
L9 Chip și asemănare 

Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?

Duminică:  Gen. 1 Luni: Coloseni 1 Marți: Evrei 1 Miercuri: Efes. 1 


Joi: Romani 1 Vineri: 1 Ioan 1 Sâmbătă: Apocalipsa 1


Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului 
Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi. 

Rom 8:29


1. Planul inițial al lui Dumnezeu - Gen 1:26-27: Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, 
peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a 
făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte 
femeiască i-a făcut.


Dumnezeu este spirit (Ioan 4:24) și asemănarea omului cu El este în cele spirituale: setea de 
cunoaștere, capacitatea de a deosebi binele de rău, creativitatea, egalitatea dintre bărbat și 
femeie, conservarea creației. 


• Asemănarea noastră cu Dumnezeu trebuie să se regăsească în capacitatea de a conserva și 
continua creația: grija față de mediu și aproapele, gândirea creatoare și relații aprofundate în familie 
și în comunitate. 


• Doamne ajută-ne să înțelegem scopul creației și partea noastră de a fi împreună lucrători cu Tine în 
restaurarea Împărăției tale.  


2. Păcatul omului și soluția lui Dumnezeu Evrei 1:3: El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea 
Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor… 

Prin păcat chipul lui Dumnezeu din om a fost întunecat iar prin răscumpărarea în Cristos lumina 
slavei Sale este restaurată. Asemănarea noastră cu El se reflectă prin trăirea noastră după voia 
și planul Său.


• Mărturisirea păcatelor este procesul prin care restaurarea noastră în El este posibilă și faptele 
credinței sunt dovada umblării și apartenenței noastre în El. 


• Mărturisiți-vă unii altora păcatele… (Iacov 5:16). Bisericile de casă sunt mijlocul oferit de Dumnezeu 
pentru a exersa mărturisirea și iertarea unii în fața altora.   


3. Transformarea produsă de Duhul Sfânt: 2 Cor. 3:18: Noi toți, cu fețe neacoperite, reflectăm slava 
Domnului, ca într-o oglindă, și suntem transformați în asemănarea Sa din slavă în slavă; aceasta 
vine de la Domnul, Care este Duhul. (NTR) 

Înfierea și transformarea noastră continuă după chipul Său sunt lucrarea principală a Duhului 
Sfânt în viața creștinului. 


• Intensifică viața ta de rugăciune și lasă-L pe Duhul să te învețe să asculți vocea Lui. 

• Dumnezeu este dragoste și dovada creștinismului nostru stă în iubirea aproapelui. Iubește practic 
și nu doar prin cuvinte!


4. Creștinul dincolo de linia de sosire: 1 Ioan 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. 
Și ce vom fi, n-a fost arătat încă, dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, 
pentru că-L vom vedea așa cum este. 

Planul lui Dumnezeu dintotdeauna a fost părtășia continuă cu omul. Căderea în păcat a 
necesitat răscumpărarea omului prin jertfa Fiului Său prin care avem înfierea și intrare în 
Împărăția lui Dumnezeu. Pentru creștin moartea fizică nu înseamnă sfârșitul tuturor lucrurilor ci 
este pragul care ne duce în veșnicia și părtășia împreună cu El. 


• Ridică-ți ochii de pe lucrurile trecătoare și tânjește după împlinirea promisiunilor Sale. (2 Cor. 4:18)

• Dincolo de evidențe, să cerem lui Dumnezeu ca învierea Lui să însuflețească dorul nostru de înviere 

(1 Cor. 15). 


„Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi 
crede în Mine nu va muri niciodată.  

Ioan 11:25-26


