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Cum poate un om sa fie Nascut Din Nou?







    Ascuns sub învelitoarea  întunericului, un 
om s-a apropiat de Isus cu prudenţă. Nicodim, un 
învăţător al Iudeilor, a aşteptat pînă s-a înnoptat, 
pentru că avea o întrebare la care îi trebuia răspuns, 
o întrebare pe care nu a dorit s-o audă nimeni altul. 
Până atunci stînd în umbră, Nicodim urmărea pe Isus 
făcînd minuni una după alta. El ştia că nimeni nu 
putea face aceste lucruri dacă Dumnezeu nu era cu el. 
Dar acum, în sfîrşit, Isus era singur. Acum era timpul 
potrivit să pună această întrebare.

    “Învăţătorule,”a început Nicodim. “Ştim că 
eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni 
nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este 
Dumnezeu cu el.”
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De Chuck Smith

Cum poate un om sa fie  

   Nascut Din Nou?



    Şi Isus, pentru că era în stare s-o facă, a intrat 
direct la subiect. El a ştiut ce vrea Nicodim. “Dacă un 
om nu se naşte din nou” a răspuns Isus, “Nu poate 
vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

    Pe bună dreptate, la acest punct în discuţie, 
Nicodim a întrebat, “Dar ce vrei să spui, cum adică, 
‘un om să se nască din nou’?”

    Aceasta este aceeaşi întrebare pe care oamenii 
au pus-o de-a lungul veacurilor, în ceea ce priveşte 
afirmaţia lui Isus din Ioan 3:3. Ce înseamnă să fii 
născut din nou?

    Vedeţi, Dumnezeu a creat pe om ca o trinitate 
şi anume: trup, suflet şi duh. Sufletul este subordonat 
duhului, şi astfel, cînd duhul conduce, omul trăieşte in 
legătură  şi părtăşie cu Dumnezeu. Viaţa plantelor, pe 
de altă parte, are o singură dimensiune. Avînd un trup 
fizic, acestea se alimentează cu hrană din pămînt şi din 
atmosferă, sau în cazul plantei numite Venus flytrap 
(Dionaea muscipula), cu insecte. Rădăcinile ţin planta 
înfiptă în pămînt, iar toată reproducerea este făcută 
printr-un cod genetic încapsulat în sămînţă. Viaţa 
animalelor, are două dimensiuni, animalele având un 
trup fizic, şi un suflet. Animalele se hrănesc cu plante 

2



sau alte animale şi au o rază largă de mişcare. Ca şi 
plantele, ele se reproduc printr-un cod genetic din 
sămînţa lor, care este adesea fertilizată de mascul. Dar, 
datorită faptului că au suflet şi datorită mobilităţii lor, 
regnul animal este mult superior celui vegetal.

    Cînd Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat din 
trei părţi, avînd trei dimensiuni: trup, suflet şi duh. 
Dimensiunea duhului îl pune pe om cu mult deasupra 
regnului animal, deoarece duhul îl pune pe om în 
legătură cu Dumnezeu.

    Isus a spus că Dumnezeu este Duh şi cine se 
închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr 
(Ioan 4:24). Aşa că, la început cînd l-a creat pe om (cu 
trup, suflet şi duh), Dumnezeu l-a conceput pentru 
părtăşie.  

    Avem acel verset minunat în Genesa 3:8, 
“Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care 
umbla prin grădină în răcoarea zilei.” Omul L-a 
întâlnit pe Dumnezeu şi a trăit în comuniune cu El 
datorită dimensiunii duhului pusă în fiinţa lui. Dar, 
cînd duhul omului este mort, el este redus la a trăi în 
planul de existenţă al regnului animal. Gîndurile lui 
sânt concentrate la nevoile şi dorinţele lui fizice.
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    Duhul omului este mort datorită fărădelegilor 
şi păcatelor lui.

    La început, cînd Dumnezeu l-a creat pe om, 
omul trăia într-un mediu curat şi perfect. Omul 
poseda un trup puternic, sănătos şi fără imperfecţiuni 
genetice; şi pentru că duhul lui trăia, a avut părtăşie şi 
comuniune cu Dumnezeu. Dar era acolo o dilemă. 

