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Un ghid de ucenicizare prac�că pentru 
ucenicii lui Hristos din Biserica Harul Titan



PREOTUL și ÎNGERUL
Schimbarea vine prin rugăciune, nu prin ritual

Luca 1:10-17

Viața de ucenic este o călătorie după Isus. O călătorie spirituală înseamnă 
schimbare. Schimbarea vine prin rugăciune și nu prin ritual, dar ritualul 
poate disciplina viața de rugăciune. Dacă „un ritual” este poruncit de 
Dumnezeu trebuie îndeplinit, chiar dacă pare că nu mai este eficient. Forma 
ritualului este menită să conserve esența. 

„În ceasul tămâierii, 
toată mulțimea norodului se ruga afară. 

Atunci un înger al Domnului 
s-a arătat lui Zaharia, 
și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.  

Zaharia 
s-a înspăimântat, când l-a văzut; 
și l-a apucat frica. 

Dar îngerul i-a zis: 
„Nu te teme Zahario; 

fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată.
 Nevasta ta Elisabeta îți va naște un fiu, 
                                                 căruia îi vei pune numele Ioan.
El va fi pentru �ne o pricină de bucurie și veselie,
  și mulți se vor bucura de nașterea lui.
   Căci va fi mare înaintea Domnului. 
    Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, 
    și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. 
El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor.
     Va merge înaintea lui Dumnezeu, 
   în duhul și puterea lui Ilie, 
  ca să întoarcă  inimile părinților la copii, 
    și pe cei neascultători la umblarea 
     în înțelepciunea celor neprihăniți,
  ca să gătească Domnului un norod 
      bine pregă�t pentru El.”

LECȚIA 4
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OBSERVĂ         INTERPRETEAZĂ                CORELEAZĂ   APLICĂ

Caută în Vechiul Testament și scrie ce însemna „ceasul tămâierii” și unde se 
afla „altarul pentru tămâiere”. (Exod 30:1-10 ș.a.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce simbolizează în Biblie tămâia? (Psalmi 141:2; Apocalipsa 5:8; 8:3, 4)
____________________________________________________________

Dă alte trei exemple de situații din Biblie în care un înger este trimis cu un 
mesaj la diferiți oameni.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care este, de obicei, reacția oamenilor  în fața îngerilor? De ce?
____________________________________________________________

Care este marea veste pe care îngerul i-o aduce lui Zaharia?
____________________________________________________________

De ce crezi că vorbește despre „rugăciunea” și nu „rugăciunile” lui Zaharia?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce nașterea unui copil urma să producă multă bucurie?
____________________________________________________________

Ce legătură crezi că este între rugăciune și bucurie?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrie toate detaliile pe care îngerul i le dă lui Zaharia despre copil.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Ce alt copil a mai fost preves�t într-un mod asemănător?
____________________________________________________________

Care urma să fie misiunea specială a copilului născut de Elisabeta, atât în 
relația cu semenii lui, cât și în relația cu Domnul?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Descoperă din Numeri 6 caracteris�cile unui „nazireu”. Se încadrează Ioan în 
această categorie specială? De ce?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce profet a anunțat misiunea lui Ioan și cu cât �mp înainte? 
____________________________________________________________

Cum îți explici că evreii au așteptat atâtea secole ca să le vorbească 
Dumnezeu din nou?
____________________________________________________________

Care crezi că este legătura dintre ritualul tămâierii și rugăciune?
____________________________________________________________

Crezi că Îl schimbă rugăciunea pe Dumnezeu? De ce, da? De ce, nu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

În ce fel ne schimbă rugăciunea pe noi?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Găsește alte două pasaje din Evanghelia după Luca în care se vorbește despre 
rugăciune. Scrie ce înveți despre rugăciune din aceste pasaje.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Dați exemple de alți copii care au venit în lume în urma multor rugăciuni și ani 
de așteptare?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce schimbări au produs aceș� copii?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că schimbarea a început cu rugăciunea părinților?
____________________________________________________________

Scrie câteva schimbări pe care le doreș� și le aștepți de la alții.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Planifică un �mp de rugăciune pentru aceste schimbări.
____________________________________________________________

Ce schimbări crezi că așteaptă alții de la �ne?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Planifică un �mp de rugăciune și roagă-te pentru aceste schimbări.
____________________________________________________________

