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LECȚIA 7: Cultivarea relațiilor sănătoase 
 

„ci, spunând adevărul în dragoste, 
să creştem în toate privinţele în El, 

care este capul, Cristos.” 
(Efeseni 4:15) 

 
SCOP: Ca ucenicul lui Cristos să cultive relații armonioase bazate pe dragoste și 
adevăr. 
 
OBIECTIVE: 

Să aprecieze unitatea în diversitate 
Să manifeste armonie în comuniune 
Să reflecteze mentalitatea lui Cristos în relațiile sale din Biserică și din lume 

 
I. PRESUPOZIȚII FUNDAMENTALE (CUNOȘTINȚE) 
 
I.1. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, ființe sociale cu un scop care poate 
fi împlinit doar în ___________. 
 
I.1.1. Ce înveți din următoarele versete despre Dumnezeu și despre crearea 
cosmosului? 
 
„La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; 
peste faţa adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea 
apelor. Atunci Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!»; şi a fost lumină. Dumnezeu a 
văzut că lumina era bună şi a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit 
lumina «zi», iar întunericul l-a numit «noapte». A fost o seară şi a fost o dimineaţă: 
ziua întâi.” (Genesa 1:1-5) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Dumnezeu a zis: «Să fie o boltă cerească în mijlocul apelor, care să despartă 
apele de ape!» Astfel, Dumnezeu a făcut bolta şi a despărţit apele care sunt sub 
boltă de apele care sunt deasupra ei. Şi aşa a şi fost. Dumnezeu a numit bolta 
«cer». A fost o seară şi a fost o dimineaţă: ziua a doua.” (Genesa 1:6-8) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Dumnezeu a zis: «Să se adune la un loc apele care sunt sub cer şi să apară 
uscatul!» Şi aşa a şi fost. Dumnezeu a numit uscatul «pământ», iar apele care au 
fost adunate la un loc, le-a numit «mări». Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. 
Atunci Dumnezeu a zis: «Să dea pământul vegetaţie: plante care să facă sămânţă 
şi pomi fructiferi care să dea rod cu sămânţă în el, potrivit soiului lor!» Şi aşa a şi 
fost. Pământul a dat vegetaţie: plante care fac sămânţă potrivit soiului lor şi pomi 
care dau rod cu sămânţă în el, potrivit soiului lor. Dumnezeu a văzut că acest 
lucru era bun. A fost o seară şi a fost o dimineaţă: ziua a treia.” (Genesa 1:9-14) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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„Dumnezeu a zis: «Să fie nişte luminători pe bolta cerului, care să despartă ziua de 
noapte; ei să fie semne care să arate anotimpurile, zilele şi anii și să slujească drept 
luminători pe bolta cerului, ca să dea lumină pământului!» Şi aşa a şi fost. 
Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari: luminătorul cel mare, care să 
stăpânească ziua, şi luminătorul cel mic, care să stăpânească noaptea; a făcut, de 
asemenea, şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat pe bolta cerului, ca să dea lumină 
pământului, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. 
Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. A fost o seară şi a fost o dimineaţă: ziua 
a patra.” (Genesa 1:14-19) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Dumnezeu a zis: «Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări pe bolta 
cerului, deasupra pământului!» Astfel, Dumnezeu a făcut creaturile cele mari din 
ape, toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, potrivit felurilor lor şi 
toate păsările înaripate, potrivit felurilor lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era 
bun. Dumnezeu le-a binecuvântat zicând: «Fiţi roditoare, înmulţiţi-vă şi umpleţi 
apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ!» A fost o seară şi a fost o 
dimineaţă: ziua a cincea.” (Genesa 1:20-23) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Dumnezeu a zis: «Să dea pământul vieţuitoare, potrivit felurilor lor: vite, animale 
mici și animale sălbatice, fiecare potrivit felurilor lor!» Şi aşa a şi fost. Dumnezeu a 
făcut animalele sălbatice, potrivit felurilor lor, vitele, potrivit felurilor lor şi toate 
animalele mici care mişună pe pământ, potrivit felurilor lor. Dumnezeu a văzut că 
acest lucru era bun.» (Genesa 1:24-25)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.2. Ce învață următoarele versete despre Dumnezeu și despre crearea omului? 
 
„Atunci Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră; ei să domnească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste 
tot pământul și peste toate animalele mici care mişună pe pământ!» Astfel, 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat; 
bărbat şi femeie i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: «Fiţi roditori şi 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; domniţi peste peştii mării, peste păsările 
cerului şi peste toate vieţuitoarele care mişună pe pământ!» Apoi Dumnezeu a zis: 
«V-am dat toate plantele care fac sămânţă şi care se află pe tot pământul şi toţi 
pomii care fac fructe cu sămânţă în ele, ca să le aveţi pentru hrană. Tuturor 
animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor animalelor mici care 
mişună pe pământ, care au suflare de viaţă în ele, le-am dat ca hrană toate plantele 
verzi.» Şi aşa a şi fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut şi toate erau foarte 
bune. A fost o seară şi a fost o dimineaţă: ziua a şasea.” (Genesa 1:24-31) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Perspectiva iudeo-creștină asupra lumii și vieții postulează existența unui 
Dumnezeu (Elohim: plural) care trăiește veșnic într-o relație de unitate în diversitate 
și armonie în comuniune. La început, prin puterea cuvântului său, Elohim 
(Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) crează universul, lumea minerală, vegetală și 
animală. Dumnezeu comunică lumii vegetale și animale scopul pentru care le-a 
creat, Își evaluează zilnic lucrarea și constată că tot ce a creat este bun. În cele din 
urmă, Elohim crează omul, bărbat și femeie, după chipul Său, ființe sociale în 
comunitate și constată că este foarte bun. În primul discurs adresat bărbatului și 
femeii, Dumnezeu le comunică scopul pentru care i-a creat: Popularea pământului 
cu fii și fiice de Dumnezeu. 
 
