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 Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

LECȚIA 6: Cultivarea identității în Cristos
„Am fost răstignit împreună cu Cristos
și nu mai trăiesc eu,
ci Cristos trăieşte în mine,
iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup
o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu,
Care m-a iubit
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”
(Galateni 2:19-20)
SCOP: Ca ucenicul lui Cristos să trăiască plenar noua sa identitate în Cristos.
OBIECTIVE:
Înțelegerea imaginii sau conceptului de sine
Înțelegerea aportului imaginii de sine la trăirea noii identități în Cristos
Creionarea identității în Cristos a ucenicului lui Cristos
Cultivarea identității în Cristos a ucenicului lui Cristos
Trăirea zilnică a identității de fiu sau fiică a lui Dumnezeu
I. PRESUPOZIȚII FUNDAMENTALE
Să înțeleagă conceptul de sine și modul în care acesta facilitează dezvoltarea
identității
Să își cunoască noua identitate în Cristos
Să înțeleagă relația dintre identitate și comportament/misiune
I.1. Conceptul de sine și modul în care acesta ajută la dezvoltarea identității
În cartea Senzația de a fi cineva, Maurice Wagner (4, 5) definește conceptul de sine
drept „suma răspunsurilor pe care le dăm la întrebările: «Cine sunt eu?», «Ce sunt
eu?» și «De ce exist?»” „Întrebarea: «Cine sunt?», spune Wagner (4, 5) „vizează
marcherii de identificare care ne ajută să ne distingem de alte persoane. Când
suntem întrebați cine suntem, de obicei ne spunem numele. Înălțimea, mărimea,
greutatea, sexul, culoarea, naționalitatea, deprinderile și palmaresul ajută la
identificarea noastră unică. Acești factori definesc senzația noastră de a fi ca
individ. Întrebarea „Ce sunt?” continuă Wagner, „vizează eticheta pe care o purtăm
în prezența altor oameni. Uneori răspunsul este: «Sunt soț», «Sunt soție», «Sunt
necăsătorit». Alteori răspundem: «Sunt profesor», «Sunt om de afacere», «Sunt
avocat». Această întrebare poate, de asemenea, atrage atenția spre modul în care
evaluăm ce este bine sau rău, mediocru sau slab, valoros sau fără valoare, superior
sau inferior. Întrebarea «De ce exist?» vizează raționamentul existenței noastre.
Când punem o astfel de întrebare ne gândim la obiective și motive. «Nu pot trăi
decât dacă am un obiectiv sau un motiv pentru care să trăiesc», spune Jean. Vrem
să fim siguri că contăm, că efortul, disciplina noastră și sacrificiul nostru au valoare.
Conform lui Maurice Wagner, „Conceptul de sine este imaginea pe care fiecare
dintre noi o avem despre noi înșine, imaginea mentală a identități sinelui. Identitatea
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sinelui este senzația: «Eu sunt» a ființării unei persoane. Conceptul de sine este
senzația de a fi cineva…, este părerea cuiva despre sine” (7, 17).
Maurice Wagner remarcă în continuare că, în cazul în care conceptul de sine al
cuiva este deformat, acea persoană este nerealistă în ce o privește (Wagner, 11) și,
ca urmare, comportamentul ei este deplasat.
Conceptul de sine neadecvat, după Wagner (11-16) este evidențiat de convingeri
de genul: „nu sunt frumos”, „nu mă simt frumoasă”, „sunt gras”, „sunt prost”, „nu
sunt bun”, „am o problemă”, „întotdeauna eșuez”, „nu pot să nu eșuez.”
Cele trei aspecte funcționale ale conceptului de sine, afirmă Wagner (18) sunt
înfățișarea, performanțele și statutul. „Înfățișarea este aspectul funcțional al
conceptului de sine care are de a face cu modul în care ne percepem trupurile,
îmbrăcămintea și iginena personală… Performanța este aspecul funcțional al
conceptului de sine care are de a face cu modul în care ne percepem abilitățile,
îndemânările, cunoșințele și simțul responsabilității…, iar statutul este aspectul
funcțional al concetului de sine care are de a face cu modul în care ne percepem
imporanța în raport cu alți oameni: renumele familiei, avuția, educația, poziția și
rangul social” (Wagner, 19-20).
I.1.1. În cele ce urmează, te invit să îți evaluezi conceptul de sine sau percepția pe
care o ai despre tine alegând un număr de la 0 la zece, astfel:
Ce notă îți dai cu privire la înfățișarea ta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ce notă îți dai cu privire la performanțele tale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ce notă îți dai cu privire la statutul tău

