
#30 

Trăind ca un discipol 

 
Botezul este doar începutul noii tale vieți ca discipol al lui Hristos. Cuvântul “creștin” este 

menționat doar de 3 ori în Noul Testament, dar cuvântul “ucenic” este repetat de peste 260 de 

ori. Ce înseamnă să fii un ucenic? Cum devii unul? În această ultimă prelegere vom examina 

lucrurile pe care le învață Biblia despre acest subiect foarte important.  

 

1. Ce a spus Isus că ne califică să fim ucenicii Săi? Ioan 8:31 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Trebuie să acceptăm autoritatea lui Dumnezeu în viața noastră și să trăim în 

ascultare de Cuvântul Său. Indiferent de consecințe, noi suntem chemați să primim 

Cuvântul Lui și să-l practicăm în viața noastră de zi cu zi.  

 

2. Trebuie ca Isus să fie exemplul nostru în toate lucrurile? 1 Petru 2:21 

________________________________________________________________________ 

 

3. Care a fost atitudinea lui Isus în această lume? Ioan 6:38 

________________________________________________________________________ 

 

4. Ce este simbolizat prin botezul în Hristos? Romani 6: 3, 4 

________________________________________________________________________ 

 

5. Cum a explicat Pavel “răstignirea împreună cu Hristos”? Galateni 2:20 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: La fel cum Hristos a fost predat Tatălui Său în totalitate, așa trebuie să fim și noi 

supuși cu totul lui Hristos. Trebuie să fim legați de Isus, așa cum mlădițele sunt legate de 

viță.  

 

6. Cât de des are loc moartea sau renunțarea la sine pentru un ucenic? Luca 9:23 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Pe măsură ce petrecem timp cu Isus în fiecare zi, o parte din timpul nostru acordat 

devoționalului ar trebui acordat reconsacrării vieților noastre lui Hristos. Dacă acest act 

de predare nu este complet, “sinele” nostru va dori să revină. Acest lucru este vital pentru 

legătura noastră cu El! 

 

 



7. Ce trebuie să se întâmple înainte ca un grăunte de grâu să aducă multă roadă? Ioan 

12: 23-26 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: O viață trăită de dragul de a trăi, este o viață risipită. Numai o viață care este 

dedicată servirii celorlalți poate fi folosită de Dumnezeu. Cel care este absorbit de propriile 

nevoi și plăceri, nu poate fi un adevărat ucenic al lui Dumnezeu.  

 

8. Ce suntem încurajați să facem în timp ce vedem că se apropie “Ziua”? Evrei 10:25 

________________________________________________________________________ 

 

9. Din ce facem parte noi ca discipoli? Corinteni 12:12, 13, 27; Romani 12: 4, 5 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: La fel cum într-un corp fizic, capul sau creierul controlează fiecare parte, la fel 

trebuie ca și noi, cei care facem parte din trupul lui Hristos, să fim controlați sau să ne 

predăm capului, care este Hristos.  

 

10. Asupra cărui lucru trebuie să se concentreze toate eforturile noastre? Efeseni 4: 3-6 

________________________________________________________________________ 

 

11. Câți dintre noi primim daruri spirituale de la Hristos? Efeseni 4: 7, 8 

________________________________________________________________________ 

 

12. Care sunt câteva dintre darurile ce ne sunt oferite în trupul lui Hristos? Romani 12: 

6-8 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: De exemplu, să presupunem că la un prânz bisericesc, cineva varsă un pahar de apă. 

Unul care are darul profeției ar spune: “V-am spus să nu puneți acea apă atât de aproape 

de marginea mesei.” Unul care are darul de conducător ar începe să-i îndrume pe ceilalți 

să treacă la lucru. Cel care are darul slujirii ar pune mâna pe un mop; un învățător ar 

explica semnificația apei în Biblie. Un încurajator ar încerca să consoleze persoana care 

a vărsat apa. Cel care are darul generozității, i-ar cumpăra o nouă sticlă de apă pe care 

să o folosească, iar cel milos ar da dovadă de compasiune și ar sta lângă persoana 

respectivă, până când s-ar simți mai bine.  