 
I.1.3. Ce înveți din următoarele versete despre Dumnezeu și despre om? 
 
„Atunci DOMNUL Dumnezeu l-a modelat pe Adam din ţărâna pământului şi a suflat în 
nările lui suflare de viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu. DOMNUL Dumnezeu a 
plantat o grădină în Eden, în răsărit. Acolo l-a pus pe Adam, omul pe care l-a 
modelat. DOMNUL Dumnezeu a făcut să crească din ţărâna pământului tot felul de 
pomi care sunt plăcuţi la vedere şi buni de mâncat; de asemenea, în mijlocul 
grădinii se aflau pomul vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.” (Genesa 2:7-9)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„DOMNUL Dumnezeu l-a luat pe Adam şi l-a aşezat în grădina Eden, ca să o lucreze 
şi să o păzească. DOMNUL Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: «Poţi să mănânci din 
orice pom din grădină, dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, 
pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit!»“ (Genesa 2:15-17) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Apoi DOMNUL Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca Adam să fie singur; îi voi face un 
ajutor potrivit.» Astfel, DOMNUL Dumnezeu a modelat din ţărână toate animalele 
câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la Adam, ca să vadă ce nume le va 
da. Şi numele pe care Adam i l-a dat fiecărei vieţuitoare, acela a rămas. Adam le-a 
dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi fiarelor câmpului; însă pentru el nu s-a 
găsit nici un ajutor potrivit. Aşa că DOMNUL Dumnezeu a trimis un somn adânc peste 
Adam, iar acesta a adormit. Atunci DOMNUL a luat una dintre coastele lui şi a închis 
carnea la locul ei. Și, din coasta pe care a luat-o din Adam, DOMNUL Dumnezeu a 
făcut o femeie şi i-a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat: «În sfârşit, aceasta 
este os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi <femeie>, pentru 
că a fost luată din bărbat.» «De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni 
cu soţia lui, iar ei vor deveni un singur trup.» Omul şi soţia lui erau goi, dar nu le era 
ruşine.” (Genesa 2:18-25) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Elohim l-a modelat pe Adam din țărână și a creat-o pe Eva din coasta lui ca să îi fie 
ajutor potrivit sau parteneră în vederea împlinirii visului Său. Dumnezeu crează 
contextul imediat, grădina Eden, în care Adam și Eva urma să se bucure de 
privilegiile oferite de El și să își îndeplinească responsabilitățile primite de la 
Creator. Încântarea lui Adam nu cunoaște limite la vederea Evei, iar Elohim instituie 
familia, cea mai intimă relație interumană marcată de dragoste, transparență și 
vulnerabilitate, cu un obiectiv clar: cei doi vor deveni una, sau mai bine zis, 
întruparea chipului Său, a unității în diversitate și a armoniei în comuniune. 
 
 
I.2. Neascultarea de Dumnezeu a primei familii a afectat dramatic atât relația 
celor doi cu Dumnezeu cât și unitatea și armonia dintre ei, a facilitat apariția 
___________ și a făcut dificilă realizarea unității în diversitate 
 
 
I.2.1. Citește narațiunea de mai jos și notează ce înveți din următoarele versete 
despre efectele relaționale ale neascultării de Dumnezeu a primei familii. 
 
„Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului, pe care DOMNUL Dumnezeu le 
făcuse. El i-a spus femeii: «A zis oare Dumnezeu: <Să nu mâncaţi din orice pom din 
grădină.>?» «Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină,» i-a răspuns femeia 
şarpelui, «dar Dumnezeu a zis: <Să nu mâncaţi din rodul pomului care este în 
mijlocul grădinii; nici să nu-l atingeţi, pentru că veţi muri negreşit!>» Dar şarpele i-a 
zis femeii: «Nu veţi muri nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu ştie că, atunci când veţi 
mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi 
răul.» Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfăţişare şi de 
dorit să facă pe cineva înţelept, femeia a luat din rodul lui şi a mâncat; i-a dat şi 
soţului ei, care era cu ea, şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii, şi-au dat 
seama că sunt goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut învelitori cu 
ele.” (Genesa 3:1-7) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Ei au auzit glasul DOMNULUI Dumnezeu, Care umbla prin grădină în adierea 
amurgului și s-au ascuns de DOMNUL Dumnezeu printre pomii din grădină. 
Dar DOMNUL Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i-a zis: «Unde eşti?» «Am auzit 
glasul Tău în grădină,» a răspuns el, «dar mi-a fost teamă pentru că eram gol; de 
aceea m-am ascuns.» Dumnezeu l-a întrebat: «Cine ţi-a spus că eşti gol? Ai 
mâncat cumva din pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci?» «Femeia pe care 
mi-ai dat-o ca să fie cu mine mi-a dat din pom şi am mâncat,» a răspuns Adam. 
Atunci DOMNUL Dumnezeu i-a zis femeii: «Ce ai făcut?» «Şarpele m-a înşelat şi am 
mâncat,» a răspuns femeia. DOMNUL Dumnezeu i-a zis şarpelui: «Pentru că ai făcut 
aceasta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate animalele sălbatice; pe 
pântece te vei târî şi vei mânca ţărână toată viaţa. Voi pune duşmănie între tine şi 
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; Sămânţa ei îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 
zdrobi călcâiul.» Femeii i-a zis: «Îţi voi mări mult durerile naşterii; în durere vei naşte 
copii. Dorinţa ta va fi pentru soţul tău, iar el va stăpâni peste tine.» Iar lui Adam i-a 
zis: «Pentru că ai ascultat de soţia ta şi ai mâncat din pomul din care-ţi poruncisem 
să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta; cu trudă îţi vei lua hrana din 
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el toată viaţa ta. Spini şi mărăcini îţi va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. 
Cu sudoarea frunţii tale îţi vei mânca pâinea, până când te vei întoarce în pământ, 
pentru că din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.» Adam a 
numit-o Eva pe soţia sa, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. DOMNUL 
Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam şi pentru soţia sa şi i-a îmbrăcat. 
Atunci DOMNUL Dumnezeu a zis: «Omul a ajuns ca unul dintre Noi, cunoscând 
binele şi răul; acum el şi-ar putea întinde mâna să ia şi din pomul vieţii ca să 
mănânce şi va trăi veşnic.» De aceea DOMNUL Dumnezeu l-a alungat pe om afară 
din grădina Eden, ca să muncească pământul din care a fost luat. După ce l-a 
alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden nişte heruvimi şi o sabie învăpăiată 
care se rotea, ca să păzească drumul spre pomul vieţii.” (Genesa 3:8-24) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Neascultarea primei familii a adus moartea (despărțirea) rupând legătura cu 
Dumnezeu, împiedicând accesul la pomul vieții, distrugând atașamentul din sânul 
primei familii. Unitatea primei familii se destramă pe altarul diversității și armonia în 
comuniune se disipă pe altarul conflictului născut și crescut în spiritul neasumării 
responsabilității. Împinirea aspirațiilor personale împotriva voiei lui Dumnezeu a 
făcut din cei doi aspiranți la a deveni un singur trup, doi adversari pe viață în lupta 
pentru supremație decizională. Cooperarea imprimată în AND-ul primei familii la 
creație care guverna relațiile din sânul ei înainte de neascultarea lui Adam și a Evei 
face, din ce în ce mai mult loc conflictului născut din sămânța îndoielii semănate de 
adversarul în relația lor cu Creatorul. 
 
Instigat de Adversarul, zămislit de Adam și Eva, practicat de Cain și ridicat la rang 
de virtute de Lameh, Nimord și urmașii lor, conflictul metastazează în universul bun 
creat de Dumnezeu, în care cunoașterea binelui începe să fie umbrită de 
cunoașterea răului. De atunci încoace, împreună cu nostalgia paradisului pierdut, 
istoria omenirii se hrănește cu tragica realitate a faptului că, ori de câte ori doi sau 
trei se adună împreună, premisa majoră pentru apariția conflictului este îndeplinită. 
 
 
I.3. Victoria împotriva Adversarului obținută de Fiul lui Dumnezeu prin 
moartea Sa substituționară pe cruce face posibilă atât împăcarea omului cu 
Dumnezeu cât și însușirea și împărtășirea iertării divine ca premisă majoră a 
restaurării relațiilor umane. 
 
În timp ce istoria umană este umbrită de ușa deschisă Adversarului de către prima 
familie, încă înainte de izgonirea ei din Eden, Dumnezeu împărtășește evanghelia 
primei familii. Promisiunea conform căreia Mesia, descendentul femeii și campionul 
rasei umane se va confrunta într-o bătălie mortală cu Adversarul și că îl va birui 
aprinde luminița de la capătul tunelului și face posibilă restaurarea relațională a 
ființelor create după chipul lui Dumnezeu. 
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I.3.1. Citește următoarele versete și notează-ți ideile care te ajută să înțelegi ce face 
posibilă restaurarea relațională și care sunt implicațiile acestui fapt. 
 