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.2. La nașterea din nou, creștinul primește o nouă identitate
Scriptura prezintă o serie de schimbări care au loc în viața credinciosului începând
cu momentul în care trece, prin credință, din împărăția întunericului în Împărăția
luminii. În 2 Corinteni 5:17, Pavel declară: „Astfel, dacă cineva este în Cristos este o
nouă creaţie. Cele vechi s-au dus; iată, toate au devenit noi!” În versetele
următoare, același autor susține:
„Am fost răstignit împreună cu Cristos și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte
în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul
lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”
(Galateni 2:19-20).
Cei mai mulți dintre noi am învățat însă, fie din experiența altora, fie din proprie
experiență, că, în timp ce unele schimbări au loc instantaneu în viața noastră, altele
își fac apariția mult mai lent, în timp ne descoperim și trăim noua noastră identitate
în Cristos. Ținând cont că imaginea și conceptul de sine se formează în timp, în
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cele ce urmează, te invit să începi procesul creionării biblice a potretului combinat al
noii tale identități în Cristos pe coordonatele care compun conceptul de sine,
încercând să răspunzi la următoarele întrebări.
I.2.1. Care sunt, conform următoarelor versete, efectele / beneficiile poziționării
credincioșilor în Cristos?
„Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în
Efes) și credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru
şi de la Domnul Isus Cristos!” (Efeseni 1:1-2)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a
binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în
Cristos!” (Efeseni 1:3),9
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată
înaintea Lui.” (Efeseni 1:4)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„În dragoste, El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere
a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în
Preaiubitul Lui.” (Efeseni 1:5-6)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia
harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea.”
(Efeseni 1:7-8)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„El a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El
Însuşi, după buna Lui plăcere, ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi
anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe
pământ.” (Efeseni 1:9-10)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„În El am fost şi aleşi, fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe
toate după scopul voii Sale, pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să
slujim de laudă slavei Lui.” (Efeseni 1:11-12)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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„În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În
El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, care este o
garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13-14)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Dar Dumnezeu, Care este bogat în îndurare, datorită dragostei Lui mari cu care nea iubit, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos, cu toate că eram morţi în păcatele
noastre: prin har aţi fost mântuiţi. El ne-a înviat împreună cu Cristos şi ne-a aşezat
împreună cu El în locurile cereşti, în Cristos Isus, pentru ca, în veacurile care vin,
să-Şi arate nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Sa faţă de noi în Cristos
Isus.” (Efeseni 2:4-7)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este
darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem
lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:8-10)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Dar acum, în Cristos Isus, voi, care odată eraţi departe, aţi fost aduşi aproape, prin
sângele lui Cristos.” (Efeseni 2:14)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„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 2:14-18)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Așadar, acum nu mai sunteţi străini sau de alt neam, ci sunteţi cetăţeni împreună
cu sfinţii şi membri ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia pusă de apostoli şi
de profeţi, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus. În El, întreaga clădire, bine
închegată, creşte până devine un templu sfânt în Domnul. Și, prin El, şi voi sunteţi
zidiţi împreună pentru a deveni o locuinţă în care trăieşte Dumnezeu prin Duhul
Său.” (Efeseni 2:19-22)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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„…taina lui Cristos... și anume că neamurile sunt moştenitoare împreună cu noi, fac
parte din acelaşi trup cu noi şi au parte de aceeaşi promisiune, în Cristos Isus, prin
Evanghelie…” (Efeseni 3:4-6)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„În El şi prin credinţa în El avem libertatea şi încrederea să ne apropiem de
Dumnezeu” (Efeseni 3:12)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui, din Care îşi primeşte numele întreaga
familie, din cer şi de pe pământ…” (Efeseni 3:12)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Cristos.”
(Efeseni 4:7)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Odată eraţi întuneric, dar acum, în Domnul, sunteţi lumină. Trăiţi ca nişte copii ai
luminii.” (Efeseni 5:8)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Căci noi suntem mădulare ale trupului Său, („carne din carnea Lui şi os din oasele
Lui”. (Efeseni 5:30)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
I.2.2. În tabelul de mai jos, te rog să treci tot ce ai aflat despre noua ta identitate în
Cristos pentru a începe să lucrezi la reconstituirea conceptului tău de sine în baza
noii tale identități în Cristos
Exemplu:
„Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în
Efes) și credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru
şi de la Domnul Isus Cristos!” (Efeseni 1:1-2)
Pasaj
Efeseni 1:1-2