    A trăit omul în părtăşie cu Dumnezeu pentru 
că L-a iubit pe Dumnezeu, sau a trăit omul în părtăşie 
cu Dumnezeu pentru că nu avea altă alternativă?

   Pentru a verifica adevărata intenţie a omului, 
Dumnezeu a sădit în mijlocul grădinii Eden un pom 
extrem de atractiv: un pom cu fruct oprit, un fruct 
pe care dacă omul îl mânca putea să moară spiritual. 
Acum omul trebuia să facă o alegere: să continue în 
părtăşie cu Dumnezeu sau să-şi satisfacă dorinţele 
cărnii chiar dacă îl costa înstrăinarea lui faţă de 
Dumnezeu? 

    Din nefericire, Adam a ales să trăiască după 
poftele cărnii lui şi a mâncat din fructul oprit. Făcând 
aşa, duhul lui a murit. În acel moment, omul a 
devenit o fiinţă bi-dimensională: trup (fizic) şi suflet 
(conştiinţă)
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    Isus i-a spus lui Nicodim că el trebuia să fie 
născut din nou (Ioan 3:7).

    Noi toţi avem nevoie de o naştere spirituală. 
Am fost născuţi odată din carne şi astfel înstrăinaţi 
de Dumnezeu, dar trebuie să fim născuţi din nou, 
din duh, dacă vrem să cunoaştem binecuvîntarea şi 
bucuria care vine din trăirea în părtăşie cu Dumnezeu. 
Omorându-şi duhul, Adam a văzut că nu-l mai poate 
aduce la viaţă prin fapte bune, prin a fi religios sau 
prin a ţine reguli sau legi.

    Putem să încercăm să fim buni dar niciodată 
nu vom fi îndeajuns de buni.

    Isus a continuat să-i vorbească lui Nicodim, 
“Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).

    Natura omului nu poate înţelege această 
dimensiune. Nu are înţelegere pentru ea. Pavel a scris 
Corintenilor, “În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte 
lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în 
el? Tot aşa nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu 
afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul 
lumii, ci Duhul care cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a 
dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu 
cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci 
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cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfînt, întrebuinţînd o 
vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. 
Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci, pentru el, sînt o nebunie; şi nici 
nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate 
duhovniceşte.”(1 Cor.2:11-14) 

    După cum a spus Pavel, omul natural, (omul 
fără de Dumnezeu) nu poate cunoaşte sau înţelege 
lucrurile Duhului. I se par o nebunie. Din această cauză 
este greu pentru noi să comunicăm cu Dumnezeu, 
pentru că există o prăpastie între omul guvernat de 
duh (spiritual) şi cel guvernat de carne (carnal).

    Ai observat vreodată ce greu este să explici unele 
lucruri unui copil? Eşti necăjit şi zici, “De ce nu poate să 
înţeleagă? Îi vorbesc aşa de clar. Este aşa de simplu, uşor 
de înţeles şi logic. De ce nu poate să vadă?

    În ceea ce priveşte lucrurile spirituale, omul 
natural este ca un copil.

    Biblia ne spune că omul natural nu poate 
cunoaşte lucrurile spirituale pentru că ele necesită 
discernere spirituală. De aceea a spus Isus, “Dacă vreţi 
să vedeţi Împărăţia lui Dumnezeu,rebuie să vă naşteţi 
din nou”. Dacă vrei să vezi această dimensiune a 
Împărăţiei lui Dumnezeu, se cere o naştere spirituală. 
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Aşadar, trebuie să te naşti din nou oricine ai fi.
    Întrebarea lui Nicodim a fost îndreptăţită, 

“Atunci, cum pot să fiu născut din nou? Prin ce proces 
este un om născut din nou? Cum este posibil?

   Isus a explicat acest proces folosind o ilustraţie 
pe care Nicodim o înţelegea. I-a relatat un eveniment 
din Vechiului Testament, din cartea Numerilor. Cînd 
copiii lui Israel au rătăcit în pustie, au început să se 
plîngă de Dumnezeu şi de Moise, spunând: “Pentru 
ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci 
nu este nici pîine, nici apă, şi ni s-a scîrbit sufletul de 
această hrană proastă” (Numeri 21:5).