„DOMNUL Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam şi pentru soţia sa şi i-a 
îmbrăcat.” (Genesa 3:21) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Adam a cunoscut-o pe soţia sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe 
Cain, Ea a zis: «Am căpătat un om cu ajutorul DOMNULUI.» Apoi l-a născut pe Abel, 
fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain – plugar. După o vreme, Cain I-a 
adus DOMNULUI o jertfă din rodul pământului, iar Abel I-a adus o jertfă din întâii 
născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor.” (Genesa 4:1-4) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Atunci Noe a zidit un altar DOMNULUI, a luat din toate animalele curate şi din toate 
păsările curate şi le-a adus ca ardere de tot pe altar.” (Genesa 9:20) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Laban i-a mai zis lui Iacov: «Iată această movilă şi stâlpul pe care l-am aşezat între 
mine şi tine! Această movilă şi stâlpul sunt martori că nu voi trece de această movilă 
la tine, pentru ca să-ţi fac rău şi că nici tu nu vei trece de această movilă şi de acest 
stâlp la mine, pentru ca să-mi faci rău. Fie ca Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul 
lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi.» Iacov a jurat pe Cel de Care 
se temea tatăl său, Isaac; apoi a adus o jertfă pe munte şi şi-a invitat rudele să 
mănânce; după ce au mâncat, au petrecut noaptea pe munte.” (Genesa 31:51-54) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Iacov a aşezat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise şi a turnat o 
jertfă de băutură şi untdelemn pe el.” (Genesa 35:14) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„…voi să le răspundeţi: «Este jertfa de Paşte în cinstea DOMNULUI, pentru că El a 
trecut pe lângă casele noastre în Egipt, atunci când i-a lovit pe egipteni şi a scăpat 
familiile noastre.» Poporul s-a plecat la pământ şi s-a închinat.” (Exod 12:27) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Iată ce va trebui să jertfeşti pe altar: zilnic, doi miei de un an…” (Exod 29:1-46, 38) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Iată cum trebuie să intre Aaron în Locul Preasfânt: să ia un viţel pentru o jertfă 
pentru păcat şi un berbec pentru o ardere de tot. Să se îmbrace cu tunica de in 
sfinţită şi să-şi ia pe el izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi pună 
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mitra de in; acestea sunt veşminte sfinte. Să se îmbrace cu ele după ce îşi va 
scălda trupul în apă. De la adunarea israeliţilor să ia doi ţapi pentru o jertfă pentru 
păcat şi un berbec pentru o ardere de tot. Aaron să aducă un viţel ca jertfă pentru 
păcatul lui şi să facă ispăşire pentru el însuşi şi pentru familia saa. Să ia apoi cei doi 
ţapi şi să-i înfăţişeze înaintea DOMNULUI, la intrarea în Cortul Întâlnirii. Aaron să 
arunce sorţii pe cei doi ţapi, un sorţ pentru DOMNUL şi altul pentru Azazel. Aaron să 
ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru DOMNUL şi să-l aducă ca jertfă pentru păcat, iar 
ţapul care a ieşit la sorţ pentru Azazel să fie adus viu înaintea DOMNULUI,ca să fie 
folosit la ispăşire şi să i se dea drumul în pustie ca ţap de ispăşire. Apoi Aaron să 
aducă viţelul ca jertfă pentru păcatul lui şi să facă ispăşire pentru el şi pentru familia 
lui; să înjunghie viţelul ca jertfă pentru păcatul lui. Să ia o cădelniţă cu cărbuni 
aprinşi de pe altarul dinaintea DOMNULUI, doi pumni de tămâie mirositoare, pisată 
mărunt, să le aducă dincolo de draperie și să pună tămâia pe foc, înaintea 
DOMNULUI, pentru ca norul de tămâie să acopere Capacul Ispăşirii, care este 
deasupra Mărturiei și astfel să nu moară. Să ia din sângele viţelului şi să stropească 
cu degetul partea de răsărit a Capacului Ispăşirii; sângele să-l stropească cu 
degetul de şapte ori înaintea Capacului Ispăşirii. După aceea, să înjunghie ţapul 
jertfei pentru păcat, care este pentru popor, să aducă sângele dincolo de draperie şi 
să facă cu sângele lui la fel cum a făcut cu sângele viţelului; să-l stropească pe 
Capacul Ispăşirii şi înaintea Capacului Ispăşirii. Aşa să facă ispăşire pentru Locul 
Preasfânt, din cauza necurăţiei israeliţilor, din cauza greşelilor lor şi a tuturor 
păcatelor lor; aşa să facă şi pentru Cortul Întâlnirii, care este între ei, în mijlocul 
necurăţiilor lor. Nimeni să nu fie în Cortul Întâlnirii din momentul în care el va intra în 
Locul Preasfânt ca să facă ispăşire şi până când va ieşi, atunci când va fi făcut deja 
ispăşire pentru el, pentru familia sa şi pentru toată adunarea lui Israel. Apoi va 
trebui să iasă, să se ducă lângă altarul care este înaintea DOMNULUI şi să facă 
ispăşire pentru altar; să ia din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi să ungă 
coarnele altarului. Să ia sânge cu degetul şi să stropească altarul de şapte ori; 
astfel îl va curăţi şi-l va sfinţi de necurăţiile israeliţilor. După ce va termina de făcut 
ispăşirea pentru Locul Preasfânt, pentru Cortul Întâlnirii şi pentru altar, să aducă 
ţapul cel viu. Aaron să-şi pună mâinile pe capul ţapului viu şi să mărturisească toate 
nelegiuirile israeliţilor, toate greşelile lor şi toate păcatele lor, punându-le pe capul 
ţapului şi izgonindu-l pe acesta departe în pustie, printr-un om care va avea această 
însărcinare. Astfel, ţapul va duce cu el toate nelegiuirile lor într-un loc pustiu, căci 
ţapului i se va da drumul în pustie. Apoi Aaron să intre în Cortul Întâlnirii, să se 
dezbrace de veşmintele de in, cu care se îmbrăcase când intrase în Locul Preasfânt 
şi să le lase acolo. Să-şi scalde trupul în apă într-un loc sfânt şi să se îmbrace cu 
veşmintele sale; apoi să vină şi să jertfească atât arderea de tot pentru el, cât şi 
arderea de tot pentru popor, făcând ispăşire pentru el şi pentru popor. Grăsimea 
jertfei pentru păcat s-o ardă pe altar. Cel ce va da drumul ţapului pentru Azazel va 
trebui să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă; apoi va putea să revină în 
tabără. Viţelul jertfei pentru păcat şi ţapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost 
adus înăuntru pentru a se face ispăşire în Locul Preasfânt, să fie scoşi în afara 
taberei; pielea, carnea şi balega să le fie arse în foc. Cel care le va arde va trebui 
să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă; după aceea va putea reveni în 
tabără. Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi: în a zecea zi a lunii a şaptea să 
vă smeriţi sufletele și să nu lucraţi nimic, nici voi, nici băştinaşul şi nici străinul care 
locuieşte în mijlocul vostru. Pentru că în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi 
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ca să fiţi curăţiţi; astfel veţi fi curăţiţi înaintea DOMNULUI de toate păcatele voastre. 
(Levitic 16:3-30) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Potrivit Legii, aproape totul este curăţit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este 
iertare. (Evrei 9:22) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfăţişarea 
propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, care 
sunt aduse an de an, să-i desăvârşească pe cei care se apropie.” (Evrei 10:1) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Prin acea voie am fost noi sfinţiţi, şi anume prin jertfa trupului lui Isus Cristos, o 
dată pentru totdeauna.” (Evrei 10:10) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Acolo unde există iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de nici o jertfă pentru 
păcat.” (Evrei 10:18) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva 
împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te mai întâi să te împaci 
cu fratele tău. Apoi vino şi adu-ţi darul.” (Matei 5:23-24) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Dacă fratele tău păcătuieşte (împotriva ta), du-te şi mustră-l doar între tine şi el. 
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.” (Matei 18:15) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Atunci Petru a venit la El şi L-a întrebat: «Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele 
meu când va păcătui faţă de mine? Până la şapte ori?» Isus i-a răspuns: «Eu nu-ţi 
zic să-l ierţi până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.»” (Matei 18:21-
22) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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„Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu ceresc dacă nu-l iertaţi fiecare, din inimă, 
pe fratele vostru.” (Matei 18:35) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Căci El este pacea noastră, Cel Care din doi a făcut unul, dărâmând, prin trupul 
Său, zidul care-i despărţea, adică duşmănia. El a înlăturat Legea cu poruncile şi 
regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astfel pace, și i-a 
împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit 
duşmănia. El a venit şi v-a vestit pacea, vouă, celor care eraţi departe, şi a adus 
pace celor care erau aproape, pentru ca, prin El, amândoi să avem acces, într-un 
singur Duh, la Tatăl.” (Efeseni 4:14-18) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Hainele de piele pregătite de Dumnzeu pentru Adam și Eva, jetfele lui Abel, Noe, 
Avraam, Isaac și Iacov și sistemul sacrificial implementat de Moise, jertfa lui Isus 
Cristos, Fiul lui Dumnezeu vorbesc de posibilitatea iertării, de posibilitatea curățirii 
cugetului celui care încalcă poruncile lui Dumnezeu, de posibilitatea împăcării și a 
restaurării relației păcătosului cu Creatorul său și de condiționarea iertării lui 
Dumnezeu de împărtășirea ei în contextul relațional al celor creați după chipul și 
asemănarea Lui în vederea restaurării relațiilor dintre ei. 
 