 

13. Care este scopul acestor daruri de slujire în cadrul bisericii? Efeseni 4:11, 12 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Toți avem un rol de jucat în construirea bisericii lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat 

fiecărui om un dar special pe care să-l folosească în conformitate cu abilitatea lui. Nu este 

voința lui Dumnezeu ca doar câțiva să poarte toate responsabilitățile bisericii, în timp ce 

alții nu fac nimic.  

 

 



14. Care sunt cele trei domenii pe care trebuie să se bazeze construirea trupului lui 

Hristos?  Efeseni 4:13 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

 

15. Ce sarcină primesc toți ucenicii, indiferent de daruri?  Matei 28:19, 20 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: “Iubirea față de sufletele pentru care a murit Hristos înseamnă răstignirea eului. De 

aici înainte, cel care este copil al lui Dumnezeu va privi la persoana sa ca la un inel de 

legătură în lanțul aruncat pentru salvarea lumii, una cu Hristos în planul milei Sale, 

mergând înainte cu El pentru a căuta și salva pe cei pierduți. Creștinul trebuie să-și dea 

totdeauna seama că s-a consacrat lui Dumnezeu și că trebuie să descopere lumii pe Hristos 

în caracter. Sacrificiul de sine, simpatia, iubirea, date pe față în viața lui Hristos, trebuie 

să se arate din nou în viața celui care lucrează pentru Dumnezeu.” 

Hristos Lumina Lumii, pag. 417 

 

16. Care este secretul vieții de ucenic? Evrei 12: 1-3  

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Secretul este să privim mereu la Hristos. Facem aceasta rugându-ne Lui, studiind 

Cuvântul Său și cooperând cu Duhul Sfânt în viețile noastre. Cel care se descurajează, 

aproape întotdeauna, este cel care nu petrece timp cu Hristos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie: Ucenic este cel care se predă Stăpânirii lui Hristos și îi conduce 

pe alții sub aceeași autoritate. Prioritatea ucenicului este aceea de a-l căuta 

și servi pe Dumnezeu. Dumnezeu dorește să ne slujim și să ne încurajăm 

unii pe alții în credință și i-a dat fiecăruia daruri spirituale speciale pentru 

a ajuta la construirea bisericii. Dumnezeu vrea ca noi să protejăm unitatea 

bisericii, deoarece El își face lucrarea de mântuire prin intermediul acesteia. 

În calitate de reprezentanți ai Săi, suntem chemați să-i iubim pe ceilalți și să 

le slujim. Nu există o chemare mai mare.  
 

 

 



Răspunsuri cheie pentru lecția #30 

 
Î. 1 – Rămânerea în Cuvântul Său. 

Î. 2 – Da 

Î. 3 – El nu a venit să facă voia Sa, ci voia Tatălui.  

Î. 4 – Noi suntem botezați în moartea lui Hristos. 

Î. 5 – A spus că nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el. 

Î. 6 – Zilnic 

Î. 7 – Trebuie să moară. 

Î. 8 – Să nu părăsim adunarea noastră. 

Î. 9 – Trupul lui Hristos. 

Î. 10 – Să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii. 

Î. 11 – Toți. 

Î. 12 – Profeția, slujirea, învățarea, încurajarea, generozitatea, conducerea și mila. 

Î. 13 – Pentru zidirea trupului lui Hristos. 

Î. 14 – a. Până vom ajunge toți la unirea credinței 

           b. Până vom ajunge să-l cunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu 

           c. Până vom ajunge la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. 

Î. 15 – Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și învățați-i să păzească tot 

ce v-am poruncit.  

Î. 16 – Să privim întotdeauna la Isus. 