    Pentru că au murmurat şi s-au plîns împotriva 
lui Dumnezeu, El a permis ca şerpi veninoşi să vină în 
tabăra lor. Curând sute de oameni au murit muşcaţi 
de şerpi. Israeliţii au alergat la Moise cerîndu-i  iertare 
şi rugîndu-l să se roage pentru ei. Moise, la rîndul lui, 
i-a cerut lui Dumnezeu să vindece poporul.

    Dar, în loc de a-i vindeca, Dumnezeu a pregătit 
o cale prin care a lăsat vindecarea la latitudinea lor.

    În Numeri 21:8 citim, ”Domnul a zis lui Moise: 
‘Fă-ţi un şarpe înfocat, şi spînzură-l de o prăjină; oricine 
este muşcat, şi va privi spre el, va trăi.’”
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    Aşa că, Moise a făcut un şarpe de bronz şi 
l-a agăţat de o prăjină în mijlocul taberei. Apoi, cînd 
cineva era muşcat de unul din aceşti şerpi veninoşi, 
trebuia doar să privească la şarpele de bronz din vârful 
prăjinii şi era vindecat pe loc.

    Să explic simbolul din spatele acestei imagini. 
În Scriptură, bronzul este simbolul judecăţii lui 
Dumnezeu. Israeliţii au avut un altar de bronz unde 
erau aduse jertfele lor (2 Împ.16:15). De asemenea, 
în Scriptură, şarpele este un simbol al păcatului (vă 
aduceţi aminte de şarpele din Grădina Eden – Genesa 
3:13). Însă, din punct de vedere spiritual, a ridica 
şarpele pe o prăjină, se referă la crucea unde Isus 
urma să fie răstignit. Isus a spus, “Tot aşa trebuie să 
fie înălţat şi Fiul omului” (Ioan 3:14) Apoi, din nou 
în Ioan 12:32 El a spus, “Şi după ce voi fi înălţat de pe 
pămînt, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”

    Isus profeţea că El va muri pe cruce.
    Aşadar, şarpele de bronz din vârful prăjinii, 

este simbolul păcatului nostru care e judecat de 
Dumnezeu pe cruce.

    Aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot 
aşa trebuia să fie înălţat şi Fiul omului. Revenind la 
întrebarea, “Cum poate un om să fie născut din nou?” 
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Răspunsul biblic este: poate să fie născut din nou prin 
procesul pe care L-a pregătit Dumnezeu prin moartea 
Fiului Său. Isus a luat asupra Lui judecata pentru păcatele 
noastre, când a murit în locul nostru. Cînd înţelegem 
aceasta şi privim prin credinţă la Isus pe cruce, ne dăm 
seama că El a murit pentru păcatele noastre, primind 
pedeapsa lui Dumnezeu în locul nostru.

    Imaginează-ţi că ai fi trăit cu copiii lui Israel 
cu 3800 de ani în urmă cînd aceşti şerpi au venit în 
tabără. Într-o zi în timp ce vorbeai cu un prieten în 
cortul tău, un şarpe se strecoară înăuntru şi-l muşcă 
pe prietenul tău de picior. Neajutorat, te uiţi cum 
piciorul i se umflă iar apoi în cîteva momente intră 
în convulsii.

   Nu îţi rămîne decît să-l tragi repede pe prietenul 
tău afară din cort şi să strigi, “Priveşte la şarpele de pe 
prăjină, pe care Moise l-a înălţat în mijlocul taberei!”

    “Eu nu înţeleg cum aceasta ar putea să mă ajute 
pe mine,” răspunde prietenul tău.

    “Nu mai comenta,” strigi tu. “Doar priveşte la 
şarpe!”

    “Dar nu înţeleg. Cum e posibil ca doar privind 
la un şarpe pe o prăjină să mă poată ajuta? Eu sînt pe 
moarte.”
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    “Nu ştiu cum lucrează,” încerci tu frenetic să-i 
explici. “Ştiu doar că în jurul nostru sute de oameni 
erau pe moarte ca şi tine. Ei au privit doar la şarpele 
de pe prăjină şi acum sînt bine. Priveşte şi tu!”

“Este absurd,” spune prietenul tău şi refuză să 
privească. “Nu privesc.”

    Apoi prietenul tău moare. Ţie nu-ţi vine să 
crezi. Nu i-ai cerut să facă ceva greu; i-ai cerut doar să 
privească. Nu i se cerea să înţeleagă acel proces pentru 
a beneficia de efectul lui.