 
I.3.2. În cele ce urmează, te invit să îți evaluezi relațiile și să încercuiești numărul 
relațiilor tale nefuncționale 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

 
I.3.3. Te rog să notezi care din relațiile tale nefuncționale necesită tratament imediat 
în contextul relaționării cu Dumnezeu, data până la care îți propui să le abordezi și 
pesoana față de care vei da socoteală de implementarea deciziilor 
 
VOI DREGE RELAȚIA CU  DATA  VOI DA SOCOTEALĂ LUI 
______________________   ___________   _______________________________ 
______________________   ___________   _______________________________ 
______________________   ___________   _______________________________ 
______________________   ___________   _______________________________ 
______________________   ___________   _______________________________ 
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D. DEPRINDERI CRUCIALE (ABILITĂȚI) 
 
D.1. Dezvoltarea deprinderilor de ____________ în dragoste și adevăr. 
 
Adam și Eva au fost structurați genetic diferit în așa fel încât doar împreună să 
poată deveni un singur trup, premisa majoră a împlinirii visului lui Dumnezeu, fapt 
imposibil de realizat de oricare dintre ei individual sau în izolare. În atmosfera 
încrederii și cooperării din Eden deosebirile dintre Adam și Eva aveau potențialul de 
a face ca impactul eforturilor lor combinate să fie cu mult mai mare decât suma 
eforturilor lor individuale. 
 
