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BAZELE CREDINȚEIĂ
Rev. Bayless Conley este pastorul unei biserici de 
5000 de membri unde au fost făcute înregistrările 
planul de predare. Acesta constituie un curs 
important pentru noii credincioși. Aici sunt învățate 
într-un mod cât se poate de clar adevărurile 
doctrinale de bază.

1. Autoritatea Bibliei și Doctrina Trinității 
2. Divinitatea și lucrarea lui Isus 
3. Mântuirea, Cerul și Iadul, și Întoarcerea lui Cristos 
4. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt 
5. Vindecare divină 
6. Rânduieli bisericești 

VIAȚA SUPRANATURALĂ
Dr. A. L. Gill și soția sa, Joyce, sunt evangheliști 
cunoscuți internațional și autori de top, în vânzarea 
de cărți, a 20 de cărți și manuale printate (însoțite 
de materiale video). Una dintre aceste cărți, 
Promisiunile lui Dumnezeu pentru fiecare din 
nevoile tale, s-a vândut în peste șapte milioane de 
exemplare. Slujirea lor dinamică, însoțită de semne, 
minuni și vindecări miraculoase, i-au purtat în peste 
60 de națiuni

1. Duhul Sfânt 
2. Darurile Duhului Sfânt 
3. Darurile Vocale 
4. Darurile de descoperire 
5. Darurile de putere 
6. Darurile de vindecare 
7. Vindecarea și Marea  Trimitere 
8. Puterea de vindecare a lui Dumnezeu 
9. Rostirea cuvintelor vindecării 
10. Binecuvântarea prin punerea mâinilor 

PRIVIRE DE ANSAMBLU 
ASUPRA NOULUI 
TESTAMENT
Dr. John Amstutz, în seria sa de zece lecții va 
preda întreg materialul de la Matei la Apocalipsa. 
După 27 de ani de când predă acest subiect, el 
are o mare capacitate în ce privește explicarea 
Scripturii. John Amstutz a fost un personaj cheie 
în cadrul programului international de misiune al 
denominațiunii Forsquare Gospel Church.

1.  Introducere în Noul Testament 
2. Matei, Marcu, Luca: trei portrete al lui Isus Hristos 
3. Ioan: al patrulea portret al lui Isus Hristos 
4. Fapte: Răspândirea Evangheliei  
5. Romani: Evanghelia Harului 
6. 1 & 2 Corinteni, Galateni: Trăind Evanghelia 
 Harului 
7. Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon: Epistolele din   
 închisoare 
8. 1 & 2 Tesaloniceni: Revenirea Domnului;  
 1 & 2 Timotei, Tit: Conducere   
9. Evrei - Iuda: Epistole generale către credincioși 
10. Apocalipsa: Sfârșitul tuturor lucrurilor 

LAUDĂ & ÎNCHINARE
Dr. LaMar Boschman este autorul celor patru cărți 
cu cea mai bună vânzare privind închinarea, între 
care Renașterea Muzicii, O pasiune pentru Prezența 
lui Dumnezeu și Viitorul Închinării. El este decan 
academic la Institutul Internațional de Închinare 
și a condus închinarea la câteva casete cu muzică 
de laudă ale Integrity Music. El este, de asemenea, 
compozitor de cântări și profesor al închinătorilor și 
al liderilor de închinare.

1. Prioritatea, Scopul și Conținutul Închinării 
2. Rolul muzicii în Împărăția lui Dumnezeu 
3. Semnificația unei cântări noi 
4. Responsabilitatea noastră ca și închinători 
5. Cum să devii un închinător 

FRICA DE DOMNUL
Rev. John Bevere atinge mii de oameni în fiecare an 
slujind în biserici, școli biblice și conferințe în toată 
lumea. Viziunea sa este să îi întărească pe credincioși, 
să-i trezească pe cei pierduți și captivi în biserică 
și să proclame națiunilor cunoașterea slavei lui 
Dumnezeu.

1. Frica de Domnul 
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Stimate student,

Bine ai venit la prima secțiune a Școlii 
Internaționale de Slujire (International 
School of Ministry) (ISOM). Acesta este cu 
adevărat un program internațional, la care 
participă mii de studenți din întreaga lume 
urmând aceleași instrucțiuni de o înaltă 
calitate în diferite limbi. Noi am produs 
acest program cu un scop foarte important: 
să echipăm lucrători pentru secerișul final, 
astfel încât să se împlinească versetul din 
Daniel 11:32-33a.

Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe 
Dumnezeul lor, vor rămânea tari, și vor face 

mari isprăvi.