Înfățișare

Performanțe

sfânt/
separat

sfânt/
strălucitor

Statut
sfânt/separat, pus de o
parte,
fiu/fiică de Dumnezeu
credincios în Cristos
Isus
robi al lui Cristos
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Pasaj

Înfățișare

Performanțe

Statut

Adevărul lui
Dumnezeu
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I.3. Trăirea noii identități în Cristos este premisa majoră a unei vieți creștine
performante.
„În mintea noastră,” susține Wagner (20) „înfățișarea, performanțele și
statutul se combină pentru a zugrăvi conceptul de sine într-un sens funcțional…”. În
timp ce aceste componente sunt derivate din modul în care simțim că suntem
evaluați de alții, de-alungul vieții, impresiile cele mai puternice provin însă în mod
special din copilărie. Wagner (21) admite faptul că fiecare persoană trece, la rândul
ei prin crize în viață însă este convins este că „persoana care are un concept
adecvat de sine face față crizelor vieții mai bine și mai constructiv… focalizându-se
pe ce se întâmplă, nefiind nevoit să facă față atât evenimentelor sau crizelor cât și
propriilor sale anxietăți.”
Atunci când Pavel tratează legătura dintre convingerile noastre privind
identiatea noastră nouă în Cristos și comportamentul nostru, el accentuează
crucialitatea îmbrățișării noii identități în Cristos și trăirea în baza ei în vederea
obținerii performanțelor și victoriei creștine. Te rog să citești cu atenție următoarele
versete și să răspunzi întrebărilor de mai jos.
I.3.1. Ce ar trebui să știe și să declare în cotinuu credinciosul vis a vis de noua sa
identitate pentru a trăi o viață de victorie?
„Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se înmulţească harul? În
nici un caz! Cum se poate ca noi, care am murit faţă de păcat, să continuăm să
trăim în el?!” (Romani 6:1-2)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Sau oare nu ştiţi că toţi cei care aţi fost botezaţi în Cristos Isus aţi fost botezaţi în
moartea Lui? Noi deci am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte,
pentru ca, aşa cum Cristos a fost înviat din morţi prin slava Tatălui, la fel să putem
şi noi să umblăm în noutatea vieţii.” (Romani 6:3-4)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Noi ştim că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul
păcatului să fie lăsat fără putere, în aşa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului;
căci, cine a murit cu adevărat, a fost eliberat de păcat. Iar dacă am murit împreună
cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El. Știm că Cristos, fiind înviat din
morţi, nu mai moare, moartea nu mai domneşte asupra Lui. (Romani 6:6-9)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„La fel şi voi, consideraţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Cristos
Isus!” (Romani 6:11)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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„Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, aşa încât să
ascultaţi de poftele lui!” (Romani 6:12)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
I.3.2. Ce ar trebui să facă în cotinuu credinciosul vis a vis de noua sa identitate în
Cristos pentru a trăi o viață de victorie?
„Să nu mai oferiţi mădularele voastre păcatului, ca unelte ale nedreptăţii, ci oferiţi-vă
pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca unii care aţi fost aduşi de la moarte la viaţă şi oferiţivă mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptăţii pentru ca păcatul să nu
mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteţi sub Lege, ci sub har!”
(Romani 6:13-14)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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D. DEPRINDERI CRUCIALE
D.1. Creionarea noii identități în Cristos
Revizitează te rog tabelul de la pagina 5 și 6 și copiază adevărurile din coloana
„Adevărul lui Dumnezeu” din tabel în coloana „Adevărul lui Dumnezeu” din tabelul
de mai jos, în dreptul rubricii din râdul care descrie cel mai bine măsura în care ai
crezut și ți-ai însușit acele adevăruri. În ultima coloană a tabelului de mai jos, te rog
să îți notezi ce îți propui să faci cu adevărurile pe care le crezi despre tine și ți le-ai
însușit, cu adevărurile pe le crezi despre tine, dar nu ți le-ai însușit încă și cu
adevărurile pe care încă nu le crezi despre tine din perspectiva Celui care ți-a
conturat și facilitat cultivarea noii indetități.
Adevărul lui Dumnezeu
Sunt fiu/fiică de Dumnezeu