Care crezi că este rostul așteptării în rugăciune și în procesul schimbării? De 
ce Dumnezeu nu răspunde imediat? De ce schimbările nu se produc imediat?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Urmărește răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile tale. Notează trei rugăciuni 
la care ai primit răspuns deja și trei rugăcuni la care încă aștepți răspuns.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Cum găseș� echilibrul dintre ritual și 
rugăciune? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Săptămâna aceasta urmărește disciplina rugăciunii, roagă-te constant la 
aceeași oră, chiar cu riscul de a părea un ritual. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Există riscul de a rămâne cu o formă goală de ritual, dar și acela de a pierde 
esența renunțând la orice formă. Cea 
mai mare grijă a ucenicului este să 
păstreze esența în forma cea mai 
adecvată. 

Dă trei exemple de discipline spirituale, indispensabile vieții de ucenic al lui 
Isus, care pot deveni simple ritualuri fără esență, dacă nu veghem.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Propune câteva soluții pentru a evita căderea în ritual sec sau în ru�nă 
plic�sitoare, în privința disciplinelor menționate mai sus.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ritualurile poruncite evreilor, ca 
jer�a necurmată de tămâie, 
erau menite să conserve o 
a�tudine de închinare con�nuă. 

Ritualul înseamnă con�nuitate, 
d i s c i p l i n ă ,  c o n s e c v e n ț ă . 
Rugăciunea este esența ritualului, 
adică comuniunea cu Dumnezeu.
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Ascultă Cuvântul: 

Ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna aceasta: prin părtășia personală, prin 
studiul din Luca, prin predica de duminică?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corectează abaterile: 

Ce vrea Dumnezeu să schimbi în viața ta? Pentru ce păcate trebuie să te 
pocăieș� în urma ascultării Cuvântului? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Urmărește aplicarea: 

Cum aplici adevărul despre rugăciune și ritual în viața și familia ta? Urmărește 
două-trei aplicații concrete săptămâna aceasta și împărtășește-le grupului. 
Evaluează „ritualurile” din viața și familia ta. Redă-le esența dacă s-a pierdut.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Luptă pentru ucenicizare: discută cu ucenicul 1:1 despre pericolul căderii în 

ritualuri seci, în ce privește viața spirituală personală și comunitară. Par�cipă 
ac�v la grupul de ucenicizare. Vorbește unei persoane despre schimbarea pe 
care a făcut-o și con�nuă să o facă Hristos în �ne.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acul de gravură
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LECȚIA 5 ACUL de gravură al lui LUCA

EVANGHELISTUL GAVRIL și ZAHARIA CEL MUT
Schimbarea vine în ciuda disciplinării

Luca 1:18-25

Ucenicia presupune modelarea caracterului. Această modelare înseamnă 
atât urmarea lui Hristos ca model, cât și corectarea propriului caracter ca să 
devină ca al Lui. Ascultarea prin credință trebuie să fie regula pentru ucenicul 
lui Hristos. Când nu avem suficientă credință pentru a-L urma, Hristos ne  
disciplinează, ca să graveze chipul Lui în noi.

„Zaharia a zis îngerului: 
„Din ce voi cunoaște lucrul acesta? 
  Fiindcă eu sunt bătrân, 
  și nevasta mea este înaintată în vârstă.”

Drept răspuns, îngerul i-a zis: 
„Eu sunt Gavril, 

care stau înaintea lui Dumnezeu;
 am fost trimis 

să-ți vorbesc, 
și să-ți aduc această veste bună.

 Iată că vei fi mut, 
și nu vei putea vorbi, 

până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri,        
              pentru că n-ai crezut cuvintele mele, 
                                 care se vor împlini la vremea lor.”

Norodul însă 
aștepta pe Zaharia, 
și se mira de zăbovirea lui în Templu.

Când a ieșit afară, 
nu putea să le vorbească; 
și au înțeles că avusese o vedenie în Templu. 
El le făcea semne într-una, 
și a rămas mut.



După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, 
Zaharia s-a dus acasă.

Peste câtva �mp, 
Elisabeta, nevasta lui, 

a rămas însărcinată, 
și s-a ținut ascunsă de tot cinci luni. 

„Căci”, zicea ea,
„iată ce mi-a făcut Domnul, 

când Și-a aruncat ochii spre mine, 
ca să-mi ia ocara dintre oameni.”

