
Cetatea Sărbătorilor: Înfierea 102 
Trăiesc Zilnic Viața Veșnică 

Lecția 3: Relația cu Lumea Spirituală Pagina 1 

Lecția 3. Relația cu Lumea Spirituală 

 

1 Caut mai întâi.  
[Matei 6:33] Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 

lucruri vi se vor da pe deasupra. 

 

 

 

 

2 Așezați în locurile cerești.  
[Efeseni 2:6] El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 

Hristos Isus 

[Coloseni 3:1-3] Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de 

sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. [2] Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la 

cele de pe pământ. [3] Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu. 

 

 

 

 

3 Avem intrare la Tatăl.  
[Efeseni 2:18] Căci prin El (Domnul Isus) şi unii, şi alţii (evrei si neamuri) avem intrare la 

Tatăl, într-un Duh. 

[Evrei 10:19, 20] Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în 

Locul Preasfânt [20] pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua 

dinăuntru, adică trupul Său, 

 

 

 

 

4 Cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu.  
[Efeseni 2:18] Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 

împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 
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5 Mă uit la ceea ce nu se vede. 
[2 Corinteni 4:18] Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se 

văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice. 

[2 Corinteni 5:7] pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. 

 

 

 

 

6 Perspectiva de sus.  
[Efeseni 1:22, 23] El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile 

Bisericii, [23] care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi. 

 

 

 

 

7 Ducem lupta spirituală de sus.  
[Efeseni 6:12, 13] 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. 13 De aceea, luaţi toată 

armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în 

picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

Încinși cu adevărul  Platoșa neprihănirii 

Râvna evangheliei păcii Scutul credinței 

Coiful mântuirii  Sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu 

 

 

 

 

8 Iau în stăpânire gândurile. 
[2 Corinteni 10:4, 5] Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci 

sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. [5] Noi răsturnăm izvodirile 

minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl 

facem rob ascultării de Hristos. 
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9 Posesor împreună cu Hristos. 
[Romani 8:32] El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu 

ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 

[Ioan 16:13, 14] Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să văcălăuzească în 

tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi 

lucrurile viitoare. [14] El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va 

descoperi. 

 

 

 

 

10 Dezvolt o relație cu duhuri slujitoare. 
[Evrei 1:14] Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru 

cei ce vor moşteni mântuirea? 

[Isaia 11:2] Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, 

duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luptă-te lupta cea bună a credinței,  

APUCĂ VIAȚA VEȘNICĂ la care ai fost chemat.  

[I Timotei 6:12] 