Obiective
Am să îi mulțumesc zilnic lui
Dumnezeu că m-a născut dinnou
și m-a înfiat

Cred și miam însușit

Cred dar nu
mi-am însușit

Nu cred

Tabel 2: Însușirea noii identități în Cristos
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D.2. Cultivarea noii identități în Cristos
S-ar putea să fii familiar cu zicala „drumul spre iad este pavat cu intenții bune.” În
contextul cultivării noii identități în Cristos, te invit să treci la acțiune din trei motive.
În primul rând pentru că este important să nu cazi în cursa ascultătorului uituc de
care vorbește Iacov în capitolul 1:25:
„Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea
slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu
fapta, va fi fericit în lucrarea lui.”
În al doilea rând, pentru a evita pericolul vaccinării împotriva transformării. Ori de
câte ori Cuvântul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt îți descoperă ceva despre tine sau
cooronatele pelerinajului tău spiritual este important nu numai să nu uiți, ci să și faci
corecțiile necesare ajustării direcției pelerinajului tău, să asculți sau să pui în
practică ceea ce îți descoperă El. Nu degeaba ultima poruncă a Domnului Isus
Cristos, sau Mandatul Bisericii spune „…învățându-i să păzească tot ce v-am
poruncit Eu” (Matei 28:20). Acesta este traseul transformării după chipul lui Cristos
și secretul îndumnezeirii. În cuvintele Mântuitorului „Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice
de voi dacă le faceţi.” (Ioan 13:17).
În al treilea și nu în ultimul rând pentru a avea succes și a prospera sau, în alte
cuvinte, pentru a fi fericit
„Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra
ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce este scris în
ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera!” (Iosua 1:8)
În acest sens, te rog să examinezi privirea de ansamblu a identității tale curente în
Cristos, din tabelul de mai sus. În ultima coloană a tabelului de mai sus te rog să
inserezi obiectivele și acțiunile pe care vrei să le intreprinzi în vederea trăirii noiii
identități.
D.3. Administrarea eșecurilor în lumina noii identități în Cristos
Fericirea, pe care fiecare dintre noi ne-o dorim și care este direct proporțională cu
senzația de a fi cineva, conform lui Wagner, este de asemenea asociată dacă nu
chiar direct proporțională cu capacitatea cuiva de a trăi în baza convingerilor și
valorilor îmbrățișate. Așa cum am văzut însă, când am explorat mântuirea și
siguranța mântuirii, neascultarea primei familii a facilitat intrarea păcatului în lume
și, de la Adam încoace, nimeni nu se mai poate lăuda cu o astfel de performanță.
Moartea ispășitoare pe cruce a celui de-al doilea Adam a făcut posibilă eliberarea
condiționată de pedeapsa păcatului și justificarea celor ce acceptă jertfa Fiului lui
Dumnezeu.
În 1 Ioan 1:9, apostolul Ioan ne prezintă condiția: „Dacă ne mărturisim păcatele...”
Mărturisirea păcatelor este procesul prin care, cu ajutorul Duhului Sfânt identificăm,
recunoaștem (omologăm), ne cerem iertare și ne dezicem de orice gând, cuvânt,
Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință
Lecția 6: Cultivarea noiii identități în Cristos (Gelu Paul)

