Rezumatul Studiului 6 - Caracteristicile creştinului
A CREDINȚA. 1 Corinteni 4:2
 A-i fi credincios lui Dumnezeu implică a te încrede complet în El (a avea credinţă) şi a
te menţine de partea Lui. Când suntem ispitiţi trebuie să ne amintim Cuvântul Său şi
să ne păstrăm credincioşi lui.
 A-i fi credincios lui Dumnezeu implică a te încrede complet în El (a avea credinţă) şi a
te menţine de partea Lui. Când suntem ispitiţi trebuie să ne amintim Cuvântul Său şi
să ne păstrăm credincioşi lui.
B LOIALITATEA. Apocalipsa 2:10
 Loialitatea este calitatea de a menţine dragostea şi fidelitatea faţă de Dumnezeu
până la sfârşit; este expresia vizibilă a credinţelor noastre personale, a credinţei
noastre şi a angajamentului nostru.
 Nu putem fi credincioşi simultan şi lui Dumnezeu şi lucrurilor acestei lumi.
 Loialitatea noastră se demonstrează în modul nostru de a trăi.
 Indiferent de ce se întâmplă în viaţa noastră, rămânem totdeauna loiali lui Dumnezeu
(Iov 13:15).
C CONȘTIINȚA CURATĂ. 1 Timotei 3:9
 Conştiinţa noastră ne spune ce este bine şi ce este rău. Totuşi, conştiinţa poate fi
„rea” sau „însemnată cu fierul roşu” (Evrei 10:22; 1Timotei 4:2).
 Conştiinţa noastră rea are nevoie să fie restaurată, dar noi singuri suntem incapabili
de aceasta. Dar Isus o poate curăţa (Evrei 9:14).
 Odată curăţată, conştiinţa noastră se aliniază cu legea lui Dumnezeu, singura normă
sigură de comportament pentru credincios.
D ASCULTAREA. 1 Ioan 5:3
 Administratorul credincios şi fidel, cu conştiinţa curată, recunoaşte că este sub
autoritatea Domnului Său.
 A accepta această autoritate, implică a asculta de porunci.
 A-L asculta pe Dumnezeu după propriul nostru criteriu, sau în parte, înseamnă că
suntem complet neascultători (vezi exemplul lui Cain şi Abel).
E ÎNCREDEREA. Luca16:10.
 Ca şi ispravnici, trebuie să fim oameni demni de încredere. Creştini care nu se lasă
influenţaţi de părerile generale, ci acţionează după principii clare biblice.
 Daniel şi Iosif au fost ispravnici demni de încredere deoarece au fost credincioşi atât
în lucrurile mici, cât şi în cele mari.
 A fi ispravnici credincioşi implică a reflecta caracterul lui Isus în modul nostru de a fi şi
în fiecare din acţiunile noastre.
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