
A Un model de urmat. 

❖ Înainte de a-și începe lucrarea, Isus a crescut în patru dimensiuni: 

— Mentală (“în înțelepciune”) 

— Fizică (“în statură”) 

— Spirituală (“înaintea lui Dumnezeu”) 

— Socială (“înaintea oamenilor”) 

❖ Asemenea lui Isus, și noi trebuie să creștem în toate dimensiunile ființei noastre [ceea ce Pavel 

numește „duh, suflet și trup” (1Tes. 5:23)]. 

❖ Lucrarea Răscumpărării implică restaurarea imaginii pierdute a lui Dumnezeu în om. Creșterea 

noastră trebuie să fie orientată în acest sens, pregătindu-ne pentru a Doua Venire, când lucrarea va 

fi finalizată. 

B Îngrijirea corpului. 

❖ Biblia conține sute de sfaturi despre îngrijirea trupului. Pavel ne vorbește despre trupul nostru ca 

despre templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 3:16-17). Ioan vrea să ne bucurăm de sănătate (3Ioan 2). 

❖ Restaurarea chipului lui Dumnezeu include și îngrijirea trupului nostru. 

C Îngrijirea minții. 

❖ Pentru a reflecta imaginea lui Dumnezeu, este necesară o schimbare în mintea noastră. Aspirația 

noastră este să ajungem să gândim așa cum gândește Hristos. Cum îl putem obține? 

— În primul rând, aceasta este o lucrare care poate fi făcută numai de Duhul Sfânt, care ne 

transformă mintea și sentimentele (Ier. 31:33; Ez. 36:27). 

— În al doilea rând, trebuie să cooperăm cu El, făcând un efort hotărât pentru a ne hrăni mintea în 

mod corespunzător (Romani 12:2; Filip. 4:8). 

❖ Prin această cooperare, curăția și dragostea strălucesc în caracter, smerenia și adevărul conduc 

viața (Ps. 24:3-5; Col. 3:1-2). 

D Îngrijirea duhului. 

❖ Natura noastră spirituală este cea care definește relația noastră cu Dumnezeu. De aceea este 

important să avem grijă de ea lăsând Duhul Sfânt să lucreze în noi. Ce ne face? 

— Toarnă dragostea tatălui în inima noastră(Ro. 5:5) 

— Ne conduce la Isus (Ioan 15:26) 

— Ne convinge de păcat (Ioan 16:8) 

— Ne dă puterea să predicăm evanghelia (Fapte. 1:8) 

— Ne ghidează spre tot adevărul (Ioan 16:13) 

❖ Dacă El ne călăuzește în tot adevărul, nu putem încerca să-l folosim după bunul nostru plac, așa 

cum a vrut să facă Simon magicianul (Fapte 8:18-19). Totuși, putem fi siguri că Îndrumătorul nostru 

va fi de acord cu adevărul deja revelat în Biblie (dacă nu, nu este Duhul Sfânt care ne vorbește). 

E Îngrijirea continuă. 

❖ Noul Testament conține multe aluzii la necesitatea de a veghea și de a ne pregăti pentru a Doua 

Venire a lui Isus într-un proces de purificare continuă, înaintând spre desăvârșire (Mt. 24:13, 42; 

1Co 1:7-8; Filip. 1:6). ; Evrei 6:11-12; Iacov 1:4; Apoc. 2:6). 

❖ Dacă nu creștem continuu în har și nu avansăm în credință, tendința va fi de a cădea; să ne 

împietrim; să devină sceptici, cinici și chiar neîncrezători. 

❖ Nu lăsa să treacă o singură zi fără a profita de rugăciune, de studiul Bibliei și de părtășia cu Isus. 