    Tot aşa, Isus Hristos a murit pentru păcatele 
noastre, iar nouă nu ni se cere să înţelegem cum se face 
naşterea din duh. Nu trebuie să ştim cum putem avea 
o transformare aşa radicală; tot ce trebuie să ştim este 
că este posibilă. Ca şi Israeliţii în pustie, nu trebuie să 
înţelegem procesul pentru a ne bucura de rezultate. 
Astfel vom putea trăi în comuniune şi părtăşie cu 
Dumnezeu. Putem cunoaşte ce minunat este să avem 
viaţă veşnică şi să fim eliberaţi de păcat.

    Isus a explicat procesul prin care se face 
naşterea din nou când a spus, “Şi, după cum a înălţat 
Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi 
Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:14-15).
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    În cel mai bun caz,fără naştere spirituală eşti 
numai două treimi ale unei persoane. Omul natural 
(firesc) ştie în subconştientul lui că ceva îi lipseşte 
din viaţă şi încontinuu caută să umple acel gol. 
Problema este că de obicei el caută să umple acel gol 
cu  experienţe fizice sau sentimentale. Dar în ultimă 
instanţă, chiar dacă un om are parte de o mulţime de 
plăceri fizice sau de experienţe sentimentale, tot va 
ajunge la concluzia că ceva îi lipseşte. Pentru că nimic 
nu poate umple golul Spiritual, în afară de a fi născut 
din nou, spiritual.

    Omul a fost creat pentru a se închina lui 
Dumnezeu. Dacă nu te închini Dumnezeului adevărat 
şi viu, automat vei găsi un înlocuitor. Poate fi maşina, 
casa sau barca ta. Lista poate continua la nesfîrşit. 
Dar închinarea face parte din existenţa ta ca persoană 
umană. 

    S-ar putea să crezi că toate acestea sînt prea 
simple. Poate nu înţelegi cum poţi avea o naştere 
spirituală doar prin a crede în Isus Hristos. Aşa 
simplu cum este, Dumnezeu a făcut-o aşa, pentru ca 
şi un copil să poată înţelege ce înseamnă a fi născut 
din nou.
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    Isus a continuat să-i explice lui Nicodim, că 
Dumnezeu, aşa de mult a iubit lumea; o lume care 
a fost distrusă de păcat şi pieritoare ca urmare a 
păcatului, încât oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

    Încă odată te invit să te gîndeşti la Israeliţii care 
rătăceau prin pustie, acuzînd pe Dumnezeu pentru 
toate problemele lor, murmurînd şi plângându-se 
împotriva Lui datorită mizeriei lor, cînd în realitate 
ei erau vinovaţi. Ce tipic este aceasta pentru omenire. 
Îi întoarcem spatele lui Dumnezeu şi trăim după 
pofta cărnii. Începem să experimentăm agonia unei 
vieţi trăite după poftele cărnii sau a firii pământeşti) 
deşertăciune, înşelare şi consecinţele ei. Viaţa trăită 
după poftele cărnii duce la moarte. Ca o muşcătură de 
şarpe veninos, te va distruge şi vei pieri.

    Dar scopul şi planul original a lui Dumnezeu 
pentru Israeliţi nu a fost experienţa lungă a arşiţei 
în pustie. El a dorit să-i ducă în Ţara Promisă, unde 
se puteau bucura de fertilitatea şi de binecuvîntările 
pămîntului; binecuvîntări pe care le promisese 
părintelui lor, Avraam. Dar ei au respins mărturia 
lui Iosua şi Caleb. Poporul a zis, “Nu putem merge şi 
lua acea ţară. Duşmanul este prea puternic.” Şi s-au 
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întors înapoi în pustie. Apoi mai tîrziu, cînd au suferit 
consecinţele vieţii trăite în pustie L-au acuzat pe 
Dumnezeu. 

    Dacă trăieşti într-o pustie astăzi, nu este pentru 
că Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti acolo. Dumnezeu 
nu vrea ca tu să trăieşti viaţa după poftele cărnii. El 
vrea ca tu să trăieşti o viaţa spirituală deplină, şi să te 
bucuri de binecuvântările şi beneficiile care vin din 
părtăşia cu El.

