţi şi uniţi (Matei 18:20) 

 
II.  Este vremea hrănirii prin Cuvânt 

1. Aceasta este o poruncă (2 Timotei 2:15; Ieremia 15:16) 
2. Noi vom avea câştig personal (2 Timotei 3:16-17;     

Psalm 119:9; Ioan 1:9) 
3. Vom putea să-i ajutăm pe alţii (Matei 28:20) 

 
III.  Este vremea să devenim martori (Fapte 5:42) 

1. Isus ne-a învăţat aşa (Fapte 1:8) 

2. Împărtăşind calea mântuirii cu alţii, vom transmite 
altora ceea ce cineva ne-a împărtăşit nouă (Romani 
10:9-10) 

3. Astfel, "vom acoperi o sumedenie de păcate" (Iacov 
5:20; Proverbe 11:30-31) 
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CREDINŢA  
CALEA ÎNAINTĂRII 

 
Evrei 10:38 

 
 

I.   Persoana credinţei (Evrei 12:2) 

1. Mulţi cer ajutorul altora şi nu al Domnului. 

2. Dumnezeu trebuie să fie primul în viaţa noastră. 

3. Să ne punem încrederea, credinţa şi dependenţa în 
Persoana credinţei, Isus nu greşeşte (Evrei 13:5) 

 
II.  Făgăduinţa credinţei (Evrei 10:23) 

1. Mulţi merg după ceea ce spun alţii şi devin mai 
îngrijoraţi. 

2. Trebuie să mergem prin făgăduinţa credinţei. Biblia 
este Cuvântul inspirat şi încercat al lui Dumnezeu. 

3. Dumnezeu îşi onorează Cuvântul. Să-l citim, iubim şi 
trăim, înaintând prin făgăduinţele credinţei (2 Pet.1:4) 

 
III.  Rugăciunea credinţei (Matei 21:22) 

1. Mulţi creştini încearcă orice altceva înafara exersării 
credinţei prin rugăciune. 

2. Medicina şi ştiinţa pot fi folosite atunci când este 
nevoie. 
Rugăciunea credinţei trebuie folosită mereu şi nu ca 
ultimă încercare. 

3. Rugăciunea credinţei este calea înaintării. 
 Rugăciunea plus credinţa aduce rezultate (1 Ioan 5:4)  
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IV.   Puterea credinţei (1 Petru 1:5) 

1. Multora le-ar place calea creştină, dar sunt legaţi prin 
presiuni sociale, sentimente de inferioritate şi lipsa 
curajului. 

2. Nimeni nu poate rămâne credincios bazându-se pe 
puterea proprie. Ea îl va trăda, dar puterea lui Dumnezeu 
este veşnică şi fără greşeală. 

3. Când înaintăm prin puterea credinţei, mergem prin 
puterea lui Dumnezeu şi putem îndeplini lucrarea 
Domnului (Psalm 71:16-17) 
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PRIVELIŞTE DE NECLINTIT  
 

Evrei 11:27 
 
 

Petru, lacov şi Ioan nu au uitat niciodată priveliştea de pe 
muntele schimbării la faţă; la fel, Saul, vedenia de pe drumul 
Damascului. 
 
I.     O privelişte glorioasă - Exod 3:2 
 
II.   O privelişte transformatoare -Exod 3:3-10 
 
III. O privelişte separatoare -Evrei 11:27 
 
IV.   O privelişte care inspiră - Exod 2:15 
 
V.    O privelişte care te susţine - Evrei 11:27 
 
VI.    O privelişte care te satisface - Evrei 11:26 
 
VII.  O privelişte spirituală - Evrei ll:27;Exod3:8,12 
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CURSA PENTRU EXCELENŢĂ 
 

Evrei 12:1, 2 
 
 

I. Noi suntem priviţi de cei care şi-au dat vieţile ca martiri 
(v. 1) 

 
II. Sunt greutăţi pe care trebuie să le punem deoparte 
 înainte de a începe alergarea (v. 1) 
 
III. Sunt păcate care ne distrug, de care trebuie sa ne 
 eliberăm pentru că ne îngreunează (v. 1) 
 
IV. Trebuie să alergăm cu răbdare (v. 1) 
 
V. Alergarea întotdeauna necesită luptă şi oboseală (v. 1) 
 
VI.   Noi alergăm după o regulă.  
 Trebuie să existe o referinţă pentru ca cineva să fie declarat 
 învingător. Liderul în cursa vieţii este Isus (v. 2) 
 
VII.   Avem nevoie de credinţă pentru a fi siguri că învingem 
 
VIII. Avem nevoie de un antrenor care să ne ajute (v. 2) 
 
IX.   Trebuie să urmăm exemplul lui Isus 

A. El a suferit crucea. Biruinţa nu este posibilă fără 
suferinţă (v. 2) 

B. El a dispreţuit ruşinea (v. 2) 
C. Răsplata biruinţei Sale este dreptul de a sta la dreapta 

Tatălui. 
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ATINGEREA CREDINŢEI 
 

Evrei 12:2 
 
 

I.  Credinţa ridică privirea (Psalm 121:1-2) 

1. Când rezultatele întârzie să apară, unii creştini devin 
descurajaţi, lipsindu-le credinţa. 

2. Credinţa priveşte în sus, fără a ţine seama de încercări, 
descurajări, şi dezamăgiri. 

3. Credinţa care ridică privirea învinge mereu (1 Ioan 5:4)  
 

II. Credinţa ridică de jos (Matei 9:27) 

1. Isus a avut o mare milă. El a vindecat pe tânărul îndrăcit. 

2. Isus şi acum ridică pe cei afectaţi şi împovăraţi. 

3. Credinţa se atinge de cei de jos, ridicându-i pe toţi cei 
care se pocăiesc şi cred. 

 

III. Credinţa din viata interioară (Coloseni 2:5, 7) 
1. Mulţi creştini sunt instabili, dând greş în viaţa interioară a 

credinţei. 

2. Devenind stabili în credinţa în Dumnezeu, vom putea să 
evităm 1 capcanele diavolului. 

3. Credinţa din viaţa interioară ne va permite să-i dăm lui 
Dumnezeu locul întâi din viaţa noastră şi să umblăm cu 
afecţiune după lucrurile de sus (Coloseni 3:2) 

 

IV.  Credinţa arată iubire în afară (Coloseni 3:12-13) 

1. Mulţi creştini sunt egoişti. Lipsa dragostei îi face să lucreze 
pentru Dumnezeu din interese personale. 

2. Credinţa care arată iubire îi va face pe creştini să-i ajute pe 
cei în nevoie şi să-L mărturisească pe Isus. 

3. Credinţa iubirii pentru ceilalţi îi va obliga pe creştini să se 
ocupe şi să îngrijească cu milă de ceilalţi (Coloseni 3:14) 
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PRIVEŞTE SI TRĂIEŞTE 

 
Evrei 12:2 

 
 

I.   Să privim la Isus - pentru sfătuire (Isaia 9:6) 

1. Mulţi oameni privesc la lucrători, doctori, prieteni şi cei 
dragi pentru sfaturi. Uneori sfatul lor este greşit. 

2. Trebuie să privim la Isus pentru sfat. El întotdeauna 
înţelege şi poartă de grijă. Înţelepciunea Lui nu dă greş 
(Psalm 33:11) 

 
II.   Să privim ca Isus - cu milă (Matei 9:36) 

1. Isus a privit peste cei bolnavi, în suferinţă, cu milă. Şi noi 
trebuie să umblăm în dragoste, ca şi El (Efeseni 5:2) 

2. Prea mulţi creştini au resentimente şi caută greşelile 
altora. Noi trebuie să ne rugăm pentru ceilalţi având 
milă. 

 
III. Să privim la Isus - şi să ne asemănăm cu El (1 Pet. 2:21) 

1. Creştinii trebuie ca în mod sincer să dorească să fie ca 
Isus în vorbă, faptă, gând şi umblare. 

2. Trebuie să purtăm şi de grija altora în nevoie 
 
IV.  Să privim la Isus- care vine din nou (1 Tesaloniceni 5:6) 

1. Mulţi creştini sunt prea preocupaţi de materialism şi 
egoism. 
Hristos ne-a avertizat: Matei 25:13 

2. Dacă plini de credinţă privim la Isus pentru sfătuire, 
privim ca El, ne asemănăm cu El şi îl aşteptăm, într-o zi 
vom vedea slava marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor 
(Tit 2:13) 
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PRIVIREA CREŞTINULUI 
 