Ce poți deduce din răspunsul lui Zaharia la vestea adusă de înger?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putea fi sigur Zaharia că este posibil să aibă un copil în ciuda vârstei?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce i-ai fi răspuns lui Zaharia dacă ai fi fost în locul îngerului Gavril?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce înțelegi despre Zaharia din răspunsul îngerului la întrebarea lui?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că i-a fost greu lui Zaharia să creadă această veste extraordinară?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce legătură crezi că este între „cuvintele” îngerului („vestea bună”), pe care 
Zaharia nu le-a crezut, și pedeapsa primită de el?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Crezi că este justă pedeapsa primită de Zaharia? De ce da? De ce nu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum se vede harul în ciuda disciplinării?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

De ce crezi că Elisabeta s-a ascuns primele cinci luni de sarcină?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

La ce ocară crezi că se referă Elisabeta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

În funcție de ce criterii variau jer�ele de ispășire în Vechiul Testament? (vezi 
Levi�c 4-5) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Unde îl mai întâlnim pe Gavril în Biblie?
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Cum au răspuns Avraam și Sara la o veste asemănătoare? Dar părinții lui 
Samson? Ce asemănări și deosebiri vezi între ei și Zaharia?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce înveți despre disciplinarea credincioșilor din pasaje ca 1 Corinteni 11:28-
32; Evrei 12:4-11?

Caracterul se formează 
prin ascultare, iar în caz 
de neascultare, prin 
disciplinare.
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Ga b r ie l  s a u  Gavr i l 
înseamnă „tăria lui 
Dumnezeu”, „omul lui 
Dumnezeu”.



____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă două exemple în care ți-a vorbit Cuvântul Domnului clar și totuși te-ai 
îndoit, pentru că ți se părea poate că e prea frumos să fie adevărat sau din alte 
mo�ve.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă un exemplu în care ai fost disciplinat de Dumnezeu pentru îndoială, 
necredință sau alt păcat.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă un exemplu în care ai văzut harul, în 
ciuda disciplinării tale. 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Necredința ne face muți. Nu ne afectează doar pe noi, ci și pe ceilalți. 
Preotul trebuia să rostească cu glas tare binecuvântarea (Numeri 6:22-27) 

peste popor la ieșirea din templu. 
Zaharia nu a mai putut ros� binecuvântarea, pentru că a rămas mut. 

Crede cuvintele lui Dumnezeu, ca să poți fi o binecuvântare!

Sch imbarea  v ine  în  c iuda 
îndoielii și a disciplinării, pentru 
că „Dumnezeu Și-a adus aminte” 
(Zaharia) de „Legământul Lui”  
(Elisabeta) și a arătat „har” 
(Ioan). Luca 1:72

12
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Ascultă Cuvântul: 

Ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna aceasta: prin părtășia personală, prin 
studiul din Luca, prin predica de duminică?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corectează abaterile: 

Ce vrea Dumnezeu să schimbi în viața ta? Care sunt „cuvintele lui 
Dumnezeu” de care te îndoieș�? Cere credință, ca să nu vină disciplinarea.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Urmărește aplicarea: 

Cum aplici adevărul despre credință în Cuvânt și disciplinare în viața ta? 
Urmărește două-trei aplicații concrete săptămâna aceasta și împărtășește-le 
grupului. Urmărește să crezi fiecare pasaj biblic pe care îl citeș�. Găsește 
aplicații care pot fi o binecuvântare pentru alții.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Luptă pentru ucenicizare: discută cu ucenicul 1:1 despre credința în Cuvânt și 

disciplinare. Par�cipă ac�v la grupul de ucenicizare. Vorbește unei persoane 
despre schimbarea pe care a făcut-o și con�nuă să o facă Hristos în �ne.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acul de gravură
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LECȚIA 6 ACUL de gravură al lui LUCA

ÎNGERUL și FECIOARA
Schimbarea aduce tulburare

Luca 1:26-33

Deși ne dorim să avem o viață �hnită, chemarea de a fi ucenicii lui Hristos 
aduce cu sine și tulburare uneori. Hristos a spus: „Credeți că am venit să aduc 
pace pe pământ? Eu vă spun: Nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci, de acum 
înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și 
doi, împotriva a trei.” Luca 12:51, 52

„În luna a șasea, 
îngerul Gavril 

a fost trimis de Dumnezeu 
într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, 
la o fecioară logodită cu un bărbat, 

numit Iosif, din casa lui David. 
Numele fecioarei era Maria.

Îngerul 
a intrat la ea, 
și a zis: 

„Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; 
Domnul este cu �ne, 
binecuvântată eș� tu între femei!”

Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, 
Maria se întreba singură 

ce putea să însemneze urarea aceasta.
Îngerul i-a zis: 

„Nu te teme, Marie; 
căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
Și iată că vei rămâne însărcinată, 
și vei naște un fiu, 

căruia îi vei pune numele Isus.
El va fi mare, 
și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; 
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și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie 
                                                            al tatălui Său David.
Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, 
și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.”

De ce crezi că aducătorul de veș� bune este trimis la Maria, și nu la Iosif?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corelează cu Matei 1:18-21. De ce crezi că Matei menționează vizita îngerului 
la Iosif, iar Luca la Maria?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce ș�m despre Nazaret din Biblie și/sau din istorie?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Caută informații despre logodnă și căsătorie la evrei. Scrie câteva aspecte 
interesante și împărtășește-le grupului.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că este importantă informația din versetul 27, că Iosif era „din casa 
lui David”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Compară adresarea îngerului Gavril față de Zaharia, respec�v Maria. Ce 
asemănări și deosebiri găseș�?

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ



____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce crezi că a tulburat-o pe Maria din cuvintele de salut ale îngerului?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care este „harul” de care are parte Maria?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrie în cuvintele tale toate informațiile pe care îngerul i le dă Mariei despre 
copilul pe care Îl va naște.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corelează aceste informații cu legământul davidic din 1 Cronici 17:11-14; 
22:7-10 și cu viziunea lui Nebucadnețar din Daniel 2:36-45. Ce concluzii se 
pot trage?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____________________________________________________________

Planul lui Dumnezeu ne tulbură 
adesea pentru că deranjează 
planurile noastre. Chiar și „vestea 
bună” ne tulbură pentru că 
generează schimbări ireversibile.
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Dă alte exemple biblice de persoane care au fost tulburate de veș� bune 
transmise de Dumnezeu.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că până și veș�le bune tulbură?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că schimbările care ne afectează viața ne tulbură, chiar dacă sunt 
după voia lui Dumnezeu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă un exemplu din viața ta când vestea unor schimbări te-a tulburat și explică 
de ce.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum te poți pregă� pentru a face față schimbărilor pe care Dumnezeu le 
aduce în viața sau slujirea ta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce se vede din caracterul unui om în contextul unor veș� sau schimbări 
tulburătoare?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cuvântul Evangheliei ar trebui să îi tulbure pe cei prea 
liniș�ți în păcatele lor și să îi liniștească pe cei prea tulburați 
de urmarea lui Hristos. Tulburarea poate fi interioară, în 
sufletul nostru, sau exterioară, în relațiile noastre cu ceilalți.
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Caută și scrie mai jos trei versete care te încurajează când veș�le sau 
schimbările te tulbură.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrie trei acțiuni pe care crezi că ar trebui să le facă ucenicul lui Isus, când este 
tulburat de ceea ce îi cere Isus să facă.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Definiți evanghelia Împărăției, pe care o predica Hristos și împărtășiți cu 
grupul trei adevăruri tulburătoare pe care le conține evanghelia și care îi 
determină pe oameni să stea pe gânduri dacă s-o primească sau nu.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

S-ar putea ca săptămâna aceasta tu să fii trimis să-i tulburi pe unii ucenici, așa 
cum îngerul Gavril i-a tulburat pe Zaharia și Maria în liniștea ru�nei lor. S-ar 
putea, însă, ca alții să te tulbure pe �ne, neînțelegând chemarea pe care o 
urmezi, planul lui Hristos pentru �ne și nici schimbările ireversibile. 

„Nu te teme” rămâne cuvântul de ordine!
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Ascultă Cuvântul: 

Ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna aceasta: prin părtășia personală, prin 
studiul din Luca, prin predica de duminică?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corectează abaterile: 

Ce vrea Dumnezeu să schimbi în viața ta? Care sunt „veș�le bune” care te 
tulbură? Cere informații suplimentare și lasă pacea lui Hristos să 
stăpânească mintea ta.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Urmărește aplicarea: 

Cum aplici adevărul despre „cuvinte tulburătoare” în viața ta? Urmărește 2-3 
aplicații concrete săptămâna aceasta și împărtășește-le grupului. Urmărește 
să cul�vi încrederea în Hristos memorând promisiunile Lui. Nu te lăsa 
tulburat când nu este cazul. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Luptă pentru ucenicizare: discută cu ucenicul 1:1 despre tulburările bune din 

viața de ucenic. Par�cipă ac�v la grupul de ucenicizare. Vorbește unei 
persoane despre schimbarea pe care o face Hristos în �ne.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acul de gravură