Prima familie creată de Dumnezeu, după chipul și asemănarea Lui cu scopul de a 
popula pământul cu fii și fiice de Dumnezeu a acceptat însă evanghelia șarpelui și a 
sacrificat astfel visul lui Dumnezeu (ceea ce era bun și drept sau eticul) de dragul 
visului lor de a fi ca Dumnezeu dar fără Dumnezeu (ceea ce în lumina mesajului 
șarpelui li s-a părut lor frumos și bun). Dacă înainte de neascultarea Evei și a lui 
Adam, realizarea unității în diversitate și a armoniei în comuniune pare să fi fost 
floare la ureche, odată cu neascultarea celor doi, armonia dintre ei și unitatea în 
diversitate s-au destrămat pe altarul fugii de responsabilitate.  
 
Atmosfera prolifică din Eden, generată de încredere și vulnerabilitate, a fost 
contaminată de trădare și a făcut loc competiției relaționale evidențiate în pedeapsa 
dată femeii de către Creatorul ei: „Dorinţa ta va fi pentru soţul tău, iar el va stăpâni 
peste tine” sau, cu alte cuvinte, de acum încolo competiția va marca pe viață relația 
ta cu soțul tău. Nu ar trebui să fim deci surprinși că, în curând, cooperarea care 
definea relația dintre Adam și Eva a fost umbrită de competiție și amplificată în 
relația concurentă dintre Cain și Abel în actul închinării, de semeția criminalului 
Lameh în pretenția sa nesăbuită la răzbunare superlativă și de nebunia lui Nimrod 
în procesul construirii turnului Babel, cea mai evidentă expresie umană a instigării la 
rebeliune cosmică. 
 
Așa cum vedem însă în cazul lui Adam și a Evei și în cazul lui Nimord, valorile 
comune, scopul, misiunea și limbajul comun nu sunt garanția fericirii și a împlinirii 
scopului existenței umane atunci când omenirea nu se supune intenționat scopului 
Creatorului ei. Ba mai mult, efectul desconsiderării lui Dumnezeu și al luptei 
împotriva lui nu este edcât înstrăinare, confuzie și moarte. 
 
Două demersuri par absolut necesare în vederea restaurării climatului și atmosferei 
relaționale și operaționale din Eden. Pe de o parte, răscumpărarea ființei umane 
sau restaurarea relației ei cu Dumnezeu, pe de altă parte răscumpărarea societății 
umane sau restaurarea relațională a celor răscumpărați. 
 
 
D.1.1. Citește cu atenție pasajul următor și încearcă să identifici efectele morții 
substituționare sau ale răstignirii Fiului lui Dumnezeu. 
 
„Căci El este pacea noastră, Cel Care din doi a făcut unul, dărâmând, prin trupul 
Său, zidul care-i despărţea, adică duşmănia. El a înlăturat Legea cu poruncile şi 
regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astfel pace și i-a 



Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini” 
 

„Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vânt și val de învățătură, 
ci credincioși adevărului să creșteți…” 

(Efeseni 4:15) 
 

Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință 
Lecția 7: Cultivarea relațiilor (Gelu Paul) 

11	  

împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit 
duşmănia. El a venit şi v-a vestit pacea, vouă, celor care eraţi departe, şi a adus 
pace celor care erau aproape, pentru ca, prin El, amândoi să avem acces, într-un 
singur Duh, la Tatăl.” (Efeseni 4:15) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
După spusele lui Pavel pasajul de mai sus, întruparea în istorie a Fiului lui 
Dumnezeu promisă primei familii înainte de alungarea lor din Eden și moartea Lui 
pe cruce a făcut posibilă nu numai împăcarea omului cu Dumnezeu, ci și 
restaurarea unității în diversitate și a armoniei în comuniune între ființele create 
după chipul Lui. 
 
Împăcarea omului cu Dumnezeu, informațiile necesare, deprinderile esențiale și 
trăsăturile de caracter generate în urma împăcării cu Dumnezeu au fost abordate 
atunci când am încercat să ne însușim justificarea prin credință și să ne lansăm în 
procesul sfințirii prin ascultarea credinței. În cele ce urmează vom încerca să ne 
însușim prin credință efectul morții substituționare a Fiului lui Dumnezeu asupra 
relațiilor noastre cu cei din jurul nostru și să dezvoltăm deprinderile necesare 
cultivării relațiilor sănătoase și răscumpărării relațiilor fragmentate. 
 
Indiferent dacă am identificat sau nu relații fragmentate sau nefuncționale la 
întrebarea I.2.3. din secțiunea anterioară a lecției, în cele ce urmează vom încerca 
să verificăm modul în care noi abordăm în mod natural conflictul care apare atunci 
când întâlnim pe cineva sau trebuie să ne raportăm la cineva care are valori, 
convingeri și practici diferite de ale noastre. 
 
D.1.2. În continuare, te rog să accesezi următorul link 
http://academic.engr.arizona.edu/vjohnson/ConflictManagementQuestionnaire/Confl
ictManagementQuestionnaire.asp pentru a-ți identifica stilul natural de abordarea a 
conflictului. 
 
În cazul în care nu stăpânești bine limba engleză, te invit să folosești fișierul Test 
Abordare Conflicte.doc în timp ce marchezi pe pagina site-ului de mai sus pătratele 
corespunzătoare răspunsurilor tale adecvate. După ce ai completat chestionarul 
online, fă click pe opțiunea sumbit ca să obții pe loc rezultatul chestionarului. Te rog 
apoi să listezi în pdf sau la imprimantă raportul la chestionarul completat. În cazul în 
care ai dificultăți, poțin face print screen sau poți fotografia pagina sau cel puțin îți 
poți nota cuvântul care apare în italic după paragraful următor: 
 
Based on the responses you gave, it appears that your style of conflict resolution 
tends to be best described as: 
 
Collaborating. You tend to express above average assertiveness and above 
average cooperation. Some of your associates may think of you as an owl because 
you believe that two people working together can come up with a better answer than 
either can produce individually. 
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Raportul chetionarului de mai sus te plasează în una din cele cinci poziții posibile pe 
axa asertivității și cooperării conform diagramei de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. 
 