Evrei 12:2 
 
 

I.   Privirea în sus - bazată pe Domnul (Psalm 121:1-2) 

1. Mulţi creştini devin prea implicaţi în interese personale. 
Ei vor falimenta, depinzând de tăria lor. 

2. Unii se concentrează asupra greşelilor altora. Aceasta va 
aduce cu siguranţă înfrângere. 

3. Trebuie să ne menţinem privirea la Isus. Puterea Lui 
nu are margini. Să privim în sus - bazaţi pe El 
(Proverbe 3:5) 

 
II.  Privirea în jos - pentru înălţarea Domnului (Marcu 9:27) 

1. Isus a privit în jos cu milă şi a înălţat pe cei dezamăgiţi şi 
păcătoşi. 

2. El este la fel şi azi. El priveşte în jos pentru a ridica. 

3. Si noi trebuie să punem accent pe înălţarea făcută de Isus 
faţă de cei întristaţi, păcătoşi şi în suferinţă. 

 
III. Privirea în interior - pentru o viaţă ca a Lui (2 Cor.13:5) 

1. Creştinii trebuie să se cerceteze în viaţa duhovnicească. 
Trebuie  să lupte pentru a fi atât de buni pe cât par (1 
Samuel 16:7) 

2. Trebuie să ne întrebăm: "Ce ar fi gândit, spus şi făcut 
Isus?" 

3. Creştinii trebuie să-L iubească pe Dumnezeu cu toată 
inima, sufletul şi cugetul lor, fiind înţelegători, blânzi şi de 
ajutor pentru ceilalţi (Matei 22:37-39)  
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IV .  Privirea în jur - iubind precum Domnul (Luca 19:41) 

1. Isus a privit Ierusalimul, plângând cu milă; El se 
preocupa de condiţia morală a locuitorilor lui (Matei 
23:37) 

2. Condiţia morală şi spirituală a lumii noastre scade 
mereu 

3. Să-i iubim pe cei părăsiţi, să-i ajutăm pe cei în nevoie 
si să le vorbim celor pierduţi despre dragostea şi 
puterea lui Isus de a mântui. 
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IMPORTANŢA LAUDEI  
 

Evrei 13:15 
 
 

I.  Biblia ne dă exemple variate de oameni care L-au 
 lăudat pe Domnul 

1. David a spus că va lăuda pe Domnul în toate zilele            
(Psalm 35:28) 

2. Păstorii s-au întors de la ieslea din Betleem glorificând şi 
lăudând  pe Domnul (Luca 2:20) 

3. Pavel şi Sila s-au rugat şi au cântat cântări de laudă lui 
Dumnezeu şi la miezul nopţii (Fapte 16:25) 

4. Biserica primară lăuda pe Dumnezeu în templu şi din 
casă în casă (Fapte 2:47) 

 
II.  Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum şi unde să-L 

 lăudăm 
1. "Lăudaţi-L pe Dumnezeu în locaşul Lui," (biserică)          

(Ps. 150:1) 

2. Oriunde ne aflăm în timpul zilei, trebuie să-L lăudăm; 
"de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui"          
(Psalm 113:3) 

3. Trebuie să-l lăudăm pe El cu instrumente şi prin 
jocuri (Psalm 150) 

 
III. Lauda este roadă buzelor (Evrei 13:15) 

1. Roada mărului este mărul. 

2. Aşa cum rodul mugurului gustat este dulce, la fel de 
dulce este lauda noastră pentru urechile lui Dumnezeu 
(Psalm 146:2) 

3. Dorinţa lui Dumnezeu este ca noi să aducem cât mai 
multă roadă. 
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IV. Lauda este o jertfă oferită Domnului (Psalm 100) 

1. Nu mai trebuie să oferim Domnului jertfe de animale 

2. Dumnezeu nu doreşte jertfe de animale 

3. El doreşte jertfă de laudă 

4. Biblia ne spune să aducem laude neîncetat 
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CINCI ADEVĂRURI DE BAZĂ DESPRE 
ÎNCERCĂRI ŞI NECAZURI  

 
Iacov 1 

 
 

I. Încercarea şi necazurile sunt inevitabile pentru 
credincioşi  –  Iacov 1:2-3; Mat. 5:10-11; Rom. 7:14,15 
Surse de împotrivire: 
A. Circumstanţele: părinţi cu copii handicapaţi, persoane 

bolnave 
B. Relaţiile cu alţi oameni: origini diferite, nivel de trai 

diferit, tradiţii etnice diferite, diferite standarde şi valori 
(Iacov 1:9-10) 

C. Dorinţele păcătoase (Iacov 1:14-16) 
D. Marele înşelător (Genesa 3:1-19) – satan 

 
II. Încercările pot să întărească credinţa noastră (Iacov 1:3; 

2 Cor. 12:10) 
 
III. Credinţa noastră, nu mântuirea noastră e încercată 

(Ps. 13:1) 
 
IV. Dumnezeu este întotdeauna în controlul încercărilor 

(Iacov 1:5) 
 
V. Singurul mod pentru a înţelege încercarea este să ai o 

perspectivă eternă (Iacov 1:12, 1Pet. 4:12-14) 
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PUTEREA CUVÂNTULUI  
 

Iacov 1:18-25 
 
 

I.    Cuvântul lui Dumnezeu este viu (Evrei 4:12) 
A. Cuvântul este insuflat cu viaţă de la Dumnezeu (2 Timotei 

3:16-17; 2 Petru 1:21) 
B. Cuvântul este umplut cu puterea lui Dumnezeu (Isaia 

55:10-11) 
C. Cuvântul este sădit în inimile credincioşilor (Iacov 1:21)  

 
II.   Cuvântul lui Dumnezeu are putere (Evrei 4:12) 

A. Să descopere păcatul (Romani 3:19-20) 
B. Să convertească inima (Iacov 1:18) 
C. Să sfinţească pe credincios (Iacov 1:21) 

 
III. Cuvântul lui Dumnezeu este eficient când este aplicat  

1:22-25 
A. Să auzi Cuvântul şi să nu-l împlineşti este o deziluzie 

(Iacov 1:23-24)     
B. Să auzi Cuvântul şi să-l împlineşti aduce binecuvân-

tările lui Dumnezeu (Iacov 1:25) 
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RELIGIA PE CARE O RECUNOAŞTE 
DUMNEZEU 

 
Iacov 1:26-27 

 
 
I.  Religia pe care o recunoaşte Dumnezeu îşi are rădăcinile 
 în credinţa personală în Isus Hristos (Ioan 14:6) 
 
II. Religia pe care o recunoaşte Dumnezeu este să lucrezi 
 pentru alţii (Iacov 1:27) 

 
III. Religia pe care Dumnezeu o recunoaşte conduce la o 
        evlavie personală (Iacov 1:27) 
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PĂCATUL FAVORITISMULUI 
 

Iacov 2:1-9 
   

 
Favoritismul în biserică a fost o problemă în zilele lui Iacov. 
 