LECȚIA 7
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ACUL de gravură al lui LUCA

FECIOARA și SFÂNTUL
Puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt de a zămisli schimbarea

Luca 1:34-38

Chiar dacă sunt schimbări care ne tulbură și pe care nu prea ni le dorim, există 
și schimbări dezirabile pentru care ne luptăm uneori ani de zile și nu reușim să 
le vedem întâmplându-se. Ne străduim să zămislim și să hrănim noi 
schimbarea dorită, în noi sau în ceilalți, și eșuăm mereu și mereu. Secretul 
este să chemăm Duhul Sfânt să zămislească schimbările în viața noastră de 
ucenici, să lăsăm puterea Celui Preaînalt să lucreze în noi și să ne hrănim din 
puterea Cuvântului. Atunci schimbările dorite nu vor înceta să apară și să fie 
durabile, atât în noi, cât și în ceilalți.

„Maria a zis îngerului: 
„Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ș�u de bărbat?”

Îngerul i-a răspuns: 
„Duhul Sfânt Se va pogorî peste �ne, 
și puterea Celui Preaînalt te va umbri. 

De aceea Sfântul care Se va naște din �ne, 
va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Iată că Elisabeta, rudenia ta, 
a zămislit, și ea, 

un fiu la bătrânețe;
și ea, căreia i se zicea stearpă, 

este acum în a șasea lună.
Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”
Maria a zis: 

„Iată, roaba Domnului; 
facă-mi-se după cuvintele tale!” 

Și îngerul a plecat de la ea.”



Dumnezeu vede întotdeauna ce 
este în spatele unei întrebări. El 
ș�e să citească cel mai bine 
printre rânduri și printre cuvinte.
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De ce crezi că atât Zaharia, cât și Maria au pus întrebări de clarificare 
îngerului? Erau întrebări legi�me? De ce?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Compară întrebarea de clarificare a lui Zaharia (1:18) cu cea a Mariei (1:34). 
Ce asemănări și ce deosebiri găseș�?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că Maria nu este pedepsită pentru că a pus întrebări, în �mp ce 
Zaharia este pedepsit?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă câte un exemplu din Biblie de 
oameni care au pus întrebări cu o 
mo�vație curată și respec�v, cu o 
mo�vație greșită.
_______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă exemple din viața ta când ai murmurat și ai pus întrebări cu gânduri curate, 
dar și cu gânduri necurate.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ



Scrie cu propriile tale cuvinte explicația pe care o dă îngerul pentru „nașterea 
din fecioară”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că trebuia ca Hristos să se nască dintr-o fecioară, în mod 
supranatural, din Duhul Sfânt, și nu natural, dintr-un bărbat și o femeie?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce este foarte importantă pentru creș�ni doctrina „nașterii din fecioară”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Compară „nașterea din fecioară” cu „nașterea din nou”. Ce asemănări și 
deosebiri găseș�?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum lucrează Duhul Sfânt în formarea caracterului nostru și în schimbarea 
noastră, ca să fim asemenea lui Hristos? Dă trei-patru exemple de lucrări pe 
care Duhul Sfânt le face în viața ucenicului.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Cum lucrează puterea Cuvântului de la Dumnezeu în transformarea noastră 
ca ucenici? Scrie trei-patru acțiuni ale Cuvântului în procesul de formare a 
ucenicului lui Hristos.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