Înțelepții poporului vor învăța pe mulți.

Călătoria pe care tocmai o începi acum este 
una foarte captivantă. Urmând versetele 
de mai sus, am căutat să găsim instructori 
care înțeleg cu adevărat domeniul lor de 
instruire. Ne dorim ca acesta să fie, mai 
degrabă, un proces interactiv de dezvol-
tare a cunoștințelor tale, caracterului și 
înzestrării tale spirituale, decât un exercițiu 
de teologie. Ne rugăm să poți împărtăși 
experiențele și ungerea instructorilor care 
te vor învăța. În consecință, ne rugăm să ai 
oportunitatea ca ceea ce înveți să duci mai 
departe prin viața ta personală și în cadrul 
adunării locale în care ești implicat.

Am împărțit acest program sistematic în 
5 secțiuni. Sunt 32 de sesiuni, a câte o oră 
fiecare, pentru fiecare secțiune. Notițele 
pe care acest manual le conține sunt un 
rezumat al conținutului video. Ele dezvoltă 
de asemenea acele concepte,  dezbătute în 

discuțiile și întrebările din cadrul grupului,  
de la teme și examene.

În timp ce Dumnezeu continuă să lucreze 
la inima ta, noi te invităm să devii partener 
împreună cu noi în a planta biserici – centre 
de pregătire în diferite țări și limbi. Folosind 
materialele Școlii Internaționale de Slujire 
(ISOM) noi putem mobiliza Biserica la nivel 
global spre a crește și a se multiplica.

Dă-ne voie să-ți amintim că cea mai înaltă 
poziție în Împărăția lui Dumnezeu este de 
a fi un slujitor al tuturor. Fie ca toată gloria 
și onoarea să-I fie aduse Aceluia care ne-a 
răscumpărat cu sânge scump, Domnului și 
Mântuitorului nostru Isus Cristos.

Al tău, în slujba Sa

Dr. Berlin Gilfilian

Fondator și Președinte
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PRIVIRE DE ANSAMBLU 
ASUPRA NOULUI 
TESTAMENT

SESIUNEA IV: Fapte: Răspândirea  
Evangheliei

INTRODUCERE

Luca, medicul neevreu care a scris Evanghelia 
după Luca, a scris și cartea Faptelor. Împreună, 
aceste două cărți conțin mai mult material decât 
cele  epistole ale apostolului Pavel. Fiind o lucrare 
formată din două părți, introducerea din Luca, 
1:1-4 se aplică, de ase-menea, și cărții Faptelor. 
Astfel ambele cărți sunt adresate unui om numit 
Teofil (iubitor de Dumnezeu) ca să cunoască astfel 
temeinicia învățăturilor pe care le-a auzit, nu numai 
cu privire la Isus, ci și despre urmașii Săi. 

REZUMATUL LECŢIEI

I. O CARTE DE IMPORTANŢĂ MAJORĂ 
LEGÂND EVANGHELIILE DE EPISTOLE

A. Cartea Fapte, presupune existența Evangheliilor 
(Fapte, 1:1)

B. Cartea Fapte anticipează Epistolele (Fapte, 
11:25-26).
•	 Este o carte care ține împreună Evangheliile și 

Epistolele

II. LUCRAREA LUI HRISTOS RĂSPÂNDITĂ PRIN 
URMAŞII SĂI (FAPTE, 1:1-2)

1. Observați cuvântul „început” din versetul 
 Înseamnă că ceea ce a început Isus să facă 
și să învețe urma să fie continuat de Biserică 
(Fapte, 1:8).

A. Apostolii (Fapte, 4:13)

1.  Aceștia erau oameni care făceau ce făcuse  
Isus și care spuneau ce spusese El. 

2.  Cartea Fapte este ca și Evangheliile. Este  
foarte selectivă. 
a. ea nu ne spune întreaga istorie; de aici și  

titlul: Faptele Apostolilor.
b. de fapt este vorba de faptele a doi 

apostoli. 
•	 Cei doisprezece apostoli trimiși la iudei, 

cu focalizare pe Petru (Fapte, 1-12). 
•	 Ceilalți apostoli trimiși la ne-evrei, cu 

focalizare pe Pavel (Fapte, 13-28)

B. Pregătirea pentru mărturisire
•	 Isus a făcut două lucruri pentru a-i pregăti pe 

ucenicii Săi pentru a-L mărturisi după învierea 
Sa. 

1.  I-a convins că El este viu (Fapte, 1:3)

2.  A vorbit cu ei despre Împărăția lui Dumnezeu  
(Fapte, 1:3). 

C. Mărturia ucenicilor (Fapte, 8:4)
•	 Uciderea lui Ştefan a marcat începutul 

răspândirii Evangheliei prin ucenici. 