I.  Existenţa favoritismului în biserică (Iacov 2:2-4) 
 
II. Condamnarea favoritismului practicat în biserică  

(Iacov 2:5-9) 
 
III. Înlăturarea favoritismului din biserică (Iacov 2:1) 

A. Prin a recunoaşte că noi suntem mântuiţi prin har 
B. Recunoscând că noi suntem o preoţie sfântă 
C. Recunoscând că noi suntem membri ai familiei lui 

Dumnezeu 
D. Recunoscând că noi trebuie să împărtăşim 

privilegiile şi responsabilităţile în biserică 
E. Recunoscând că noi personal trebuie să dăm 

socoteală lui Dumnezeu pentru cuvintele şi acţiunile 
noastre (Romani 14:10) 
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RĂSPLATA ÎNVĂŢĂTORULUI 
 

Iacov 3:1 
 
 

Sunt cel puţin patru lucruri care sunt esenţiale pentru 
fiecare învăţător bun al Cuvântului lui Dumnezeu: 
 
I.    Învăţătorul are o însărcinare (Matei 28:19-20) 
 
II.  Învăţătorul are o dedicare (Fapte 26:19) 
 
III. Învăţătorul trebuie să dea socoteală (Iacov 3:1) 
 
IV. Învăţătorul are o răsplată (Matei 25:21) 
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PUTEREA LIMBII 
 

Iacov 3:2-12 
 
 

I.    Puterea limbii (Iacov 3:2-5) 
 
II.   Caracterul limbii (Iacov 3:6-8) 
 
III. Folosirea limbii (Iacov 3:9-12) 
 
IV.  Controlul limbii (Iacov 3:7-8) 
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LUPTELE ŞI CERTURILE 
 

Iacov 4:1-12 
 
 

I.       Cauză (Iacov 4:1) 
 
II.      Preţul (Iacov 4:2) 
 
III.     Metoda de vindecare (Iacov 4:8-12) 
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PRIETEN CU DUMNEZEU SAU     

PRIETEN CU LUMEA 
 

Iacov 4:4-12 
 
 

I.    Prietenia cu lumea este vrăjmăşie cu Dumnezeu  
 (Iacov 4:4) 
 
II.    Prietenia cu lumea este adulter spiritual (Iacov 4:4) 
 
III.  Singurul mijloc pentru vindecare este pocăinţa şi 
 rededicarea pentru Hristos (Iacov 4:8-10) 
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OAMENII RUGĂCIUNII 
 

Iacov 5:13-18 
 
 
I.   Oamenii rugăciunii nu sunt oameni perfecţi       
 (Iacov 5:7-18) 
 
II.  Oamenii rugăciunii trebuie să fie oameni care cred  

(Iacov 1:6-8; 5:15) 
 

III.  Oamenii rugăciunii trebuie să fie oameni care cer după 
voia  lui Dumnezeu (Iacov 4:2-3) 

 
IV.  Oamenii rugăciunii trebuie să fie în relaţie bună cu  

Dumnezeu (Iacov 5:16) 
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1 PETRU CAP. I 
 
 

Introducere – v.1-2 „harul şi pacea să vă fie înmulţite.“ 
 

I. Importanţa naşterii din nou. V 1:3 
 
II.     Importanţa comorilor cereşti. V4 
 
III. Importanţa protecţiei divine v.5 
 
IV. Importanţa încercărilor prezente. V 6- 12  
 
V. Importanţa vieţii sfinte . V 13- 22 
 
VI. Importanţa Cuvântului lui Dumnezeu. V 23- 25 
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SÂNGELE SCUMP 
 

1 Petru 1:19 
 
 

I.   Scump din cauza puterii răscumpărătoare (Fapte 20:28) 
 
II. Din cauza puterii de curăţire (1 Ioan 1:7) 
 
III. Din cauza puterii de împăcare (Coloseni 1:20) 
 
IV. Din cauza puterii de reconciliere (Efeseni 2:13) 
 
V.   Din cauza puterii de îndrăzneală (Evrei 10:19, 20) 
 
VI.  Din cauza puterii de biruinţă (Apocalipsa 12:11) 
 
VII. Din cauza puterii de inspiraţie în cântare (Apocalipsa 5:9) 
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CUM SĂ-L SLĂVIM PE DUMMEZEU 
 

1 Petru 2:12 
 
  

I.   Prin adorarea personală (Iacov 4:7-8) 

1. După cum vorbim şi ne apropiem de Dumnezeu, El ne 
va vorbi şi va fi aproape de noi. 

2. Adorarea prin rugăciune slăveşte şi este plăcută Lui. 
Trebuie să-L iubim (Matei 22:37) 

3. Adorarea personală către Dumnezeu va aduce 
mângâierea, părtăşia şi călăuzirea Lui. 

 
II.  Prin atitudini pozitive (Filipeni 4:8) 

1. Mulţi nu-L glorifică pe Dumnezeu pentru că sunt 
pesimişti. Ei se plâng, găsesc greşeli şi caută tot ce e mai 
rău în ceilalţi. 

2. Lui Dumnezeu îi place când copiii Lui caută binele din 
ceilalţi, se aşteaptă la cele mai bune împrejurări şi se 
bucură în Domnul. 

3. Atitudinile pozitive aduc fericire pentru noi şi slavă lui 
Dumnezeu (Filipeni 4:4) 

 
III. Prin activităţi bine determinate (Coloseni 3:12-13) 

1. Egoismul aduce descurajare şi despărţire. 

2. Dumnezeu, plin de milă, ne poate ierta. Dar noi trebuie să 
începem să acţionăm cu scop şi într-un mod folositor. 

3. Faptele noastre bune, iertarea, blândeţea şi propovă-
duirea lui Hristos îi vor aduce slavă. Acestea vor da un 
scop bine determinat şi împlinire vieţilor noastre   
(Matei 6:20)  

 



Schiţe de predici                                                                                       Ioan Ceuţă 
  

 409 

IV.  Prin înaintare continuă (Apocalipsa 2:10) 
1.  Mulţi renunţă prea uşor dacă nu văd progresul 

imediat, la care se aşteptau. 
2. Să continuăm să lucrăm pentru Dumnezeu, oricât de 

încet ar părea progresul. 
3. Înaintarea continuă va aduce realizări permanente. Viaţa 

veşnică, cununa vieţii şi bucuriile cerului îi aşteaptă 
pe cei care nu renunţă (Apocalipsa 3:12) 
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4 AFIRMAŢII BINECUVÂNTATE  

REFERITOARE LA ISUS 
 

1 Petru 2:22-24; 3:22 
 
 

I. În natura Lui (1 Petru 2:22) 
A. Fără păcat 
B. Nevinovat 

 
II. În viaţa Sa (1 Petru 2:23) 

A. Fără vină 
B. Fără răutate 

 
 III.   În moartea Sa (1 Petru 2:24) 

A. Înlocuitoare 
B. Eficace 

 
IV.      În învierea Sa (1 Petru 3:22) 

A. Victorioasă 
B. Stăpânitoare 
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IA ŞI DU DOMNULUI ! 
 

1 Petru 5:1-7 
 
 

I.   Du-ţi prietenii la Domnul 

1. Cei patru oameni şi-au luat prietenul şi l-au dus la 
Domnul (Marcu 2:3) 

2. Filip l-a dus pe Natanael (Ioan 1:45) 
 
II.  Du-ţi nevoile la Domnul 

1. Biserica primară a făcut aşa (Fapte 12:5) 

2. Petru a făcut aşa când a fost întrebat de darea pentru 
templu (Matei 17:24, 25) 

3. Maria a făcut aşa la nuntă (Ioan 2:3) 
 
III. Du întrebările la Domnul 

1. Nicodim a întrebat cum poate un om să se nască 
din nou (Ioan 3:4) 

2. Tu poţi lăsa problemele importante pentru Domnul  
 

IV.  Du necredinţa ta la Domnul 

1. Ioan a luat necredinţa lui (Matei 11:2-3) 

2. Tatăl cu fiul bolnav (Matei 39:23, 24) 
 
V.  Duceţi copiii la Domnul 

1. Mama care şi-a luat fiica şi a dus-o la Domnul         
(Marcu 7:25) 

2. Dumnezeu poate să mântuiască şi să-i păzească pe copiii 
noştri. 
Să-i luăm şi să-i ducem la Domnul. 
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DUŞMANUL NOSTRU 

 
 

I.    Satan vrea să distrugă 
(1 Petru 5:8; Luca 22:31) 

 
II.  Noi trebuie să cunoaştem tehnicile diavolului 

1. El ne ispiteşte să fim neascultători (Genesa 3:1,2) 

2. El vrea să doboare sfinţii (Iov 1:11) 

3. El crează probleme sfinţilor (Iov 2:7) 

4. El se opune celui neprihănit (Zaharia 3:1) 

5. El seamănă neghină (Matei 13:38-39) 

6. El este un ucigaş şi un mincinos (Ioan 8:44) 

7. El instigă oamenii la păcat (Ioan 13:2) 

8. El vrea să distrugă structura familiei (2 Timotei 3:2) 
 
III.   Noi trebuie să ne împotrivim lui Satan  

(Iacov4:7;   Exod 14:14) 
Să ne împotrivim prin cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu (Matei 4:4) 