De ce crezi că îngerul o informează pe Maria despre Elisabeta și sarcina ei?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că întâlnirea Mariei cu îngerul s-a încheiat diferit de întâlnirea lui 
Zaharia cu același înger? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce mustrare îi aduce îngerul lui Zaharia în legătură cu vorbele lui (1:20)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce a�tudine are Maria față de cuvintele îngerului? (1:38, 45) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că uneori cuvintele lui Dumnezeu nu gravează în �ne caracterul lui 
Hristos și parcă nu au nicio putere?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum ne învață Iacov să primim Cuvântul lui Dumnezeu, ca să aibă efect în noi? 
(Iacov 1:21)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Observă cuvântul „puterea” atât 
în relația cu Duhul Sfânt și Cel 
Preaînalt (1:31), cât și în relația 
cu orice Cuvânt al lui Dumnezeu 
(1:37). 
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Cum poți aplica acest adevăr săptămâna aceasta în viața ta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că uneori puterea de transformare a Duhului Sfânt pare slabă în 
viața ta și parcă nu se schimbă nimic?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce ne aver�zează Pavel să nu facem în relația cu Duhul Sfânt? (Efeseni 4:30)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum crezi că poți întrista Duhul Sfânt și chiar împiedica să lucreze 
transformarea caracterului tău?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Transcrie rugăciunea Mariei din Luca 1:38, personalizând-o cu numele tău. 
Exprimă-ți în rugăciune, ca și Maria, angajamentul de a lăsa „cuvintele 
Domnului” să se împlinească în viața ta. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Noi nu putem nici zămisli și nici întreține o schimbare durabilă, nici în noi și 
nici în alții. Schimbarea auten�că este rezultatul lucrării Duhului Sfânt și a 
Cuvântului Sfânt în viața ucenicului. Lasă Duhul Sfânt să lucreze schimbarea 
în viața ta și în relațiile tale.
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Dacă nu ai avut libertatea să semnezi „Angajamentul ucenicului” la Lecția 2, 
ai ocazia din nou, inspirat fiind de „Angajamentul Mariei”, să îți iei 
angajamentul de a lua în serios relația ta personală cu Hristos și chemarea de 
a fi ucenicul Lui împreună cu ceilalți ucenici.

Angajamentul ucenicului

   Eu _________________________________________ născut din nou în 
anul ____________ mă angajez în fața lui Dumnezeu să dezvolt relația mea 
personală de ucenicie:

1. Cu Hristos 

      2. Cu un ucenic 1:1 

3. Cu un grup mic de ucenicizare 

      4. Cu biserica locală

   Eu ___________________________________________ născut din nou în   
anul _____________mă angajez în fața lui Dumnezeu să:

1.  zilnic învățătura lui Hristos în �mpul meu de părtășie cu Ascult

Hristos, ci�nd Biblia și rugându-mă, par�cipând ac�v la un grup de 
ucenicizare și la închinarea publică cu toată adunarea ucenicilor.  

      2.  zilnic, prin pocăință sinceră, orice abatere de la învățătura Corectez

lui Hristos, acceptând mustrarea și sfatul din partea Duhului Sfânt, a 
ucenicului 1:1 sau a altei persoane duhovniceș�.

3.  zilnic aplicarea învățăturii lui Hristos, pe care o cunosc, în Urmăresc

toate domeniile vieții mele, dovedind pocăința și credința prin faptele 
și prin slujirea mea.

      4. pentru formarea altor ucenici, prin evanghelizare, ucenicizare Lupt 

1:1 sau în grupul de ucenici.
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Ascultă Cuvântul: 

Ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna aceasta: prin părtășia personală, prin 
studiul din Luca, prin predica de duminică?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corectează abaterile: 

Ce vrea Dumnezeu să schimbi în viața ta? Ce trebuie să schimbi în relația 
cu Scriptura și cu Duhul Sfânt, pentru ca puterea lor de schimbare să fie 
eficientă în viața ta? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Urmărește aplicarea: 

Cum aplici adevărul despre puterea Cuvântului și a Duhului de a genera și 
întreține schimbări durabile în viața ta? Urmărește două-trei aplicații 
săptămâna aceasta și împărtășește-le grupului. Urmărește să aplici Cuvântul 
în toate relațiile de la care aștepți o schimbare și să lași Duhul să lucreze.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Luptă pentru ucenicizare: discută cu ucenicul 1:1 despre sfințirea lucrată de 

Duhul Sfânt în viața ta de ucenic. Par�cipă ac�v la grupul de ucenicizare. 
Vorbește unei persoane despre schimbarea pe care o face Hristos în �ne.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acul de gravură
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LECȚIA 8 ACUL de gravură al lui LUCA

MARIA și ELISABETA
Schimbarea vine prin două femei pline de Duhul Sfânt

Luca 1:39-45

Luca nu a fost doar „doctorul preaiubit” și istoricul iscusit, ci și un bărbat 
curajos și credincios. Luca este un bărbat suficient de curajos și loial 
adevărului, încât poate să recunoască bărbătește că schimbarea 
schimbărilor din generația lui a început cu două femei. Două femei alese în 
mod suveran de Dumnezeu ca să aducă în lume pe Cel ce avea să schimbe 
cursul istoriei pentru totdeauna și pe înainte-mergătorul Lui. Lecția aceasta 
este despre două femei/mame, de la care toate femeile/mamele au ce să 
învețe, dar și bărbații/tații deopotrivă.

