
#25 

Standardele creștine de viață 

 
Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că ne explică Evanghelia, ci și demonstrează standardele 

creștine de viață. Odată ce Îl acceptăm pe Hristos, suntem numiți “ambasadori ai lui Hristos”. 

Ca atare, suntem martori ambulanți ai prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre. Oamenii 

trebuie să-l vadă pe Hristos în noi. Acest lucru poate fi realizat numai prin prezența Duhului 

Sfânt în viețile noastre și necesită timp. Cu toate acestea, Dumnezeu vrea ca noi să știm și să 

înțelegem principiile Sale de viață. În această prelegere vom studia aceste principii biblice și 

cum să ne raportăm la ele.  

 

1. Ce îi învață Pavel pe credincioșii de la Roma să facă? Romani 12:2 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ce învață Ioan cu privire la “lume”?  1 Ioan 2:15 

________________________________________________________________________ 

 

3. Care sunt cele trei domenii despre care Ioan ne spune în mod specific să ne păzim? 1 

Ioan 2:16 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

 

Notă: Lumescul este ceva care se lasă motivat de interesul propriu. Motivația noastră este 

importantă pentru Dumnezeu și este centrul faptelor noastre. 

 

4. Este “lumescul” o trăsătură doar a celui care nu este credincios? 1 Corinteni 3: 1-3 

________________________________________________________________________ 

 

5. Care sunt alte dovezi ale unei naturi păcătoase sau ale existenței “în lume”? Galateni 

5: 19-21 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Sfințirea sau actul de a fi “sfințit” de Dumnezeu este un proces și necesită timp. În 

acest pasaj, Pavel se adresează bisericii din Corint, pe care o adusese la Hristos cu zece 

ani înainte. El le spune că până acum ar fi trebuit să devină creștini maturi.  

 

6. Cum devine o persoană creștin matur? Galateni 5:16-18 _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



Notă: O persoană “trăiește în Duh” prin păstrarea unei legături strânse cu Dumnezeu prin 

intermediul rugăciunii, a citirii cuvintelor Sale și predarea inimilor și vieților noastre 

zilnic. Doar atunci Duhul își continuă lucrarea Sa în noi.  

 

“Aceia care Îi fac loc lui Isus în inima lor, Îi vor simți iubirea. Toți aceia care doresc să 

ajungă la un caracter asemănător cu al lui Dumnezeu, vor fi satisfăcuți. Niciodată Duhul 

Sfânt nu lasă neajutorat pe cel care-L caută pe Isus. El ia din lucrurile lui Hristos și i le 

descoperă. Dacă ochiul este ațintit asupra lui Hristos, lucrarea Duhului nu încetează până 

când sufletul nu ajunge să aibă chipul Lui.”  

Hristos Lumina Lumii, pag. 302 

 

7. Care sunt câteva dintre atributele Spiritului care trăiește în noi? Galateni 5:22-25 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Biblia are multe îndemnuri pentru cel credincios. Multe dintre acestea erau din 

cadrul cultural al acelor zile. De exemplu, în 1 Timotei 2:8-10, este scris că femeile nu 

trebuie să-și împletească părul. Unde este răul în acest lucru? În zilele lui Pavel, doar 

prostituatele își împleteau părul și purtau multe bijuterii. În esență, ceea ce spune Pavel 

este că niciun copil al lui Dumnezeu nu ar trebui să se îmbrace precum o prostituată. Deci, 

decât să furnizezi “reguli”, mai bine furnizezi “principii”. Un principiu transcende cultura 

și timpul. El merge direct la miezul problemei. În această lecție vom analiza cinci principii 

de bază.  

 

 

 

CINCI PRINCIPII DE BAZĂ PENTRU VIAȚA CREȘTINĂ 

 
1. MOTIVAȚIA – De ce o faci? Cui îi aduce slavă sau cui i se acordă atenție? 2 Corinteni 

5:14, 15 

 

2. RELAȚIA – Îi pui pe ceilalți și nevoile lor mai presus de tine. 1 Corinteni 10:24; 1 

Corinteni 9:22 

 

3. PRIORITĂȚI – Ce este mai important: exteriorul sau interiorul? Acordăm mai mult 

timp înfrumusețării exterioare sau interiorului, prin cultivarea unui spirit evlavios? 1 

Timotei 2: 8-10; Coloseni 3: 1, 2; 1 Petru 3: 3,4 

 

4. CONSECVENȚA – Suntem consecvenți în comportamentul nostru? Părem demni de 

încredere în ochii altora? Spunem un lucru și apoi facem opusul? Matei 23: 1-3 

 

5. SIMPLITATEA – A nu fi încărcat de o multitudine de posesiuni, ci de simplitatea unui 

spirit interior frumos. Luca 12:15 

 

 

 



Concluzie: Lucrarea lui Dumnezeu este aceea de a ne aduce în punctul 

dobândirii standardelor pe care El ni le pune în față. Partea noastră 

este numai să continuăm să venim la El, pentru iubire, pentru 

mărturisire, pentru iertare și pentru har, tărie și putere. El continuă 

atunci să lucreze în noi, pentru ca alții să-L poată vedea în noi și să fie 

atrași spre El. În schimb, ajungem să trăim niște vieți pline, 

îmbelșugate, folositoare, care ating și binecuvântează pe mulți, dar în 

special pe noi înșine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĂSPUNSURI CHEIE PENTRU LECȚIA #25 

 
Î. 1 – Nu vă mai conformați tiparului acestei lumi! 

Î. 2 – Să nu iubiți lumea 

Î. 3 – Pofta firii pământești; pofta ochilor; lăudăroșia vieții 

Î. 4 – NU 

Î. 5 – Preacurvia, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 

neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile și bețiile 

Î. 6 – A trăi prin Duhul 

Î. 7 – Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea 

și înfrânarea poftelor.  