Conform lui Thomas, K.W. and R.H. Kilmann, „atunci când două persoane încearcă 
să rezolve un conflict, comportamentul lor individual poate fi descris cu ajutorul 
nivelelor de asertivitate și cooperare exprimate. Asertivitatea indică măsura în care 
ei încearcă să își satisfacă propriile lor preocupări (interese). Ea descrie, de 
asemenea, valoarea pe care o artibuie fiecare sarcinii și modul în care se străduiesc 
să se facă înțeleși. Cooperarea descrie măsura în care încearcă să satisfacă 
preocupările (interesele) celorlalți. Ea descrie, de asemenea, valoarea pe care 
fiecare o artibuie relației dintre ei. Amplasarea nivelelor relative ale asertivității și 
cooperării pe un sistem de coordonate stabilește cinci alternative marcate de 
trăsăturile lor caracteristice din Figura 1.” 
 
Fiecare din cele cinci tipuri de comportament reflectă anumite valori și o anumită 
convingere vis a vis de conflict.  
 
Persoană competitivă persupune că problema este mai importantă decât relația, 
este convinsă că are dreptate și ca urmare în conflict se comportă ca un rechin:  
„Eu câștig, tu pierzi!” 
 
O persoana cooperantă este convinsă că lucrând împreună cu cealaltă persoană 
poate găsi o soluție mai bună decât dacă ar lucra separat și ca urmare, în conflict 
se comportă ca o bufniță: „Amândoi câștigăm!” 
 
Persoana care face compromis este sigură că problema nu este atât de importantă 
încât ca să merite să se lupte până la capăt pentru ea și ca urmare, în conflict se 
comportă ca o vulpe cedând: „Amâdoi pierdem ceva, amândoi câștigăm ceva!” 
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O persoană care evită conflictul este convinsă că nici problema și nici relația nu 
merită efortul necesar și ca urmare, în conflict se comportă ca broasca țestoasă: 
„Eu pierd, tu pierzi!” 
 
Persoana adaptabilă consideră că relația este mai importantă decât problema în 
sine și ca urmare, în conflict se comportă ca un ursuleț: „Eu pierd, tu câștigi!” 
 
 
D.1.3. În spațiul de mai jos te rog să notezi comportamentul tău natural în conflict 
reieșit în urma completării chestionarului și să reflectezi asupra raportului: În ce 
măsură cezi că raportul îți descrie comportamentul în conflict? Explică!  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Personalitatea noastră este, într-un fel, produsul combinat al moștenirii noastre 
genetice, a mediului în care ne-am format și a alegerilor noastre personale.  
 
În privința cultivarea relațiilor, o persoană care a crescut într-o familie în care părinții 
nu s-au certat niciodată s-ar putea să fie la fel de dezadvantajată ca o persoană 
care a trăit într-o familie în care cearta era la ordinea zilei însă nu a avut ocazia să-
și vadă niciodată părinții împăcându-se.   
 
Studiile recente în domeniul dezvoltării personalității indică faptul că efectul 
combinat al moștenirii noastre genetice și a mediului în care am crescut este mai 
puțin determinant asupra formării personalității noastre decât alegerile valorice pe 
care le facem. Nu este deci de mirare faptul că Pavel plasează cultivarea relațiilor 
pe lista responsabilităților principale ale liderilor spirituali înzestrați de Dumnezeu în 
vederea edificării bisericii lui Cristos: Noua socieate a lui Dumnezeu. 
 
 
D.1.4. Citește cu atenție pasajul de mai jos și identifică soluția lui Dumnezeu pentru 
abordarea creativă a relațiilor indiferent de ce fel de conflict este vorba. 
 
„…ca să nu mai fim copii duşi de valuri şi purtaţi de orice vânt de învăţătură dată 
prin viclenia oamenilor care înşală prin şiretlicurile lor, ci, spunând adevărul în 
dragoste, să creştem în toate privinţele în El, Care este capul, Cristos. Din El, tot 
trupul, bine închegat şi strâns legat prin toate ligamentele de susţinere, creşte şi se 
zideşte pe sine în dragoste, după cum fiecare parte îşi face lucrarea” (Efeseni 4:14-
16). 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
În timp ce cauzele conflictelor pot fi multiple și în timp ce modul de abordare a 
conflictul diferă de la persoană la persoană, conform pasajului anterior, restaurarea 
relațiilor și creșterea relațională sunt condiționate de capacitatea noastră de a 
comunica adevărul în dragoste. Comunicarea adevărului în dragoste necesită un 



Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini” 
 

„Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vânt și val de învățătură, 
ci credincioși adevărului să creșteți…” 

(Efeseni 4:15) 
 

Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință 
Lecția 7: Cultivarea relațiilor (Gelu Paul) 

14	  

nivel ridicat al asertivității și un grad înalt de cooperare. 
 
