#6
Sursa de putere a creștinului
În Matei 5:20 Isus a spus: “Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea
cărturarilor și a Fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.” Despre ce fel de
neprihănire a vorbit? Putem într-adevăr să dăm ascultare prin propriile puteri? Cum rămîne cu
luptele noastre personale cu păcatul?
Isus a fost întruchiparea neprihănirii pe acest pământ. A trăit o viață perfectă în locul tău și al
meu. Dacă vrem să descoperim ce a vrut Isus să spună prin acest verset, trebuie ca mai întâi să
studiem modul în care Isus și-a trăit viața. Care a fost sursa puterii Lui?

1. A fost Isus făcut să ni se asemene în toate privințele? Evrei 2: 14-18; 10: 5
_____________________________________________________________________
Notă: Isus a fost făcut asemenea nouă în totul. A devenit exact ca unul dintre noi. A avut
parte de lupte și ispite. I-a fost foame, sete și a fost obosit. A trebui să devină ca noi
pentru a se putea califica să devină al doilea Adam, Mântuitorul nostru. El a devenit
un exemplu pentru noi în toate lucrurile.
2. Dacă Isus a fost ca noi în toate privințele, cum a săvîrșit toate acele minuni și a fost
ascultător în totul? Ioan 5:19; 06:57; 8:28; 14: 8-11; 10: 30-33
_____________________________________________________________________

Notă: Fiul era în strânsă legătură cu Tatăl Său și prin această strânsă unire a putut
Tatăl să lucreze prin Isus. Isus a fost complet dependent de Tatăl Său în toate lucrurile.
Minunile, vindecările, învățăturile au fost toate prin Tatăl. Isus a devenit uman în
totalitate și a depins de Cer pentru puterea Lui.
3. Cum ni se aplică nouă acest principiu al unirii cu Tatăl? Ioan 15: 1-8
_____________________________________________________________________
Notă: Mărul face fructe datorită faptului că este un măr, nu face fructe pentru a deveni
un măr. Același principiu se aplică și vieții creștine. Un creștin face bine pentru că este
creștin, nu o face pentru a deveni unul. Dacă rămânem în Hristos, atunci El trăiește în
noi. “Oamenii păcătoși pot deveni neprihăniți doar dacă au încredere în Dumnezeu și
mențin o legătură vitală cu El.” - Hristos Lumina Lumii, pag. 309
4. Cum a păstrat Isus o legătură vitală cu Tatăl? Marcu 1:35
_____________________________________________________________________

5. Ce fel de rugăciuni a rostit Isus? Matei 26:39; Ioan 6:38
_____________________________________________________________________

Notă: Isus trebuie să fie exemplul nostru în toate lucrurile. Așa cum Isus a fost predat
Tatălui, tot așa trebuie să fim și noi predați lui Isus. “Inima mândră se luptă să cumpere
mântuirea, dar atât meritele, cât și titlul nostru pentru cer se găsesc în neprihănirea lui
Hristos. Domnul nu poate face nimic pentru refacerea omului până când, convins de
propria lui slăbiciune și scăpat de încrederea în sine, nu se predă conducerii lui
Dumnezeu. Atunci el poate să primească darul pe care Dumnezeu așteaptă să-l
reverse.” – Hristos Lumina Lumii, pag. 191

Principii practice pentru rugăciune
6. Un timp pentru rugăciune - Marcu 1:35; Psalmi 5: 3
_____________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu se bucură să aibă o legătură cu noi pe parcursul întregii zile. Însă,
dacă nu privim spre Dumnezeu la începutul zilei pentru a primi har și putere, ne vom
găsi adesea în genunchi seara, cerând iertare pentru greșelile săvârșite din cauză că
am neglijat o mare oportunitate.
7. Un loc pentru rugăciune Marcu 1:35; Matei 6: 6
_____________________________________________________________________
Notă: Este important să găsiți un loc special în care nu veți fi deranjați în timpul vostru
cu Dumnezeu. Poate fi un scaun special de lângă pat sau poate fi undeva în curtea din
spate. Viața mea de rugăciune a fost reîncărcată când am decis să merg în natură, așa
cum a făcut Isus. Fie dimineața când sunt afară pe terasă sau sub stele noaptea, simt
prezența Lui mai mult decât înainte.
8. O metodă de rugăciune Matei 6: 7, 8
_____________________________________________________________________
Notă: Rugăciunea înseamnă să-ți deschizi inima în fața lui Dumnezeu, ca în fața unui
prieten și este adecvată în orice moment, în orice loc, sub orice formă. Cu toate acestea,
în acele momente speciale când era singur, în comuniune intimă cu Tatăl Său, Isus a
ingenuncheat și s-a rugat cu voce tare.