 
IV.   Biserica trebuie să se împotrivească lui Satan 

(Coloseni 2:5; Efeseni 6:11-18; Romani 8:37) 
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PROMISIUNI ÎN  CARE TE  
 POŢI ÎNCREDE 

 
2 Petru 1:4 

 
 

I.    Promisiuni care sunt făcute de lume 

1. Politicieni care fac promisiuni pe care nu le pot ţine, doar 
pentru a obţine voturi 

2. Companii care promit lucrătorilor avantaje speciale 

3. Diavolul face promisiuni false (Genesa 3:4) 
 
II.  Dumnezeu a făcut o promisiune pentru toţi după potop 

1.  El a promis curcubeul (Genesa 9:13) 
2.  El a promis că nu va mai distruge pământul prin      

apă  (Genesa 9:11) 
 
III.  Promisiunile lui Dumnezeu privind longevitatea 

1. El a promis viaţă lungă celor care ascultă (Deut. 4:40) 
2. El a promis viaţă lungă celor care îşi cinstesc 

părinţii (Exod 20:12) 
3. El a promis viaţă lungă celor care vor păzi poruncile Lui, 

că le va da dreptul să mănânce din pomul vieţii 
(Apocalipsa 22:14) 

 
IV.  Isus a promis că va veni din nou 

1. El a promis ucenicilor Lui că va veni din nou           
(Ioan 14:1-3) 

2. Îngerii au confirmat că El se va întoarce (Fapte 1:10-11) 

3. Promisiunile din cartea Evrei spun că El se va 
întoarce (Evrei 9:28; 1 Petra 5:4) 
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CUM RĂSPUNDE UN 
CREDINCIOS LA VINOVĂŢIE 

 
1 Ioan 1:8-10 

 
 

I.    Trebuie să ne recunoaştem păcatele (v. 8) 
 
II.    Trebuie să fim de acord cu Dumnezeu în ce  priveşte 

păcatele noastre (Isaia 6:5; Luca 5:8) 
 
III.   Trebuie  să  acceptăm  iertarea lui Dumneze (Ieremia 

31:34; Fapte 3:19; Mica 7:19; 1 loan 1:9) 
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BINECUVÂNTĂRILE   
MULŢUMIRII 

 
1 Ioan 3:1-8 

 
 

I.   Ar trebui să mulţumim pentru o mântuire care ne 
scapă de o moarte spirituală veşnică 
A. Plata păcatului este moartea (Rom.6:23; Ezechiel 18:4) 

 B. Fiecare dintre noi a câştigat această plată (Rom.3:10-12, 
23; Romani 5:12) 

C. Isus a plătit pentru toţi cei care îl vor primi ca 
Mântuitor (2 Corinteni 5:21; Romani 5:8; Evrei 9:26) 

 
II.   Ar trebui să mulţumim pentru o mântuire care ne  
 oferă o moştenire veşnică (Ioan 10:28) 

A. Această moştenire nu poate fi câştigată (Rom.8:17; 
Petru 1:3) 

B. Aceasta nu se strică şi nu se întinează (1 Petru 1:4) 
C. Este după puterea lui Dumnezeu (1 Petru 1:5) 
D. Este determinată de ceea ce face cineva cu Isus 

Hristos (Ioan 1:12-13; 1 Ioan 5:11-12) 
 
III.  Ar trebui să mulţumim pentru o mântuire care ne 

oferă posibilitatea de a sluji pe Dumnezeu (Efes.2:8-10) 
A. Creştinii Il slujesc pe Dumnezeu printr-o 

participare cu credincioşie în Casa Sa (Evrei 10:24; 
Matei 28:20) 

B. Creştinii îl slujesc pe Dumnezeu printr-o mărturie 
dedicată faţă de cei nemântuiţi (Luca 24:46-48;       
Fapte 1:8) 

C. Creştinii îl slujesc pe Dumnezeu prin ascultare de 
Marea însărcinare (Matei 28:19; Ioan 20:21;        
Marcu 16:15) 
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DRAGOSTEA ÎN ALTE CUVINTE 

 
 
Introducere: 1 Ioan 3:16, 4:11 

 
I.  Dragostea îi cunoaşte pe alţii - Ioan 4:29 
 
II. Dragostea îi acceptă pe alţii - Romani 15:7 
 
III. Dragostea îi iartă pe alţii - Evrei 4:32; Luca 15:21,32 
 
IV. Dragostea slujeşte altora- Ioan 13:1,15   
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DARURILE DRAGOSTEI 
 

1 Ioan 5:2 
 
 

I.   Dragostea înfăţişează (1 Ioan 3:18) 

1. Creştinii deseori vorbesc despre dragoste, dar nu o arată. 

2. Faptele noastre trebuie însoţite de milă şi grijă. 

3. Vom arăta dragostea dacă-i ajutăm pe cei slabi, îi 
încurajăm şi îi vizităm.  

 
II.   Dragostea străluceşte (1 Ioan 2:10) 

1. Ea străluceşte astfel ca ceilalţi să vadă lumina (Mat. 5:16) 

2. Ea străluceşte în întunericul păcatului, încurajând 
mărturisirea şi convertindu-i pe cei pierduţi. 

3. Ea călăuzeşte în căile vieţii, în lumină (1 Ioan 1:7) 
 
III. Dragostea se revarsă (Romani 5:5) 

1. Fiecare are nevoie de ea, iar copiii Domnului o pot arăta. 

2. Ea se revarsă ca un fluviu peste cei în nevoie. 

3. Ea şterge ura, înnoieşte şi împrospătează. 
 
IV.  Dragostea creşte (1 Tesaloniceni 3:12) 

1. Unii creştini sunt egoişti şi dragostea lor nu creşte. 

2. Dragostea trebuie să fie hrănită: iubind pe Domnul şi pe 
ceilalţi, ajutând şi mărturisind. 

3. Dragostea nu stă pe loc. Ceilalţi vor putea iubi ca 
răspuns al iubirii noastre, dorind sursa iubirii. 
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CREDINŢA DE CARE AVEM 
 NEVOIE AZI 

 
1 Ioan 5:4 

 
 

I.   Credinţa pozitivă (Evrei 12:2) 
1.  Într-o lume negativistă cum este cea de azi, creştinii 

trebuie să menţină o credinţă pozitivă mai mult ca 
oricând. Multe lucruri bune se petrec. Trebuie să le 
recunoaştem. 

2.  Pentru o credinţă pozitivă, trebuie să ne aţintim privirea la 
Isus (Romani 8:28) 

 
II.  Credinţa răbdătoare (Iacov 1:3) 

1. Societatea de azi e plină de egoism. Creştinii au 
dificultăţi în a răspunde cu iubirea creştină. 

2. Pavel avertizează: "nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte 
răul prin bine" (Romani 12:21). Roagă-te ca 
Dumnezeu să ne dea  răbdare în lucrarea Lui        
(Luca 21:19). 

 
III. Credinţa activă (Iacov 2:18) 

1. Mulţi creştini vor credinţă dar sunt refractari în fapte 
pentru Dumnezeu. Credinţa noastră lucrează cum noi o 
vom pune la lucru. 

