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Lecţia 4 – CINCI PRINCIPII ALE CREŞTERII 

Obiectiv:       Să te ajute să înţelegi principiile importante ale creşterii spirituale, pentru a le putea aplica în viaţă. 

Memorează:  Efeseni 4:15 

Decizia de a-L primi pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal este cea mai importantă decizie din viaţă. 
Este un act de credinţă, care declanşează o viaţă cu totul nouă. Aşa cum în viaţa biologică avem nevoie de aer, 
alimente, odihnă şi muncă, tot la fel şi viaţa spirituală are nevoile ei pentru creştere şi dezvoltare. În această 
lecţie ne vom ocupa de cinci principii ale creşterii spirituale, pe care dacă le vom urma, vom creşte spre 
maturitate în Hristos. 

I. TREBUIE SĂ STUDIEM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
 

Citeşte Iacov 1:18-27 Nimeni nu se gândeşte să trăiască o săptămână sau chiar o zi fără hrană. Hrana 
este necesară vieţii biologice. Fără hrană, omul slăbeşte şi poate chiar să se îmbolnăvească. Lucrul acesta 
este adevărat şi în plan spiritual. 

 
1. Care este hrana celui  venit de curând la credinţă? (1Petru 2:2) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Isus a zis: „Omul nu trăieşte numai cu pâine”. Cum spune El că trebuie să trăim şi să ne hrănim? (Matei 

4:4) _________________________________________________________________________________ 

3. Citeşte 2Timotei 2:15 şi notează cele două însuşiri ale lucrătorului plăcut lui Dumnezeu: _____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ce a afirmat Isus cu privire la cei ce ascultă şi cred Cuvintele lui Dumnezeu? (Ioan 8:31-32)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Când cugetă creştinul matur la Cuvântul lui Dumnezeu? (Psalmul 1:2-3) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Ce efecte te aştepţi să aibă Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. TREBUIE SĂ NE RUGĂM 
 

Citeşte Matei 26:31-75. Rugăciunea este modul prin care noi conversăm cu Dumnezeu şi-I 
împărtăşim totul, ca unui Tată plin de dragoste. Puţine alte practici pot să dea atâta putere şi să-l înalţe pe 
credincios deasupra problemelor lui. De multe ori, cheia lipsei de caracter poate fi găsită în lipsa de 
rugăciune. Când îţi vine cel mai greu să te rogi, atunci trebuie să te rogi cel mai din greu. Studiază pasajul 
de mai sus şi răspunde la întrebările ce urmează: 

 
1. Ce a poruncit Isus în Matei 26:41? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

De ce a poruncit El acest lucru? ___________________________________________________________ 
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2. De ce n-a putut Petru să reziste ispitei? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Care a fost urmarea cea mai serioasă a lipsei de rugăciune din viaţa lui Petru? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. De unde avea Isus puterea lăuntrică cu care înfrunta încercările din viaţa Sa? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Cât de des ar trebui să ne rugăm? (1Tesaloniceni 5:17) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Rugăciunea neîntreruptă presupune o conversaţie cu Tatăl nostru cel Ceresc, într-un mod simplu şi 
liber pe tot parcursul zilei. Viaţa noastră de rugăciune trebuie să fie de aşa natură, încât să ne ajute să-L 
cunoaştem pe Domnul Isus în mod personal. Viaţa noastră de rugăciune devine eficace în măsura în care 
părtăşia noastră cu Hristos devine tot mai intimă. „Şi orice veţi cere în Numele Meu voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face” (Ioan 14:13-14). 

 
 

III. TREBUIE SĂ AVEM PĂRTĂŞIE CU ALŢI CREŞTINI 
 
 

Citeşte 1Corinteni 12:12-27.  Părtăşia înseamnă a petrece timp şi a întreprinde diferite activităţi 
împreună cu alţi oameni care-L iubesc pe Domnul. Credincioşii, la fel ca şi cărbunii aprinşi, când sunt la un 
loc, ard cu o flacără mai puternică şi dau mai multă lumină; când sunt singuri, flacăra credinţei lor se 
stinge uşor. Părtăşia este vitală pentru creşterea spirituală a creştinului. Iată de ce, frecventarea unei 
biserici este atât de importantă. 