    Israeliţii nu au înţeles scopul lui Dumnezeu, şi 
de ce a trimis El şerpii veninoşi. El  dorea să-i aducă 
înapoi la El. Dumnezeu va permite adesea dificultăţi 
peste noi cînd rătăcim prin teritorii periculoase. El ştie 
că experienţele dureroase au puterea să ne trezească, 
ca să ne întoarcem înapoi la El. Aceste experienţe nu 
trebuie privite ca fiind judecata lui Dumnezeu. Mai 
degrabă El îţi spune, “Vino înapoi la mine. Nu poţi trăi 
separat de Mine. Vei fi distrus. Ceea ce experimentezi 
tu acum este un exemplu de pedeapsă care urmează 
când încerci să trăieşti fără Mine”

    Scopul este să te aducă la El, ca să poţi fi născut 
din nou, din Duh şi să trăieşti această viaţă minunată 
de părtăşie cu Dumnezeu.
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    Fără ajutorul lui Dumnezeu, Israeliţii ar fi murit 
în pustie. N-ar fi rezistat nici două săptămâni, cu atât 
mai puţin patruzeci de ani. În acelaşi fel, Dumnezeu te 
ajută chiar dacă treci printr-o pustie chiar acum. Fără 
ajutorul mâinii lui Dumnezeu, n-ai rezista nici măcar 
cinci secunde.

    Existenţa ta se datorează Lui. El te susţine ca să 
poţi ajunge să cunoşti dragostea Lui cea mare şi grija 
pentru tine, ca să poţi fi născut din Duh, şi să cunoşti 
această plinătate pe care Dumnezeu a intenţionat-o 
pentru fiecare din noi. 

    Poate chiar acum, umbli pe căi periculoase care 
duc la distrugere. Trebuie să te întorci la Dumnezeu 
înainte de a fi pedepsit. Promisiunea minunată a lui 
Dumnezeu este că dacă doar crezi în Fiul Său, nu 
vei pieri ci vei avea viaţă veşnică. Viaţa veşnică nu se 
rezumă doar la cantitate. Cantitate fără calitate este 
iad. Dar viaţa în Duh, posedează o calitate de viaţă 
care este incomparabil superioară regnului animal 
(sau fizic) de existenţă, mult superioară imaginaţiei 
noastre.

    Şi aceasta este viaţa la care te cheamă Dumnezeu, 
viaţa Duhului, viaţă de părtăşie cu El. Biblia spune că 
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umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, 
pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă, 
pace şi bucurie. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea 
pentru tine; viaţă veşnică, pace şi bucurie; bucuria 
care vine dintr-o viaţă de părtăşie cu Dumnezeu, 
ştiind că El este cu tine, călăuzindu-te şi ştiind că El 
e în control.

    Eşti născut din nou prin a crede în asigurarea 
dragostei lui Dumnezeu, făcând posibilă iertarea 
păcatelor tale, păcate pe care le-a luat Isus asupra Lui 
însuşi. Deci, când îl primeşti pe Isus ca Salvator al tău 
şi crezi că El a murit pentru păcatele tale, atunci o 
transformare minunată, misterioasă are loc înlăuntrul 
tău ca urmare a naşterii tale din duh. Şi dintr-o dată, 
trăieşti o viaţă deplină, cu o nouă dimensiune a 
Duhului despre care niciodată nu ai fi crezut că există. 
Este atât de glorios, de minunat şi cu mult mai mult 
decât orice ai fi experimentat înainte încât nu găseşti 
cuvinte s-o descrii. Pavel spune că lucrurile pe care 
le-a trăit în Duhul au fost aşa de minunate încât ar 
fi fost imposibil să încerci să le descrii în cuvinte. (2 
Corinteni 12:4). Nu există cuvinte să le poată descrie.

    Isus a spus, “Dacă vrei să vezi împărăţia cerurilor, 
şi dacă vrei s-o înţelegi, trebuie să te naşti din nou.”
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    Pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu, 
trebuie să te naşti din nou. Doar priveşte la Isus 
Hristos, care a murit pentru păcatele tale pe cruce, 
şi crede în El şi în dragostea Lui pentru tine şi acea 
transformare va avea loc. Întrebarea este, “Ai fost 
născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu?” Dacă nu, 
acest proces este foarte simplu.