III. RĂSPÂNDIREA MĂRTURIEI PENTRU 
HRISTOS

A. Martori ai lui Hristos în Ierusalim (Fapte, 1-7)

1.  Apostolii nu erau născuți în Ierusalim, însă 
erau în Ierusalim în momentul în care Duhul 
Sfânt S-a coborât peste ei, așa că au început 
să-L mărturi-sească pe Hristos începând din 
Ierusalim.

2.  Evanghelia este cea mai puternică atunci 
când o trăim în locul în care ne aflăm. 

3.  Acest lucru este posibil prin puterea Duhului 
Sfânt. 

B. Martori în Iudeea și Samaria (Fapte, 8-12)

1.  În Iudeea
a. aceștia sunt oameni la fel ca și noi. 
b. împărtășirea Evangheliei printre cei cărora 

ne relaționăm
2.  În Samaria

a. Iudeii și Samaritenii nu erau prieteni.
b. Dar cei ce au fost alungați din Ierusalim 

când a început prigoana s-au dus la 
Samariteni: pe jumătate iudei.
•	 acestea pot fi numite „grupuri etnice”.

Oamenii care trăiesc printre noi dar sunt  
departe de noi în ceea ce privește 
cultura și modul de viață. 

•	 Isus îi iubește și noi trebuie să le ducem  
Evanghelia.

C. Martori ai lui Hristos până la marginile 
pământului (Fapte, 13-28)

1.  De ce dacă poți duce Evanghelia în Samaria, 
poți merge și până la marginile pământului?

2.  Pentru că mulți dintre acei samariteni sunt de 
la marginile pământului.
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IV. VESTEA BUNĂ A ÎMPĂRĂŢIEI LUI 
DUMNEZEU (FAPTE, 1-3)

A. Cum vine domnia lui Dumnezeu pe pământ?
•	 Prin proclamarea veștii bune a împărăției lui 

Dumnezeu pe pământ.

B. Cum au proclamat ei Evanghelia?

1.  Prin lucrări ale puterii (Fapte, 1: 2:4  compară 
Marcu, 16:15- cu Ioan, 14:12)

2.  Prin fapte bune (Fapte, 2:44-4  compară cu 
Ioan, 13:34-35)

3.  Prin cuvinte de iertare (Fapte, 2:36-3  compară 
cu Luca, 24:45-49)
a. Anunțarea venirii mântuirii prin moartea 

și învierea lui Hristos
b. Chemarea la pocăință și credință în 

Evanghelie
c. Porunca de a fi botezat în apă și 

făgăduința Duhului Sfânt

V. PUTEREA DUHULUI SFÂNT

A. Primirea făgăduinței Tatălui  
(Fapte, 1:4- 2:1- 38-39). 

1.  Umpluți cu Duhul Sfânt (Fapte, 4: 3  compară 
cu Efeseni, 5:18)

2.  Călăuziți de Duhul Sfânt (Fapte, 15:2 16:6-10). 

3.  Una în Duhul (Fapte, 2:16-1 11:15-17)

B. De ce am experimentat o asemenea revărsare a 
Duhului Sfânt în veacul acesta? 

1.  Ca să fim binecuvântați? Da. 

2.  Dar mai mult decât atât: pentru a fi 
împuterni-ciți  să-L mărturisim întregii lumi 
pe Hristos. 

DISCUȚIE DE GRUP

1.  Discutați ce implică a fi un martor pentru  
Hristos în lume astăzi. În vederea acestor  
lucruri, cum putem trăi fiind sare și lumină în 
comunitățile noastre?

2.  Cum puteți mărturisi pe Hristos membrilor  
familiei voastre și membrilor familiei extinse  
care nu sunt încă mântuiți, fără a-i ofensa?

3.  Ce metode ar fi cele mai eficiente în 
evanghelizarea oamenilor aparținând altor 
culturi și naționalități, care trăiesc printre noi 
dar n-au nimic în comun cu noi?

4.  Rugați-vă unii pentru alții și ajutați-i pe aceia 
dintre voi care au nevoie să fie botezați cu 

Duhul Sfânt. 

STUDIU INDIVIDUAL

1.  Studiază Fapte, 8- Fă o listă cu rezultatele 
bune în urma marei prigoane ridicată 
împotriva Bisericii din Ierusalim. 

2.  Ce lecție poate învăța Biserica contemporană 
de aici?

Trimestrul 164


	1-4
	6364