 
1. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, ce ni se spune să nu neglijăm? (Evrei 10:25) ____________________ 

2. Din versetele de mai sus, care sunt responsabilităţile pe care le avem unii faţă de alţii? ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Care sunt cele patru lucruri în care stăruiau primii creştini, conform pasajului din Faptele Apostolilor 

2:47? ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Dacă petrecem 90% din timpul nostru cu cei necredincioşi şi 10% cu cei credincioşi, care grup va avea o 

influenţă mai mare asupra vieţii noastre? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Ce avantaj ai din părtăşia creştină? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. De ce este important pentru un creştin să fie implicat într-un grup mai restrâns, în care să împărtăşească 

din Cuvântul lui Dumnezeu? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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IV. TREBUIE SĂ FIM MARTORI AI LUI HRISTOS 
 

Citeşte Faptele Apostolilor 26:12-29.  Un martor este o persoană care spune ceea ce a văzut şi 
auzit. El împărtăşeşte experienţa sa personală. Oricine are o relaţie personală, vie, cu Hristos, poate să fie 
un martor al Lui. Mărturia înseamnă arătarea vieţii creştine altora. Când vieţile noastre sunt pline de Isus, 
nu putem face altceva, decât să-L împărtăşim şi celor cu care venim în contact. O viaţă creştină vie este 
contagioasă. În acelaşi timp este privilegiul şi responsabilitatea fiecărui credincios să ducă în „lumea lui” 
mesajul creştin. 

 
1. Care este cel mai important eveniment care a avut loc în viaţa ta? _______________________________ 

Prin urmare, care este cel mai important lucru pe care poţi să-l faci tu pentru alţii? __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. În Romani 1:14-16 Pavel ne prezintă atitudinea sa cu privire la vestirea Evangheliei. Folosind cele trei 

afirmaţii ale lui Pavel din aceste versete, descrie atitudinea lui faţă de răspândirea Evangheliei: ________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Compară atitudinea ta cu privire la Evanghelie, faţă de cea pe care o avea Pavel. ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ce spune apostolul Petru că trebuie să fim întotdeauna pregătiţi să facem? (1Petru 3:15) ____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Ce a promis Isus în Faptele Apostolilor 1:8? _________________________________________________ 

6. Notează-ţi numele a trei persoane cărora doreşti să le vorbeşti despre Hristos: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

V. TREBUIE SĂ ASCULTĂM DE DUMNEZEU 
 

Citeşte Romani 6:14-23.  Cheia unei creşteri rapide în viaţa de credinţă este ascultarea continuă 
de voia lui Dumnezeu. Cunoaşterea principiilor creşterii devine inutilă dacă ele nu sunt aplicate concret în 
viaţa noastră. Iată de ce, ascultarea este legea de bază a creşterii creştine. Ar fi un lucru necugetat din 
partea noastră să nu ascultăm de singurul care ne iubeşte  şi care ştie ce este mai bine pentru noi. Nu uita 
că El doreşte chiar mai mult decât tine să ai o viaţă din belşug.  

 
1. Ce a spus Hristos cu privire la încercarea de a sluji la doi stăpâni? (Matei 6:24) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. 2. Cât de mult trebuie să-L iubeşti pe Domnul? (Matei 22:37) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Cum poţi dovedi că-L iubeşti pe Dumnezeu? (Ioan 14:21) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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4. Care este rezultatul păzirii poruncilor Lui? (Ioan 14:23, 15:10-11) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Care este modelul de viaţă pentru cei care spun că rămân în Hristos? (1Ioan 2:6) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. De unde primim putere ca să ascultăm de voia Domnului? (Filipeni 2:13) __________________________ 

7. În lumina ilustraţiei lui Hristos din Luca 6:46-49, de ce crezi că ascultarea de El trebuie să fie o parte 

obligatorie a vieţii tale? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

APLICAŢIE PERSONALĂ 
 

 În rândurile de mai jos, scrie cele cinci principii, câte un verset important în legătură cu fiecare 
din ele şi un mod practic de a-l aplica în viaţa ta: 
 

Principiul Verset important Mod practic de aplicare în viaţa ta 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 