D.1.5. În spațiul de mai jos te rog să îți notezi pașii necesari ca să crești nivelul 
asertivității tale și / sau să îți sporești gradul de cooperare 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
D.2. Dezvoltarea capacității de a distinge diferendele de ordin ____ sau moral 
de cele de ordin _______ 
 
Prima deprindere esențială în vederea restaurării relaționale comunicând adevărul 
în dragoste este capacitatea de a distinge între ceea ce este adevărat și ceea ce 
pare a fi adevărat. Unul dintre principiile care guverenază restaurarea relațională 
este negocierea adevărului. Adesea, în conflict, devine dificil de stabilit care este 
adevărul și cine are dreptate. Ilustrația următoare, deși binecuvoscută este 
relevantă în acest sens. Într-o zi, la împărat s-au înfățișat doi nobili aflați într-un 
conflict care afecta două familii și teritorii importante ale împărăției. La semnul 
împăratullui, consilierul îl invită pe primul nobil să își prezinte cazul. Când acesta își 
încheie pledoaria, împăratul schimbă câteva cuvinte cu consilierul lui și îi spune 
primului nobil: „Ai dreptate”. Împăratul invită apoi al doilea nobil ca să își prezinte 
cazul și, în cele din urmă îi spune și celui de-al doilea nobil: „Tu ai dreptate!” În acel 
moment, consilierul se adresă împăratului: „Măria ta, nu se poate ca amândoi să 
aibă dreptate!” La care împăratul îi răspune: „Și tu ai dreptate!” 
 
A doua deprindere esențială restaurării relaționale este capacitatea de a discerne 
chestiunea de etică de cea estetică. Principiul care guverenază restaurarea 
relațională este că în timp ce adevărul se negociază, gusturile nu se discută, ci mai 
degrabă se respectă. 
 
Având în vedere faptul că există o deosebire fină dar clară între ceea ce este 
adevărat și ceea ce cred eu că este adevărat, sau mi se pare mie că este adevărat, 
într-o fază inițială a restaurării relaționale, comunicarea adevărului trebuie să se 
ocupe mai degrabă cu comunicarea impresiilor sau perecpțiilor părților cu scopul 
identificării adevărului care, la rândului lui, trebuie comunicat în dragoste. 
 
 
D.2.1. În cele ce urmează, te rog să cauți călăizirea lui Dumnezeu ca să alegi una 
din relațiile tale fragmentate.  
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
D.2.2. Într-un spirit de pocăință, sinceritate și într-o atitudine de smerenie, te rog să 
identifici, împreună cu persoana respectivă diferendele care au dat naștere 
conflictului sau care îl alimentează.  
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
D.2.3. Odată ce ați identificat cauzele care au dat naștere conflictului, vă rog să 
încercați să stabiliți care cauze sunt de natura etică (bine/rău) și care sunt de natură 
estetică (frumos/urât) ca apoi să le tratați ca atare. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
D.3. Cultivarea deprinderilor de a da și de a primi _____ 
 
 
D.3.1. În baza versetelor studiate în prima parte a acestei lecții, care sunt 
ingredientele esențiale procesului de restaurare a relației dintre Dumnezeu și om? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Restaurarea relației dintre ființa umană și Creatorul ei este posibilă doar în baza 
jertfei substitutionare a Fiului lui Dumnezeu. Procesul restaurării relației începe cu 
convingerea că Dumnezeu Creatorul și Răscumpărătorul a plătit vina păcatului 
nostru prin moartea lui Isus Cristos pe cruce, că iertarea este disponibilă prin har 
(prin bunăvoința nemeritată a lui Dumnezeu) persoanei care își recunoaște și 
mărturisește greșala sau păcatul și care face apel, prin credință, la iertarea și 
curățirea disponibilă prin sângele lui Cristos. 
 
 
D.3.2. În baza versetelor studiate în prima parte a acestei lecții, care sunt 
ingredientele esențiale procesului de restaurare a relației dintre doi oameni? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Restaurarea relației dintre doua persoane este posibilă tot în baza jertfei 
substitutionare a Fiului lui Dumnezeu. Procesul restaurării relației începe cu 
convingerea că Dumnezeu Creatorul și Răscumpărătorul care a plătit vina păcatului 
nostru prin moartea lui Isus Cristos pe cruce și care ne-a iertat fără să merităm 
iertarea, condiționează iertarea lui de disponibilitatea noastră de a ierta din toată 
inima persoana care a greșit sau păcătuit împotriva noastră.  
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Proiect: Te rog să completezi în tabelul de mai jos persoanele cu care te afli într-o 
relație armonioasă în care se vede unitatea în diversitate și armonia în comuniune 
și să răspunzi întrebărilor din capul tabelului. 
 

Numele Durata relației Ce o face să fie 
specială? 

Ce faceți voi ca 
relația să fie 

specială? 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
 
 
În continuare, te rog să completezi în tabelul de mai jos persoanele cu care ești într-
o relație conflictuală și să și să răspunzi întrebărilor din capul tabelului. 
 
 

Numele Durata 
relației 

Durata 
conflictului 

Natura 
conflictului 

 

Planul de 
restaurare a 

relației 

Persoana față de 
care vei da 
socoteală 

      
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 


