
STUDIUL 5

CRESTEREA IN HRISTOS

Text de memorizat: Col. 2, 15 15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, 
după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. 

Duminica 

1 .    Is. 35, 10 10 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O 
bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

Marcu 10, 45 45 Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa 
răscumpărare pentru mulţi!" 

Gal. 4, 4-5 4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut 
sub Lege, 
5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

Tit 2, 14 14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi 
curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Evrei 9, 12 12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu 
însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 

1 Petru 1, 18-19 18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul 
deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 
19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 

Luni

2 .   Rom. 6, 12-23 12 Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de 
poftele lui. 
13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi 
înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte 
ale neprihănirii. 
14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 
15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege ci sub har? Nicidecum. 
16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este 
vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 
17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din 
inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o. 
18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. - 
19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut 
mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie 
să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! 
20 Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. 
21 Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade, de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este 
moartea. 
22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar 
ca sfârşit: viaţa veşnică. 
23 Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus 
Hristos, Domnul nostru. 

Marti



3 .    1 Ioan 3, 8 8 Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui 
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 

Ioan 5, 19 19 Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: "Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face 
nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. 

Ioan 12, 31 31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 

Ioan 16, 11 11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 

Ef. 6, 12 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti. 

Col. 1, 16 16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi 
cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El. 

Col, 2, 15 15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor 
asupra lor prin cruce. 

Rom. 8, 38-39 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 
39 nici inaltimea, nici adancimea, nici o alta faptura, nu vor fi in stare sa ne desparta de dragostea lui 
Dumnezeu, care este in Isus Hristos, Domnul nostru.

Miercuri

4 .   Col. 2, 8, 14, 20  8 şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi 
ascultă de nelegiuire. 14 A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi 

l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 20 Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale 
lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:

Gal. 4, 1-11 1 Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un 
rob, măcar că este stăpân pe tot. 
2 Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său. 
3 Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. 
4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, 
5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. 
6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: "Ava", adică: "Tată!" 
7 Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu. 
8 Odinioară, când nu cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor, nu sunt dumnezei. 
9 Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de 
Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi 
să vă supuneţi din nou? 
10 Voi păziţi zile, luni, vremuri şi ani. 
11 Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.

Joi

5 .   Col. 2, 15 15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit 
biruitor asupra lor prin cruce. 



6 .   Ioan 8, 44 44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a 
fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte 
din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. 