A rămâne în Isus înseamnă a lăsa cuvintele Sale să rămână în tine
În analiza Sa despre cum să trăiești ca un creștin, Isus explică foarte clar ce înseamnă
să fii cu adevărat unit cu El. “Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele
Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.” Ioan 15: 7

A rămâne în Hristos înseamnă că toate cuvintele Lui, învățăturile Lui, principiile Sale
dătătoare de viață îți umplu mintea și îți transformă viața. Cuvintele lui Dumnezeu
conțin o putere dătătoare de viață. Aceasta este legătura cu sursa de putere din viața ta.
9. Unii citesc Cuvântul lui Dumnezeu și beneficiază foarte puțin din acest lucru. De
ce? Evrei 4: 2 _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Notă: În Biblie există peste 3.000 de promisiuni. Ele sunt asigurări ale grijii și
preocupării Sale, de la un Tată ceresc iubitor. Acceptându-le prin credință, acestea ne
aduc pace și o siguranță calmă a iubirii și puterii Sale în viețile noastre. “Credința este
aceea care ne pune în legătură cu cerul și ne aduce puteri pentru a ne lupta cu forțele
întunericului. În Hristos, Dumnezeu a asigurat omului mijloacele pentru a birui orice
trăsătură păcătoasă și a rezista oricărei ispite, oricât de puternică ar fi. Dar mulți simt
că le lipsește credința și din cauza aceasta stau departe de Hristos. Faceți ca aceste
suflete, în deznădejdea și necredința lor, să se predea harului Mântuitorului lor
milostiv. Să nu privească la ei, ci la Hristos. Acela care a vindecat pe bolnavi și a scos
demoni, când umbla printre oameni, este același Mântuitor puternic. Credința vine prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Însușiți-vă făgăduința Sa: “Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
izgoni afară.” Ioan 6:37. Aruncați-vă la picioarele Sale și strigați: “Cred, Doamne!
Ajută necredinței mele!” Niciodată nu vei pieri dacă faci astfel, niciodată! – Hristos
Lumina Lumii, pag. 282
10. Ce putem face singuri, fără Hristos? Ioan 15: 5
_____________________________________________________________________
11. Ce putem face împreună cu Hristos? Filipeni 4:13
_____________________________________________________________________
12. Care este scopul neprihănirii lui Hristos în noi? Ioan 15: 8; Psalmi 23: 3; Isaia 61:
3; Filipeni 1:11
_____________________________________________________________________
Notă: Gloria despre care vorbește Dumnezeu nu este una egoistă, ci una din care
rezultă binecuvântări pentru alții. În Ioan 12: 32, Isus a spus: “Și după ce voi fi înălțat
de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.” Până când Dumnezeu nu este înălțat
și glorificat, El nu poate atrage oamenii la Sine în scopul Mântuirii omenirii. Gloria Sa
aduce binecuvântări lumii.

Concluzie: La fel cum un copil trebuie să primească hrană prin cordonul
ombilical în pântecele mamei, așa și noi, primim hrană prin legătura
noastră vitală cu Dumnezeu. Fără ea, suntem neputincioși în lupta
noastră împotriva răului. Fără ea, suntem neajutorați în bătălia noastră
împotriva ispitelor și păcatului. Faptele noastre nu ne salvează, dar ele

sunt dovada încrederii autentice în Dumnezeu în viețile noastre. Și sunt
foarte folositoare în a-i conduce pe alții la Hristos și mântuire.

Răspunsuri cheie pentru lecția #6
Î. 1 – Da
Î. 2 – Tatăl, care trăia în El, făcea lucrarea.
Î. 3 – Așa cum Isus era dependent de Tatăl pentru puterea Lui, tot așa trebuie să fim și
noi legați de Isus pentru a primi putere și viață.
Î. 4 – Prin comunicare sau rugăciune
Î. 5 – Rugăciuni de predare sau abandonare
Î. 6 – La începutul zilei sau dimineții
Î. 7 – Undeva unde nu vei fi deranjat
Î. 8 – Deschideți-vă inima Lui!
Î. 9 – Nu au combinat studiul cu credința
Î. 10 – Nimic
Î. 11 – Totul
Î. 12 – Pentru slava lui Dumnezeu