2. Noi exersăm credinţa noastră dând mângâiere celor 
însinguraţi, legând rănile şi ajutându-i pe cei în nevoie 
(Iacov 2:14-17). Credinţa activă este credinţa pusă să 
lucreze. 
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IV.  Credinţa stăruitoare (1 Petru 1:5) 

1. Credinţa stăruitoare îi va ajuta pe creştini să fie stabili 
într-o lume instabilă (2 Timotei 1:12). 

2. Pavel a declarat: "...am păzit credinţa. De acum mă 
aşteaptă cununa neprihănirii..." (2 Timotei 4:7-8). Dacă 
ne păzim credinţa, vom fi păziţi de credinţă, pentru 
această viaţă precum şi pentru răsplătiri în viaţa viitoare 
(Psalm 121:7-8). 
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CREDINŢA ÎNSEAMNĂ  
BIRUINŢĂ  

 
1 Ioan 5:4 

 
 

I.   Prin îndoieli (Marcu 9:23) 

1. Satan încearcă să înfrângă poporul lui Dumnezeu 
strecurând îndoieli în cugetul lor. 

2. Nu lăsa îndoiala să te copleşească, ci înlocuieşte-o cu 
credinţă şi acţiune (Marcu 9:24) 

 
II.  Prin întârzieri (Evrei 1 1 : 1 )  

1. Multor creştini le lipseşte răbdarea. Întârzierile le sunt prea 
dificile. 

2. Ai nevoie de credinţă atunci când lucrurile înaintează 
greu. 

 Credinţa măreşte răbdarea şi aduce biruinţa (Ps.27:14) 
 
III. Prin suferinţă (Marcu 5:34) 

1. Oamenii suferă din cauza bolilor, lipsurilor şi 
presiunilor. Unii încearcă rezolvarea fără Dumnezeu. 

2. Să apreciezi ajutorul dat de alţii, dar în primul rând 
încrede-te în Domnul. Credinţa biruie (Marcu 5:36) 

 
IV. Prin pericole (Marcu 4:40) 

1. Trăim într-o lume plină de pericole. 

2. Isus Hristos este Acelaşi (Evrei 13:8). El linişteşte 
marea (Marcu 4:39) 
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V.  Prin moarte (1 Corinteni 15:26) 

1. Creştinii vor întâlni moartea fizică (Evrei 9:27). Duhul 
Sfânt este cu ei şi în moarte. 

2. Creştinii nu trebuie să se teamă de moarte. Ei sunt iertaţi, 
curăţiţi,  şi se află pe drumul înspre rai. Ei au făgăduinţa 
vieţii veşnice (Ioan 11:26) 
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CUM SĂ BIRUIEŞTI LUMEA 
 

1 Ioan 5:4 
 
 
I.   Având credinţă (Marcu 11:22) 

1. Primul pas în cucerirea lumii este să ai credinţă în 
Dumnezeu. 

2. Îl primim pe Dumnezeu prin credinţă; când ne 
mărturisim şi ne dedicăm Lui, primim iertarea Lui şi 
curăţirea prin credinţă. 

3.  Primim de la Dumnezeu prin credinţă. El îi răsplăteşte pe 
cei ce cred. Credinţa este plăcută lui Dumnezeu      
(Evrei 11:6). 
 

II.  Lucrând credinţă (Iacov 2:20) 
1. Unor creştini leneşi le-ar place să aibă credinţă şi să se 

oprească acolo. Dar, credinţa noastră va rămâne numai 
dacă o lucrăm. 

2. Lucrarea credinţei înseamnă frecventarea bisericii, 
zeciuiala, ajutorarea, vizitele şi evanghelizarea (Luc.4:18) 
etc. 

3. Învingem lumea lucrând, vorbind, ascultând şi trăind 
pentru Dumnezeu. 

 
III.  Câştigând prin credinţă (Luca 17:5). 

1. Aproape fiecare admite că are nevoie de mai multă 
credinţă. Chiar şi ucenicii Domnului I-au cerut să le 
mărească credinţa. 

2. Trebuie să-I cerem, pentru că El oferă credinţă 
(Efes.6:16). 

3. Credinţa niciodată nu rămâne aceeaşi. Trebuie să o 
exersăm pentru a o mări şi câştiga. 
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IV.  Păstrând credinţa (2 Tim. 4:7). 
1. Unii creştini nu biruiesc lumea pentru că renunţă la 

credinţă. 
2. Trebuie să avem, lucrăm, câştigăm credinţa, dar 

trebuie să o şi păstrăm (Matei 24:13) 
3. Nu este nici o vale prea adâncă, munte prea abrupt, 

povară prea grea, încercare prea severă pentru ca 
credinţa să nu o poată învinge. Toţi cei care vor păstra 
credinţa vor birui (Evrei 10:23). 
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DE CE TREBUIE SĂ AIBĂ HRISTOS  
PRIMUL LOC 

 
(3 Ioan 1-14; Coloseni 1:18) 

 
 
I.   El ar trebui să aibă primul loc datorită puterii Sale 

(Matei 28:18). 
1. Era putere în îmbrăcămintea Lui (Marcu 5:25-34). 
2. Există putere în Numele Lui (Fapte 3:1-16). 
3. Există putere în Cuvântul Lui (Ioan 11:43; Luca 4:32). 

  
II.    El ar trebui să aibă primul loc datorită purităţii Sale. 

1. Viaţa Lui a fost o viaţă neprihănită (2 Corintei 5:21) 
2. Viaţa Lui a fost o viaţă fără minciună (1 Petru 2:22). 

 
III.  El ar trebui să aibă primul loc datorită planului Său. 

1. Acţiunile Sale erau programate dinainte. 
2. Planul Său de sacrificiu personal era stabilit înainte de 

întemeierea lumii (Apoc. 13:8). 
3. Planul Lui a inclus alegerea fiinţei noastre înainte de 

întemeierea lumii (Efeseni 1:4-5). 
 

IV.   El ar trebui să aibă primul loc datorită persoanei Sale. 
1. El este Răscumpărătorul (Efeseni 1:7). 
2. El este Salvatorul (Luca 2:11). 
3. El este Hristos şi Domn (Fapte 2:36). 
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CARACTERISTICILE  
LUCRĂTORULUI CREŞTIN 

 
Iuda 20-23 

 
 
I. Se zideşte prin credinţă. (v. 20a) 
 
II. El se roagă prin Duhul Sfânt. (v.20b) 
 
III. Rămâne în dragostea lui Dumnezeu. (v.21a) 
 
IV. Aşteaptă îndurarea Domnului. (v.21b) 
 
V. El are compasiune pentru cei care pier. (v.22) 
 
VI. El caută să smulgă din foc pe cei pierduţi. (v.23a) 

 
VII.  El urăşte cămaşa mânjită de carne. (v.23b) 
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VICTORIE PRIN HRISTOS 
 

Apoc. 3:7-13 
 
 

Introducere: 
Orice biserică adevărată doreşte să fie victorioasă pentru 
Hristos. 

A. Împlinim Cuvântul Său când producem roade      
(Ioan 15:1-17). 

B. Împlinim Cuvântul Său când avem bucuria victoriei 
(Luca 10:17). 

1. Biserica din Filadelfia a fost victorioasă datorită 
puterii lui Dumnezeu în Hristos. 

2. Bisericii din Filadelfia i s-a promis victoria în trei 
zone ale vieţii ei bisericeşti. 

 
I.   Victorie în lucrare (Apoc. 3:8) 

A. Hristos are putere să deschidă şi să închidă (Apoc. 3:7) 
1. Cheia casei lui David (Isaia 22:22) 
2. Trimiterea celor doisprezece (Luca 9:1, 2) 

B.  Noi ar trebui să-L rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă 
uşi pentru lucrare. 

 
II.  Victorie în cucerirea opoziţiei (Apoc. 3:9) 

3. Deşi se aflau în mijlocul religiilor păgâne, opoziţia 
lor venea din partea iudeilor (v.9). 

4. Satan era sursa reală de opoziţie (v.9). 
5. Pentru a avea victorie, trebuie să găsim o cale de a 

birui opoziţia. 
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III.  Victorie în ieşirea din ispită (Apoc. 3:10) 
A. Unii spun că acesta este Necazul cel Mare (Matei 24:21). 
B. Profeţii Vechiului Testament menţionează acest timp 

(Daniel 12:1; Ioel 2:1, 2) 
C. Hristos a folosit ceea ce ei aveau (Apoc. 3:8). 

1.   Ei aveau puţină putere (v.8) 

2.   Ei ţinuseră Cuvântul Său (v.8) 
3. Ei nu tăgăduiseră Numele (v.8) 
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ISUS LA UŞĂ 
 

Apoc 3:14-20 
 
 
Introducere 
Într-o pictură faimoasă şi bine cunoscută, intitulată „Hristos la 
uşa inimii”, de Warner Sallman, nu există clanţă pe dinafara uşii. 
Dacă trebuia deschisă, se putea deschide doar de către cineva 
din interior. 
Acest text este o scenă cu Isus bătând la uşă, în aşteptarea unui 
răspuns din partea cuiva din interior. Biserica din Laodiceea din 
vremea lui Ioan, se aseamănă îndeaproape cu biserica cu care  
avem noi de-a face astăzi. În lumina acestui fapt, haideţi să luăm 
în considerare patru puncte referitoare la „Hristos la uşă” şi la 
biserica antică a Laodiceei. 