„Maria 
s-a sculat chiar în zilele acelea, 
și a plecat în grabă spre munți, 

într-o cetate a lui Iuda.
A intrat în casa lui Zaharia, 
și a urat de bine Elisabetei.
Cum a auzit 

Elisabeta urarea Mariei, 
i-a săltat pruncul în pântece, 

și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.
Ea a strigat cu glas tare: 

„Binecuvântată eș� tu între femei, 
și binecuvântat este rodul pântecelui tău.
Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?
Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, 

mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.
Ferice de aceea care a crezut; 

pentru că lucrurile, 
care i-au fost spuse din partea Domnului, 

se vor împlini.”
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De ce crezi că Maria a plecat imediat la Elisabeta? Corelează și cu Matei 
1:19.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Despre ce crezi că vorbesc două femei însărcinate când se întâlnesc?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Despre ce vorbesc Maria și Elisabeta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce crezi că simte o mamă însărcinată când se mișcă bebelușul din bur�că? 
(Mamele au cuvântul!)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce efect are urarea Mariei asupra fătului Ioan? Dar asupra Elisabetei?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce urare crezi ca putea să facă Maria, ca să aibă un asemenea efect?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corelează cuvintele îngerului despre Ioan (1:15) cu reacția lui Ioan la urarea 
Mariei (1:41a) și cu umplerea cu Duhul Sfânt a Elisabetei (1:41b). Ce 
concluzie poți trage?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ



Care este efectul vizibil al umplerii cu Duhul Sfânt a Elisabetei? Corelează cu 
Luca 1:67 și cu Efeseni 5:18,19.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrie cu propriile tale cuvinte adevărurile din „Cântarea Elisabetei”, cea 
umplută de Duhul Sfânt (1:42-45).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce trăsături de caracter ale Elisabetei reies din conversația ei ca mamă cu altă 
mamă?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că Elisabeta poate să laude și să înalțe pe Maria și Pruncul ei, pe 
când alte mame nu pot vedea pe nimeni mai presus de ele și de copilul lor?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce înveți ca femeie din conversația celor două mame? Dar ca bărbat?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dă alte trei exemple de femei credincioase prin care a lucrat Dumnezeu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum ar trebui să se vadă caracterul lui Hristos în vorbirea ucenicilor Lui?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Ce ar trebui să învețe bărbații din aceste situații în care Dumnezeu alege 
femei prin care să lucreze? Corelează cu lecțiile învățate de Zaharia și Iosif.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce crezi că în biserică sunt mai multe femei decât bărbați, și uneori mai 
multe femei slujitoare decât bărbați slujitori?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrie câteva pasaje care ne învață cum ar trebui să fie vorbirea credincioșilor 
lui Hristos.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care sunt păcatele limbii de care te faci cel mai des vinovat?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dacă din prisosul inimii vorbește gura, atunci cere-I lui Hristos să umple inima 
ta cu Duhul Sfânt, ca să ai o vorbire plină de har.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce efecte produce în ceilalți o vorbire plină de amărăciune, invidie etc.? Dă 
câteva exemple biblice.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce schimbări produce în alții o vorbire plină de înțelepciune și har? Dă câteva 
exemple biblice.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Ascultă Cuvântul: 

Ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna aceasta: prin părtășia personală, prin 
studiul din Luca, prin predica de duminică?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Corectează abaterile: 

Ce vrea Dumnezeu să schimbi în viața ta? Ce trebuie să schimbi în vorbirea 
ta? Ce a�tudini nega�ve din inima ta trebuie corectate, ca să nu mai genereze 
cuvinte de amărăciune?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Urmărește aplicarea: 

Cum aplici adevărul despre păcatele limbii din viața ta? Urmărește două-trei 
aplicații concrete săptămâna aceasta și împărtășește-le grupului. Urmărește 
să aplici adevărul despre femei/bărbați de care se folosește Dumnezeu.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Luptă pentru ucenicizare: discută cu ucenicul 1:1 despre implicarea ta într-o 

slujire și despre puterea cuvintelor. Par�cipă ac�v la grupul de ucenicizare. 
Vorbește unei persoane despre schimbarea pe care o face Hristos în �ne.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acul de gravură
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