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CUM FOLOSEŞTE DUMNEZEU 
AUTORITĂŢILE CA SĂ DEZVOLTE 

CARACTERUL

Notă: Această diagramă se bazează pe Scriptură: „Inima împăratului este ca un 
curs de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea” (Proverbe 21:1). Este 
văzută din perspectiva unui adolescent care îşi închipuie că părinţii pun presi-
une pe el, când de fapt Dumnezeu lucrează prin ei ca să-i formeze caracterul în 
viaţă.

Sesiunea 4  - Principiul Autorităţii 27



 PATRU ATITUDINI NECESARE - I PETRU 3:1–6

1.  __________________________________________________

Definiţia: _________________________________________

Cheia: ____________________________________________

Exemplu: __________________________________________

  __________________________________________________
 Evrei 5:8

2.  __________________________________________________

Nefericirea este  ____________________________________

Cheia: ____________________________________________
 Psalmul 62:5

Exemplu: __________________________________________

  __________________________________________________

3.  __________________________________________________

Definiţia: _________________________________________
 Marcu 10:44

Cheia: ____________________________________________

Exemplu: __________________________________________

Supunerea este  ____________________________________

  __________________________________________________

4.  __________________________________________________

Definiţia: _________________________________________

Cheia: ____________________________________________

Exemplu: __________________________________________

Avertizare: ________________________________________

• ___________________________________ Proverbe 14:1
• _____________________________________ Matei 6:24
• _____________________________________________
• _____________________________________________

RELAŢIA
cu Dumnezeu 

şi unul faţă de celălalt 
(Efeseni 5:21)

CRISTOS

RESPONSABILITATEA 
stabilită de Dumnezeu 

(I Corinteni 11:3)

SOŢUL:
1.  Preot
2.  Apărător
3.  Întreţinător
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DUMNEZEU

DUMNEZEU

Când un soţ reacţionează faţă de conducerea sub care este pus, nu reuşeşte să 
demonstreze aceste patru atitudini faţă de familia lui şi pierde răsplătirile pe care i le-ar fi 
dat Dumnezeu prin ei.

Când o femeie încalcă Proverbe 14:1 şi ia situaţia în mâinile ei, îşi distruge propria 
familie, îi determină pe copii să îl urască pe unul sau pe ambii părinţi pentru că ei trebuie 
să aleagă între cei doi; îl împiedică pe soţ să răspundă faţă de Dumnezeu pentru că el 
reacţionează faţă de atitudinea ei şi adesea îl provoacă să renunţe la responsabilităţile 
căsniciei şi ale familiei.



CUM SĂ ÎNVINGEM
TEAMA ŞI ÎNGRIJORAREA

Opusul unui duh smerit şi liniştit este cedarea faţă de frică şi îngrijorare.Teama nu 
este de la Dumnezeu pentru că El nu ne-a dat un duh de frică. (Vezi II Timotei 1:7.) De aceea, 
teama este de la adversarul nostru, diavolul, care „. . . dă târcoale ca un leu care răcneşte şi 
caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin 
aceleaşi suferinţe ca voi” (I Petru 5:8–9).

Un leu care răcneşte deseori sperie prada, care nu bănuieşte nimic şi aleargă în direc-
ţia opusă, tocmai spre leii tineri, care stau ascunşi în iarba înaltă în direcţia opusă din care 
bate vântul, unde se află ameninţarea evidentă. Când prada începe să fugă de pericolul per-
ceput, ajunge tocmai în gura adevăraţilor atacatori care o aşteaptă. Leoaicele au nevoie doar 
de o săritură din ascunzişul lor ca să atace de la distanţă mică. Când e vorba de lei flămânzi, 
victima ar face mai bine dacă ar fugi spre duşmanul care a răcnit, decât să fugă speriată în 
direcţia opusă.

TEAMĂ

 Cel mai rău lucru? Beneficii?

 (Consecinţe 
 imediate)

 

 

 

 

ÎNGRIJORARE

Enumeră îngrijorările soţiei Enumeră responsabilităţile soţului

Angajament esenţial:

„Tată, îmi propun acum să învăţ mai mult despre blândeţea lui Cristos prin a începe să 
manifest un duh de reverenţă, de recunoştinţă, de slujire şi un duh liniştit. Ca prim pas pen-
tru împlinirea acestui scop, Îţi dau Ţie toate aşteptările mele. Amin.”
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