  
I.   Isus face o analiză a bisericii (v.17)  

A. Ei erau bogaţi şi aveau multe lucruri 
B. Ei erau oameni care erau mulţumiţi de ei înşişi şi 

egocentrişti 
C. Ei nu aveau nevoie de nimic. Noi reprezentăm 

majoritatea în statistici dar suntem o minoritate în 
influenţă.  
 

II.  Isus stabileşte valoarea climatului bisericii (v.17) 
A. Este cel mai bine să fii fierbinte. Ştiinţa ne învaţă că 

mişcarea şi căldura sunt interschimbabile.  
B. Următorul lucru care este bun este a fi rece (cel 

neconvertit, din exterior) 
C. Lucrul cel mai puţin bun este a fi căldicel. Aceasta îl 

întristează pe Dumnezeu – nu există nici entuziasm, nici 
o mişcare, nici o compasiune, nici o presiune. „Nu-mi 
pasă” sunt cuvintele cele mai des folosite între noi.  
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III.  Isus oferă o cură în trei puncte în biserică (v. 18)  
A. Câştigă bogăţie adevărată – aur care va rezista în foc. 

Inspiraţie şi hotărârea în răspunsul lui Petru         
(Fapte 5:29-32) 

B. Îmbracă-te cu puritate şi sfinţenie  - ca să nu ţi se vadă 
ruşinea 

C. Ungeţi ochii – ca viziunea să fie clară  
 

IV.  Isus răspunde la acţiunea favorabilă a bisericii (v. 20)  
A. „Dacă nu aude cineva glasul Meu” – chemarea făcută 

de către Samuel şi profeţii din vechime  
B. Dacă deschide cineva uşa – acţiune din partea ta  
C. „Voi intra ...şi voi cina cu El” – Hristos în inimă  

 
Încheiere  
„Eu stau la uşă şi bat”. Acţiunea Sa trebuie să fie aceea ce a intra 
printr-o uşă deschisă exact în miezul activităţii bisericii 
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CÂND SATAN LOVEŞTE, 
LOVEŞTE ŞI TU! 

 
Introducere 
De prea multe ori, când Satan loveşte, noi nu facem nimic, ci 
doar vorbim despre aceasta. Ceea ce ar trebui să facem 
este să lovim şi noi! 
O mamă creştină devotată care-şi dedicase fiul Domnului 
când acesta se născuse era foarte preocupată de viaţa 
păcătoasă pe care el o ducea şi de problemele în care 
intrase după ce a crescut. Ea a simţit că Satan încerca să-i 
distrugă fiul. Într-o zi, în disperare, a strigat: "Satan, ia-ţi 
mâna de pe băiatul meu. Ei nu îţi aparţine ţie! L-am dăruit 
lui Dumnezeu cu mulţi am în urmă." 
Noi ar trebui să-i amintim cu putere lui Satan că noi suntem 
copiii lui Dumnezeu. Noi nu îi aparţinem diavolului. 

 

Cum îl respingem pe Satan? 
 

I.   Lovim cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

1. Isus i-a spus lui Satan: "Este scris..." (Matei 4:4, 7, 10). 

2. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului (Efes.6:17). 
3. Strânge Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta astfel încât 

să-l poţi izgoni pe Satan citând din Cuvântul lui Dumnezeu 
(Psalm 119:11). 

 

II.  Lovim prin rugăciune şi post. 

1. Daniel s-a rugat şi a postit 21 de zile până când  
rugăciunea sa a biruit rezistenţa lui Satan (Daniel 10:2-3, 
10-14). 

2. Isus le-a spus ucenicilor că puterea demonică este  
înfrântă prin post şi rugăciune (Matei 17:18-21;            
Marcu 9:28-29). 

3. Pavel a sfătuit în Efeseni 6:18 să fim puternici în 
Domnul: "Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul 
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de rugăciuni şi cereri." (vezi şi Efeseni 6:10-12; Iuda 20, 
21). 

 

III.  Lovim amintindu-i diavolului că există putere în 
sângele lui Hristos. 
1. Prin vărsarea, sângelui Său pe Calvar, Hristos l-a distrus 

pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavolul 
(Evrei 2:14). 

2. Avem răscumpărare prin sângele lui Hristos (Efes.1:7). 
3. Îl biruim pe acuzatorul fraţilor "prin sângele Mielului, 

şi prin cuvântul ...mărturiei noastre" (Apocalipsa 
12:10, 11). 

 

IV.    Lovim prin acţiune. 
1. Biruim răul prin bine (Romani 12:21). 

-    putem face ceva bun pentru cineva în nevoie. 

- putem face servicii suplimentare pentru Dumne-  
zeu şi pentru biserică. 

- putem să intrăm în legătură cu oamenii lui 
Dumnezeu pentru părtăşie şi închinare. 

2.    Ne opunem diavolului (Iacov 4:7). 

- Ne supunem lui Dumnezeu (v. 7), 

- Ne apropiem de Dumnezeu (v. 8). 

- Căutăm curăţirea (sfinţirea) faptelor (reprezentate 
prin mâini) şi a inimii (v. 8). 

- Ne smerim în faţa Domnului (v. 10). 
 

Încheiere: 
Trebuie să fim întotdeauna în gardă! 
Acest avertisment scriptural ar trebui să fie luat în serios: "Fiţi 
treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă 
târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. 
Împotriviţi-vă lui tari în credinţă" (1 Petru 5:8, 9). 
Lovind cu Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciune, amintindu-i lui 
Satan că există putere în sângele lui Hristos, şi lovind prin 
pornirea unei acţiuni, îl putem înfrânge pe Satan! 
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TU TE VEI RUGA PENTRU 

RIDICAREA TA 
 

Iov 22:29 

 
 
Introducere: câteodată suntem tulburaţi, necajiţi, aproape 
disperaţi, dar Domnul ne poate ridica.  
 
I.   Nevoia de a fi ridicat - Luca 13:11 
 Ea nu se putea îndrepta (v.11,12) 
 Sunt unii care nu se pot ridica pentru că sunt biruiţi de lume 

Nici tăria sau înţelepciunea lui Satan nu ne pot ridica, numai 
Isus.  

 
II.  Ridicătorul - Ps. 3:3 

a. Tu, Doamne îmi înalţi capul 
b. Ridică-mă din porţile morţii- Ps. 9:13 
c. Capul meu este ridicat peste vrăşmaşii mei- Ps. 27:6 
d. Rezultatul- Ps. 27:6 
Voi aduce jertfă în cortul lui, în sunetul trâmbiţei 
Voi cânta şi îl voi lăuda pe Domnul- Ps. 69:29 

 
III.  Moştenirea noastră 

a. După ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la mine 
pe toţi oamenii - Ioan 12:32 

b. Domnul este înălţat- Isaia 6:1-8 
 
IV.  Condiţiile celui ridicat- ps.113:7 

a. El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi 
b. Domnul înalţă pe cei smeriţi- Iacov 4:10/ 1 Petru 5:6 
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V.   Maniera cu care El ridică- Iov 22:26 
 Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta şi îţi vei ridica faţa 

spre  Dumnezeu.  
 
VI.  Noi trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu şi să ne 

ridicăm mâinile- Isaia 24:14  
 Poate mâinile noastre au fost jos.  
 