10	
  

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 Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

atitudine și fapt contrar caracterului și voiii Lui Dumnezeu pe care l-am gândit,
vorbit, manifestat sau înfăptuit. Mărturisirea păcatelor în domeniul spiritual este
asemănătoare cu plivirea buruienilor din grădină. În primul rând le identificăm, le
smulgem cu rădăcină cu tot și le expunem la lumină ca să nu mai poată crește și să
nu se mai poată înmulți.
Fă-ți acum timp să aduci înaintea Domnului fiecare domeniu din viața ta în care te
zbați în nesiguranță, confuzie, rușine și păcat și să le scrii în rândurile următoare.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Creștinul este persoana care trăiește în baza promisiunilor lui Dumnezeu. În 1 Ioan
1:9 apostolul le spune celor care își mărturisesc păcatele că „…El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Dumnezeu ne iartă
păcatele și că ne curățește de orice nelegiunire. În consecință, este esențial ca,
după ce ți-ai mărturisit păcatele, fiecare păcat pe rând, să îi mulțumești lui
Dumnezeu pentru iertarea lui (Matei 26:28) și pentru curățirea cugetului tău întinat
de orice nelegiuire (Proverbe 28:17, Ioan 8:9: Tit 1:15)
Citește cu atenție următorul verset și explică-i semnificația:
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi
evlavie…” (2 Petru 1:1)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Încreștinarea sau nașterea din nou facilitează, conform versetului de mai sus, nu
doar intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, ci și accesul la tot ce este necesar trăirii
unei vieți evlavioase sau virtuoase.
Citește versetele de mai jos și răspunde următoarelor întrebări.
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi
evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui. Prin
aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui preţioase şi foarte mari, pentru ca, prin
acestea, scăpând de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniţi
părtaşi ai naturii dumnezeieşti. De aceea, daţi-vă toată silinţa să adăugaţi la
credinţa voastră virtutea, la virtute – cunoaşterea, la cunoaştere – înfrânarea, la
înfrânare – răbdarea, la răbdare – evlavia, la evlavie – dragostea frăţească, iar la
dragostea frăţească – dragostea de oameni. Căci dacă aceste lucruri sunt întradevăr ale voastre şi abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici ineficienţi, nici
neroditori în ce priveşte cunoaşterea Domnului nostru Isus Cristos. Dar cel căruia îi
lipsesc aceste lucruri este orb, sau cel puţin miop; a uitat că a primit curăţirea de
vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, străduiţi-vă chiar mai mult să vă întăriţi
chemarea şi alegerea voastră, pentru că, făcând aceste lucruri, nu vă veţi împiedica
niciodată!” (2 Petru 1-1:10)
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Care este modul prin care am primit tot ce ne este necesar ca să avem viață din
Dumnezeu și să ne comportăm ca El?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Care este scopul pentru care am primit tot ce ne este necesar ca să avem viață din
Dumnezeu și să ne comportăm ca El?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ce trebuie să facem noi ca să devenim părtăși naturii dumnezeiești sau să trăim
noua noastră identitate în Cristos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ce promite Dumnezeu celor care trăiesc noua lor identitate în Cristos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Proiect: Revizitează te rog tabelul 2 de la pagina 8. În baza informațiilor
consemnate în coloana „Obiective” din acest tabel, te rog să alcătuiești un plan de
acțiune în vederea însușirii adevărurilor lui Dumnezeu despre tine, plan pe care să îl
incluzi în planul tău de dezvoltare personală. Te rog, de asemenea, să concepi o
serie de obiective care să te ajute ca, după ce ți-ai mărturisit specific fiecare păcat și
ai primit iertarea lui Dumnezeu, să îmbini credința ta cu virtutea și în cele din urmă
cu iubirea de oameni și să le incluzi în planul tău de dezvoltare personală.
Te rog să fii pregătit să discuți progresul la întâlnirea lunară cu persoana care te
ajută să crești spiritual.
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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.

Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință
Lecția 6: Cultivarea noiii identități în Cristos (Gelu Paul)

13	
  

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 Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

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 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.
Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință
Lecția 6: Cultivarea noiii identități în Cristos (Gelu Paul)

14	
  

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 Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

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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