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Lecția 2. Relația cu Trinitatea 

 

1 Nu suntem orfani.  
[Ioan 14:18] Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. 

[Ioan 17:24] Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care 

Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit 

înainte de întemeierea lumii. 

 

 

 

 

2 Domnul Isus împreună cu Tatăl locuiesc cu noi.  
[Ioan 14:23] … Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi 

vom veni la el şi vom locui împreună cu el. 

 

 

 

 

3 Duhul Sfânt cu noi și în noi.  
[Ioan 14:16, 17] Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână 

cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-

L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. 

[Efeseni 1:13] Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), 

aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 

 

 

 

 

4 Domnul Isus locuiește în inima mea.  
[Efeseni 3:17] Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având 

rădăcina şi temelia puse în dragoste, (18)să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii … 
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5 Duhul Sfânt mijlocește pentru mine. 
[Romani 8:26] Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum 

trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.  

 

 

 

 

6 Domnul Isus mijlocește pentru mine.  
[Romani 8:34] Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta 

lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 

[Faptele Apostolilor 9:4] El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: ”Saule, 

Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 

 

 

 

 

7 Chipul lui Isus in mine.  
[2 Corinteni 3:18] Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi 

suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 

[1 Corinteni 2:16] Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” 

Noi însă avem gândul lui Hristos. 

 

 

 

 

8 Puterea Duhului Sfânt în mine. 
[Faptele Apostolilor 1:8] Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste 

voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 

pământului. 

[Romani 8:13] Dacă trăiţi după îndemnurile ei (firea pământească), veţi muri, dar, dacă, 

prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. 
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9 Voia Tatălui meu. 
[Coloseni 1:9] De aceea, şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne 

rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 

înţelepciune şi pricepere duhovnicească; 

[Evrei 2:10] Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care 

voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii 

lor. 

 

 

 

 

10 Nu eu, ci Hristos. 
[Galateni 2:20] Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci 

Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul 

lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luptă-te lupta cea bună a credinței,  

APUCĂ VIAȚA VEȘNICĂ la care ai fost chemat.  

[I Timotei 6:12] 