VII. Glasul de laudă şi mătrurisire – Is. 24:14, Is.35:10/ 12:6 
 
VIII. Capul ridicat şi privirea încrezătoare- Luca 21:28 
 
Concluzie - să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru puterea de 
ridicare care ne face să ne uităm în sus şi să aşteptăm venirea 
Lui.  
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LECŢII PENTRU NOI 
 
 

I.   Lecţia primirii cuvântului lui Dumnezeu v. 4:1-20 
      Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să semene Cuvântul lui 

Dumnezeu (credincioşii). 
    Tipuri de persoane: 

1. Persoanele fără profunzime (v.4,15) 
- Aude Cuvântul lui Dumnezeu 
- Prezent în biserică, dar fără implicare. 
- Îl respectă pe Isus şi predicator. 
- Nu lipseşte de la slujbă 
- Dar nu le acordă importanţă (în afara cercului) 
- Nu aplică Cuvântul în viaţa ei 
- Nu trăieşte pentru Dumnezeu 
- Înainte ca persoana să creadă, vine diavolul şi fură 

profunzimea. 
Ex. Irod care se bucură de predica lui Ioan 
Botezătorul 

2. Persoanele superficiale (v.5,16) – fără rădăcină (credincios 
de suprafaţă) 

- Persoana – aude cuvântul şi este încântată 
- Primeşte cuvântul ca o mărturie în faţa tuturor. 
- Nu doreşte să înveţe despre Hristos. 
- Nu este înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu. 

3. Persoane strangulate (v.7,18-19) – persoană neroditoare 
    Persoana care primeşte Cuvântul lui Dumnezeu, încearcă 

să trăiască pentru Hristos. 

- Nu se poate separa de lume. 

- Nu trăieşte ca să fie folosit 

- Lucrurile care înlătură roada: înşelăciunea, bogăţiile, 
etc. 
Ex. Annania şi Safira – Fapte 5 
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4. Persoană roditoare (v. 8,20) 
Persoana – onestă, inimă bună 

- Viaţă roditoare 

- Aude Cuvântul şi-l împlineşte  

- Cap.4:10 – aud Cuvântul 

- Îl primesc 

- Aduc roadă 
II. Lecţia extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu 4:30-34 

- Evanghelizarea – dedicarea 

- Roadă explozivă 
 
III. Lecţia încrederii în Dumnezeu v. 4:35-41 

- Când vin necazurile, încercările se pierde 
Ex. Ioan Marcu – Fapte 13:13 
Fil 1:24 

- Unii din cei care îl urmau pe Isus. Luca 9: 57-62 
 
IV. Lecţia datoriei faţă de adevăr 4:21-25 

1. Să împărtăşim adevărul 
2. Să trăim adevărul 
Lumina – simbolul adevărului 
Lumina şi adevărul trebuie să fie caracterul şi natura 
credinciosului. 
Dumnezeu ne dă lumină pentru un scop precis pentru a-l 
împărtăşi cu alţii. 

 
V. Lecţia creşterii spirituale 4:26-29 

Creşterea trebuie să fie sigură şi constantă, dar treptată v.28 
Credinciosul roditor pregătit pentru seceriş v.29 
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CĂSĂTORIA  
SFATURI PRECISE 

 
 
I.   Să aveţi centrală termică la apartament  

„Casa ta întotdeauna s-o încălzeşti 
Ea să fie caldă-n toate câte faci, câţi ani trăieşti.“ 

 
II.  Să nu intraţi/ să nu ieşiţi supăraţi în / din casă 

„Fiul meu când vii acasă  
Sau de-acasă la plecare 
De pe faţă totdeauna ştergeţi orice frământare 
Ca să nu stingi bucuria celor ce privesc la tine 
Dacă faţa ta-i senină faci şi pe ale lor senine.“ 

 
III. Faceţi orice pentru unitatea familiei  

Doi oameni mari sunt la un loc mai mari ca unul 
Doi slabi uniţi pot fi mai tari ca unul singur tare 
De aceea fiţi uniţi oricând, unirea e putere 
Uniţi pe cei dezbinaţi- cel ce dezbină piere 

 
IV.  Să iubiţi biserica şi să veniţi în permanenţă la slujbe 

Casei Domnului daţi cinste orice om din orice grai 
Casa numelui său veşnic este-un colţişor de rai 
Duhul Domnului e-acolo liniştit şi iubitor 
Binecuvântând pe oricare credinicos închinător.  

 
V.  Părinţii trebuie să fie model pentru copii 

După oaia cea de frunte se duc toate spre pârâu 
După tata merg copiii, ori la bine, ori la rău 
Când copii tăi văd rodul sfânt al cumpătării tale 
Şi-i creşti fără răsfăţare - ei vor ţine dreaptă calea 
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CUM ŞI CÂND VA APARE EL?  
 

Cum va apare El? 
 
 

I. Sigur (Ioan 14:3; 1 Tesaloniceni 4:16) 
 
II.  Personal (Fapte 1 : 11 )  
 
III. Instantaneu (Maleahi 3 : 1 - 3 ; Marcu 13:35-36; 

Matei 24:27) 
 
IV. Vizibil (Apocalipsa 1:7; Matei 26:64; Isaia 2:19) 
 
V.  Glorios (Tit 2:13; Marcu 13:26) 
 
VI. Cu sfinţii Lui (Iuda 14; 1 Ioan 3:2) 
 
VII. El va stabili neprihănirea (Ps.98:9; Ps.72:7) 
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SEMNELE ŞI REZULTATELE 
 APARIŢIEI LUI  

 
 

I.   Unele semne ale apariţiei Lui 
1. Predicarea Evangheliei la toate naţiunile (Matei 

24:14; Romani 10:18; Coloseni 1:5-6, 23) 

2. Înfrunzirea smochinului - naţiunea Israel (Luca 21:29-31)       

3. Zile grele (2 Timotei 3:1; Luca 21:25-28) 
 
II.  Când El vine pentru poporul Lui, vor avea loc: 

1. Învierea celor morţi în Hristos (l Tesaloniceni 4:16; 
Apocalipsa 20:6; Filipeni 3:11; Luca 14:14; Ioan 5:29) 

2. Transformarea celor vii (1 Cor. 15:50-57; 2 Corinteni 5:4; 
Matei 16:28; Filipeni 3:20-21) 

3. Mutarea tuturor sfinţilor (1 Tes. 4:16-17; Ioan 14:3) 
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6 TRĂSĂTURI ALE  
FAMILILOR PUTERNICE 

 
 
I.    Dedicarea pentru familie 

   - Să fie dedicaţi unul altuia  
- Sunt dedicaţi să promoveze fiecare fericirea celuilalt 

Părinţii trebuie să aibă un sens clar pentru familia lor. 
 

II.  Petrec timp în familie 
Cea mai mare problema cu familiile din America este că ei 
nu petrec destul timp împreună. 
Stabilirea priorităţilor 

 
III.  Exprimarea aprecierii 

Oamenii se întreabă: Mă iubeşte cineva? Sunt eu special 
pentru cineva? Mă apreciază cineva? 

 
De ce este necesară aprecierea?  
1.  Încurajează  
2. Îţi dă importanţă 
3. Tu nu eşti orfan 
4. Recunoaşte potenţialul din noi 
5. Exprimarea aprecierii este o activitate, nu o atitudine 
6. Exprimarea aprecierii poate fi învăţată, modelată si 

poate deveni un obicei 
7. Exprimarea aprecierii nu are nevoie de acordul celor 

din jur  
8. Exprimarea aprecierii poate să înceapă astăzi.  

 
IV.  Comunincarea bună din familie 

 Comunicatorii trebuie să aibă mintea deschisă şi să fie 
pregătiţi pentru temele prezente 
 Trebuie să fim deasupra emoţiilor 
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     Nu trebuie să condamnăm sau să judecăm 
     Trebuie să ascultăm cu inima, dar şi cu mintea 
     Buna comunicare menţine o deschidere faţă de critică 

 
V.  Au o dedicare spirituală 
 
VI. Pot rezolva problemele în criză  
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OPT CĂI DE A ÎNCRUAJA 
 PE CINEVA 

 
 

I. Trmiteţi o felicitare sau o notiţă – spuneţi-i că v-aţi 
gândit la el/ea. 

 
II. Daţi un telefon – Prov.12:25 
 
III. Faceţi-vă timp să ascultaţi. 
 
IV. Memoraţi Isaia 41:10; Romani 8:28 
 
V. Cere Domnului să-ţi arate când foloseşti aceste versete 

sau alte versete de încurajare. 
 