    Astăzi tu eşti într-una din cele două tabere: 
totul depinde de relaţia ta cu Isus. Poţi ori să crezi şi 
să priveşti prin credinţă la Isus, care a murit pentru 
tine pe cruce; ori, poţi să continui să mergi aşa cum 
eşti. Un lucru este sigur – să fii pierdut, nu trebuie să 
faci nimic. Doar să continui să faci ce faci acum şi vei 
pieri.

    Dar, dacă priveşi la cruce şi crezi în Cel ce a 
murit pentru păcatele tale, atunci darul fără plată a lui 
Dumnezeu este al tău...

    Darul vieţii veşnice.
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Rugăciunea păcătosului

Dacă doreşti o relaţie personală cu Dumnezeu şi asigurarea  că 
păcatele tale au fost iertate, îţi sugerăm o rugăciune... 

Tată, vin la Tine, mărturisind păcatele mele şi mă rog 
ţie pentru iertare. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
că ai promis că dacă îmi mărturisesc păcatele ţie, Tu 
eşti credincios să mă ierţi şi să mă curăţeşti de toate 
păcatele mele. Vreau să mă întorc de la păcatele mele, 
şi să trăiesc cum îţi place Ţie. Mă rog pentru ajutorul 
Tău, Doamne. Te rog să-mi dai puterea prin Duhul 
Sfânt să trăiesc o viaţă curată.
Îţi mulţumesc că Isus Hristos a murit pe cruce, plătind 
preţul pentru păcatele mele, şi apoi a înviat din morţi. 
Îl accept acum ca Salvator al meu, Domnul meu, şi 
prietenul meu.
 Îţi mulţumesc şi că ai spus că pe oricine vine 
la Tine, nu îl vei scoate afară. Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai dat o viaţă nouă prin Hristos. Mă predau ţie. Fă 
ce vrei cu viaţa mea în numele lui Isus, Amin.
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Ce urmează?

Dacă te-ai hotărît să-l accepţi pe Isus Hristos ca 
Salvator al tău, atunci eşti născut din nou. Următoarele 
sunt câteva lucruri care te vor ajuta să creşti ca un 
Creştin...

1. ROAGĂ-TE – rugăciunea este ca o linie de telefon 
conectată direct cu Dumnezeu. Este important să-ţi 
rezervi timp să-I vorbeşti în fiecare zi, cu cît mai mult 
timp cu atît mai bine. Filipeni 4:6

2. CITEŞTE BIBLIA – Biblia este ca o scrisoare de 
dragoste de la Dumnezeu. Cu cât o citeşti mai mult, cu 
atât ai să te îndrăgosteşti mai mult de El. 1Petru 2:2

3. PĂRTĂŞIE – trebuie să ai prieteni care împărtăşesc 
credinţa ta şi care te pot încuraja. De aceea este foarte 
important să găseşti o biserică bună, care crede Biblia şi 
unde poţi să întâlneşti alţi creştini. Evrei 10:24-25

4. SPUNE ŞI LA ALŢII – împărtăşeşte credinţa ta în 
Isus Hristos cu alţii. Roagă-te ca Domnul să-ţi descopere 
cum să vorbeşti despre El şi cînd. Marcu 16:15
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Dacă ai nevoie de ajutor pentru a găsi o biserică în 
zona ta, ne poţi suna la Calvary Chapel, Costa Mesa, 
California. Personalul nostru te poate ajuta să găseşti 
un loc bun de părtăşie. Telefonul nostru este (714) 
979-4422 şi ne poţi găsi ziua între orele 9:00-5:00 Ora 
Pacificului.

Aici sunt nişte adrese de internet care te pot ajuta:

www.twft.com
www.calvarychapel.com

www.calvarychapelcostamesa.com

Domnul să te binecuvinteze şi ne rugăm pentru tine 
ca să continui să creşti tot mai aproape de Domnul în 
fiecare zi.
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Chuck Smith, pastor senior la Calvary Chapel Costa 
Mesa, California, a fost un învăţător al Bibliei de mai 
bine de cincizeci de ani. Studiile lui Biblice se pot auzi 
în fiecare zi la staţiile de radio naţionale, “The Word 
For Today” (Cuvântul Pentru Astăzi) 

The Word For Today
P.O. Box 8000, Costa Mesa, Ca 92628

(800) 272-WORD (9673)
www.twft.com




