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C. EFECT REMARCABIL 
 
C.1. Creștinul care trăiește plenar noua sa identitate în Cristos este desăvârșit 
în procesul desăvârșirii 
 
În „Predica de pe munte” înregistrată de Matei în capitolul cinci, Domnul Isus Cristos 
lansează „Prologul Împărăției lui Dumnezeu” prezentând succint valorile și practicile 
cetățeanului Împărăției. În timp ce fericirile (5:1-9) definesc ce este cetățeanul 
Împărăției în el însuși, versetele următoare articulează cine și ce este ucenicul Lui 
Isus sau cetățeanul Împărăției pentru lume. După ce resetează o serie de practici 
cruciale ale cetățenilor Împărăției cu formula „ați auzit că s-a zis… dar Eu vă spun”, 
Domnul nostru încheie capitolul cinci cu provocarea din versetul 48: „voi fiți dar 
desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.” Ce trebuie să fi simțit 
oare ucenicii la auzul invitației Împăratului venit să Își inaugureze Împărăția? 
 
În Coloseni 1:28-29, lui Pavel își definește pe scurt scopul misiunii sale astfel: 
 

„El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învăţând pe orice om, cu toată 
înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe orice om desăvârşit în Cristos. 
Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu 
tărie în mine.” 

 
La fel ca Domnul și Mântuitorul său, preocuparea principală a apostolului este 
maturizarea ucenicilor lui Cristos și transformarea lor după chipul lui Cristos. În 
acest sens, Pavel transmite urmașilor săi câteva adevăruri fundamentale de 
îmbrățișat și câteva instrucțiuni esențiale de urmat. 
 
Pe de o parte, Pavel este convins că nu a câştigat premiul și că nu a ajuns 
desăvârşit. De aceea, el le spune urmașilor lui: „alerg înainte, căutând să-l apuc, 
întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat 
încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce 
este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în 
Hristos Isus.” (Filipeni 3:12-14) În același timp Pavel se asigură că urmașii lui înțeleg 
esența procesului și rolul lor în acest proces: „…noi toți privim cu fața descoperită 
chipul Domnului și suntem transformați din slavă în slavă, după chipul Domnului” (1 
Corinteni 3:18). 
 
Pe de altă parte, Pavel își îndeamnă urmașii într-un mod foarte convingător 
spunându-le: „Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem 
desăvârşiţi” (Filipeni 3:15). 
 
Dacă desăvârșirea cerută de cugetul nostru pare tangibilă, conform spuselor lui 
Pavel din Filipeni 3:15, desăvârșirea la care îi învită Isus pe ucenicii lui în Matei 5:48 
și spre care tinde Pavel în Filipeni 3:12-14 le dă impresia că va veni vremea să 
cucerească Everestul. Ca urmare, îndemnul lui Pavel pentru urmașii și cititorii lui 
este să nu se potrivească (ajusteze) tiparului acestui veac, ci să se transforme prin 
înnoirea minții lor. 
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Deoarece, în spiritul lui David din Psalmul 139:23-24, Pavel ne îndeamnă să ne 
examinăm pe noi înșine, ca să verificăm dacă suntem în credință, te invit să verifici, 
în lumina Duhului Sfânt și a adevărului în ce măsură trăiești valorile Împărăției lui 
Dumnezeu în contextul noii tale idnetități în Cristos răspunzând la următoarele 
întrebări. 
 
C.1.1. Pe o scală de la 0 la 10 te rog să indici locul în care te afli în procesul 
desăvârșirii. (În ce măsură trăiești în baza valorilor Împărăției lui Dumnezeu sau în 
ce măură te caracterizează practicile Împărăției lui Dumnezeu. Explică!) 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
C.1.2. Încercuiește cifra care crezi că reflectă cât mai aproape de realitate măsura 
în care crezi că reușești să trăiești o viață în baza noii tale identități în Cristos. 
Explică! 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
C.1.3. Identifică, scrie mai jos domeniile în care știi că nu trăiești în baza noii 
identități în Cristos și explică. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
C.2. Creștinul care trăiește plenar noua sa identitate în Cristos este disponibil 
să slujească în baza noii identități 
 
C.2.1. Indică măsura în care crezi că disponibilitatea ta de a sluji derivă din trăirea 
ta cu Cristos și nu din nevoia de a-ți câștiga acceptarea Lui și explică. 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
C.3. Creștinul care trăiește plenar noua sa identitate în Cristos este curajos, 
senin și înțelept 
 
În cele ce urmează, am să te rog să folosești rugăciunea atribuită teologului 
american Reinhold Niebuhr (1892-1971) ca să îți evaluezi trei caracteristici ale 
creștinului care își trăiește plenar noua sa identitate în Cristos:  
 

Dă-mi Doamne seninătatea să accept lucrurile care nu le pot schimba, 
curajul să schimb lucrurile care le pot schimba 

și înțelepciunea să pot vedea diferența. 
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C.3.1. Pe scala de mai jos Indică măsura în care crezi că viața ta este marcată de 
seninătatea de a accepta ceea ce nu poți schimba și explică. 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
C.3.2. Pe scala de mai jos Indică măsura în care crezi că viața ta este marcată de 
curajul de a schimba ceea ce se poate schimba și explică 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
C.3.3. Pe scala de mai jos Indică măsura în care crezi că viața ta este marcată de 
înțelepciunea de a vedea diferența dintre ce se poate schmba și ce nu se poate 
schimba și explică. 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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