VI. Rugaţi-vă – Isaia 5:16 
 
VII. Împărtăşiţi povara – Gal.6:12 
 
VIII. Căutaţi căi practice să ajutaţi. 
 
IX. Oferiţi o speranţă – Plangeri 3:26 
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9 FACTORI CARE AU CONTRIBUIT 
 LA MÂNTUIRE  

 
 

I. Dumnezeu este factorul original 

1. Omul nu se poate mântui singur (Isaia 64:6) 

2. Toate darurile bune sunt de la Dumnezeu (Iacov 1:17) 
 
II. Hristos este factorul de jertfă 

1. A vărsat sângele necesar (Leviticul 17:11; Evrei 9:22) 

2. A murit pentru păcătoşi (Isaia 53:4-5; Evrei 9:15) 

3. El este jertfa noastră (Efeseni 5:2; Evrei 9:26) 
 
III. Sângele lui Hristos - factorul de aducere 

1. Vărsat pentru toţi păcătoşii (Evrei 9:15) 

2. Curăţă de toate păcatele (1 Ioan 1:7) . 

3. Mijloc de răscumpărare şi iertare (Efeseni 1:7) 
 
IV.  Duhul Sfânt - factorul descoperitor 

1. Mângâietorul a fost dat (Ioan 14:26; 16:13) 

2. Credincioşii sunt călăuziţi (2 Timotei 3:t6) 
3. Taina este descoperită  prin  Duhul  (Efes.3:1-5;      

1 Corinteni 2:10) 
4. Descoperirea lui Pavel (Galateni 1:11, 12) 

 
V.  Cuvântul lui Dumnezeu - factorul de instrument 

1. Trebuie să fie predicat (Romani 10:13-15; 1 Cor.1:21; 
Iacov 1:21) 

2. Mijloacele convertirii (Psalm 19:7; Efes.6:17; Evrei 4:12) 

3. Trebuie auzit şi învăţat (Ioan 6:44-45) 
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VI.  Credinţa - factorul de apropiere  

1. Vino la Dumnezeu prin credinţă (Evrei 11:6; Ioan 8:24) 

2. Credinciosul este mântuit (Matei 16:16; Romani 1:16) 

3. Credinţa fără fapte este moartă (Iacov 2:24) 
 
VII. Ascultarea - factorul de împlinire 

1. Cum îl cunoaştem pe Dumnezeu (1 Ioan 2:3-4) 
2. Dumnezeu mântuieşte pe cel ascultător (Evrei 5:8-9; 

Romani 6:17-18) 
 
VIII. Nădejdea - factorul de susţinere 

1. Mântuit prin nădejde (Romani 8:24) 

2. Hristos este nădejdea noastră (1 Corinteni 15:19) 

3. Nădejdea este ancora sufletului (Evrei 6:19) 
 
IX. Numele lui Hristos - factorul de autoritate 

1. Mântuirea în Numele Său (Fapte 4:12; Luca 24:47) 

2. Puterea în Numele Său (Coloseni 3:17; Romani 8:38, 39) 
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4 MOTIVE PENTRU CARE 
CREDINCIOŞII NU TREBUIE SĂ 

CONSUME NICIODATĂ ALCOOL 
 
 

I. Creştinii nu trebuie să consume băuturi alcoolice din 
cauza efectelor negative asupra trupului lor                    
(1 Cor.6:19, 20) 
Băuturile alcoolice distrug fizic 
Judecători 13:4: mama lui Samson în timpul sarcinii 
(Proverbe 21:17; 23:21) 
 

II. Creştinii nu trebuie să consume băuturi alcoolice 
din cauza efectelor asupra celor din jur 
În America, la fiecare 22 de minute moare cineva din cauza 
cuiva care conduce beat (Habacuc 2:15) 

 
III. Creştinii nu trebuie să consume băuturi alcoolice 

datorită consecinţelor pe care aceasta le-ar avea în 
umblarea lor cu Dumnezeu (Efes. 5:18; 1:17; Prov.20:1) 

 
IV. Creştinii nu trebuie să consume băuturi alcolice din 

cauza consecinţelor asupra mărturiei creştine  
(Romani 14:13,21) 

 
Concluzie 
Abstinenţa totală este singura prevenire sigură a alcoolismului. 
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CREŞTINUL BIBLIC 
 
 

Fiecare creştin trebuie să fie un creştin biblic, stând cu tărie în Hristos şi în 
Cuvântul adevărului; un creştin adevărat este o persoană care respectă 
ordinea biblică. 
 
I.   Unul care se încrede în Hristos (Efeseni 1:12) 

Unul care a fost constrâns de Duhul să-şi prezinte 
nevoile lui Hristos şi are încredere în El; are putere prin 
atotputernicul Fiu al lui Dumnezeu. 

 
II.   Unul care are viaţă prin Hristos - Ioan 6:37 

El este altoit în Hristos, având pâinea vieţii; el are o 
natură divină, iar viaţa pe care o are este eternă. 

 
III.   Unul care are dragoste faţă de Hristos - 1 Ioan 4:19 

Dragostea este prima dovadă a unei inimi regenerate; este 
dragostea care crede şi se bucură cu o bucurie negrăită 
(2 Petru 1:8) 

 
IV.    Unul care are părtăşie cu Hristos - 1 Ioan 1:3  

Această dragoste este dulce deoarece există dragoste 
de ambele părţi: "Doamne, la cine să ne ducem?" (Ioan 
6:68); 
"Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm 
de aici" (Exod 33:15). Isus a spus: "Rămâneţi în Mine" 
(Ioan 15:4) 

 
V.      Unul care lucrează pentru Hristos - 2 Corinteni 6:1 

Noi aparţinem Lui, trăim pentru El; avem privilegiul 
nu doar să lucrăm pentru Hristos, dar să şi lucrăm cu El. 
Dumnezeu lucrează în noi după buna plăcere a voii Lui. 
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VI.     Unul ale cărui resurse sunt în Hristos - Col. 2:9-10 
Toată plinătatea este în El şi noi avem totul în El. Trăind 
în Hristos ca şi mlădiţa în vie, avem viaţă, tărie, putere. 
Prin El avem acces la bogăţiile nemăsurate ale lui 
Hristos. 

 
VII. Unul care va fi răsplătit de Hristos - 2 Corinteni 5:10 

Fiecare credincios va fi mântuit, dar nu fiecare creştin va fi 
răsplătit. 
Răsplata se dă numai pentru lucrările făcute în Numele 
Lui şi pentru gloria Lui (1 Corinteni 3:13-15). Mântuirea 
este un dar; răsplata trebuie câştigată. Hristos însuşi va 
fixa valoarea fiecărei lucrări făcute (Matei 25:19-25) 

 
VIII.     Unul care va petrece eternitatea cu Hristos 

- Ioan 17:24 
 Promisiunea acestui mare privilegiu se află în Ioan 14:3, 
rugăciunea pentru el în Ioan 17:24, iar realizarea în 
Apocalipsa 5:9. 

 
Încheiere: 1 Ioan 3:2 
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CINA DOMNULUI 
 

1 Corinteni 11:22-29 
 

 
A. Trei priviri la cina Domnului  

1.  Trebuie să ne uităm în noi (1 Cor.11:28) - Ps. 139:23-24 
2.   Să ne uităm în urmă (1 Corinteni 11:24-25) 

3.   Să ne amintim de suferinţele şi de moartea Domnului  

4.   Să ne amintim de Ghetismani, Calvar etc.  
5.   Să ne uităm înainte (1 Corinteni 11:26) 
 Noi proclamăm moartea Domnului până va veni El - 

Apoc. 22:20 
 
B. Pregătirea pentru cina Domnului (1 Corinteni 11:27-28) 

1.Să lăsăm un spirit de smerenie să fie între noi - Ioan 13:1-7 
    Isus ne-a dat un exemplu - Ioan 13:14-15 
2. Să nu lăsăm nici un spirit străin să fie între noi. Iuda nu a 

fost prezent pentru cina Domnului. El a părăsit odaia de 
sus şi s-a dus să-l vândă pe Isus . În Matei  26:20-25 ne 
este descrisă expunerea vânzătorului. Deşi Iuda a plecat, 
ucenicii doreau să ştie care este cel mai mare.  

3. Să fie un spirit de dragoste între noi - Ioan 13:1;34-35 
         Să ne iubim unii pe alţii.  
 
  
 
 


