
1. Principiul de Creaţie
Mulţi oameni nu acceptă felul în care au fost creaţi de Dumnezeu. Ei cred că 

sunt fie prea înalţi, fie prea scunzi, fie prea negri, fie prea albi, sau că părul lor este 
fie prea drept, fie prea creţ. Fiecare relaţie din viaţă va fi afectată de felul în care ne 
vedem pe noi înşine. Dacă respingem (nu acceptăm) felul în care am fost creaţi, ne va 
fi dificil să ne încredem în Creatorul nostru. Dacă un soţ nu se acceptă pe sine, îi va fi 
greu să-şi accepte soţia. Când un adolescent vrea să schimbe felul în care a fost creat, 
se va simţi inferior şi nepotrivit.

Discernerea nivelelor de conflict

Probleme 
de suprafaţă
(Acţiuni vizibile)

Cauze 
de suprafaţă

(Atitudini)

Probleme 
de rădăcină

(Caracter)
Amărăciune

Valori  
temporare

(Lăcomie)

Impuritate 
morală

1 Gânduri
2 Acţiuni
3 Obiceiuri

Cauze 
de rădăcină

(Principii)

Împotrivirea faţă de dorinţa şi puterea pe care 
ni le dă Dumnezeu ca să trăim viaţa în armonie 
cu principiile Lui.

Înţelegând cauza inferiorităţii
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CONSIDERENTE PENTRU ACCEPTAREA 
 PLANULUI LUI DUMNEZEU

1. _________________________________________________________________________

• Nimic bun în firea  • Făcut în chip
       pământească Romani 7:18                                                    minunat Psalmul 139:14

• Deznădăjduit de rea  • După chipul lui
   Ieremia 17:9                                                    Dumnezeu Geneza 1:27

2. _________________________________________________________________________
 Psalmul 139:16; Exod 4:11; Isaia 45:9–10

3. _________________________________________________________________________
 Efeseni 2:10; Filipeni 1:6

4. _________________________________________________________________________
 II Corinteni 10:12

 M ________________________________  M _________________________________
 Proverbe 31:30 Psalmul 68:5

 M ________________________________  M _________________________________
 I Corinteni 1:27 Iacov 2:5
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*
Dumnezeu i-a 
creat pe toţi.

*
Dumnezeu îi 

iubeşte pe toţi.
Dumnezeu m-a 

creat şi mă iubeşte.

** Concluzia:
„Să mă dedic lui
Dumnezeu?
Nici vorbă!”



Cele zece „de neschimbat”
Respingerea unuia sau a mai multora din cele zece „de neschimbat” este un act de împotrivire 

faţă de harul lui Dumnezeu. Rezultatul acestui lucru este mândria, pentru că defectele au fost conce-
pute de Dumnezeu ca să producă umilinţă, astfel ca El să ne dea mai mult har. 

5. _________________________________________________________________
Isaia 53:2

6. _________________________________________________________________
Matei 5:3–12

Temelia adevăratei fericiri
 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

 Ferice de cei  ____________________________________

7. ____________________________________________ 
 
  _________________________________________________
 II Corinteni 4:16

8. ____________________________________________ 
 
  _________________________________________________
 II Corinteni 12:9

„. . . Căci puterea Mea 
lucrează desăvârşit în slăbi-

ciune . . . .”

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6.  ________________________________

7.  ________________________________

8.  ________________________________

9.  ________________________________

10.  ________________________________
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SĂ RĂSPUNDEM CORECT  LA „DEFECTE”

1.  _________________________________________________________________________
 Matei 5:16

2.  _________________________________________________________________________
„Este vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe prezbiterii bisericii . . .” (Iacov 5:14; vezi şi versetul 13).

A. Boală spre  ______________________________________________________
 Psalmul 90:10; II Împăraţi 13:14–25

B. Boală spre  ______________________________________________________
 I Corinteni 11:28–33

C. Boală spre  ______________________________________________________
 II Corinteni 12:6–9; Ioan 9:2–3

3.  _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

A. Ele sunt _________________________________________________________
 I Corinteni 6:20

B.  Ele sunt _________________________________________________________
 Matei 5:3–12

C. Ele sunt _________________________________________________________
                                                                                                                                                            Marcu 10:44 

Primul pas către acceptarea felului  
 în care ne-a creat Dumnezeu

1. Detectează orice  ____________________ faţă de Dumnezeu.

2.   Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru felul cum te-a creat,
în special pentru __________________________ .

3.  Aşează-te din nou pe  _________________________ şi propune-ţi
să cooperezi la dezvoltarea calităţilor tale interioare.
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