
5. Principiul Dreptului de proprietate
Dreptul de proprietate se bazează pe înţelegerea scopurilor pentru care Dumnezeu a 

conceput lucruri şi relaţii specifice. De exemplu, El a conceput îmbrăcămintea pentru modes-
tie, protecţie, deosebirea sexului şi simbolism. Când Îi dedicăm lui Dumnezeu posesiunile şi 
relaţiile noastre, arătăm că le punem sub controlul Său şi că le vom folosi potrivit cu scopu-
rile Lui. De asemenea, trebuie să-I cedăm lui Dumnezeu şi drepturile şi pretenţiile noastre. 
Atunci vom fi în stare să învingem cauza mâniei, a îngrijorării şi a iritaţiilor.

CUM SĂ TRANSFORMĂM IRITAŢIILE

Ce însemnă Dreptul de proprietate
Principiul dreptului de proprietate este ilus-

trat în Geneza 22, unde ni se relatează cum Avraam 
l-a dedicat pe fiul său, Isaac lui Dumnezeu. Ce a 
făcut el cu Isaac, trebuie să facem şi noi cu toate 
posesiunile şi obiectele afecţiunilor noastre. Avraam 
l-a pus pe Isaac pe altar. Când a ridicat cuţitul asu-
pra lui, în ascultare de Dumnezeu şi El a văzut că 
transferul pe care l-a făcut Avraam era sincer şi com-
plet, Dumnezeu a putut să lucreze prin Isaac, acesta 
fiind o „jertfă vie” şi apoi prin descendenţii lui, pen-
tru a-Şi împlini scopurile Lui măreţe pe pământ. (Vezi 
Romani 12:1–2.)
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TRANSFORMAREA IRITAŢIILOR













MULŢUMEŞTE 
LUI DUMNEZEU 

I Tesaloniceni 5:18

IRITAŢIE

1.

2.

3.

TU
I PETRU 2:18–24

„când era batjocorit, nu riposta cu batjocură; şi când era 
chinuit, nu ameninţa, ci Se încredinţa dreptului Judecător” 

(I Petru 2:23).

Matei 5:3–12
Galateni 5:22–23

Galateni 5:22–23
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ÎNLĂTURAREA CAUZEI MÂNIEI

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

 ________________________________

Blândeţe

 „. . . Dacă vrea cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine . . .” (Luca 9:23).

DUMNEZEU
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„Să aveţi în voi atitudinea
aceasta, care era şi în Cristos Isus:

El . . . S-a dezbrăcat de Sine . . .” 

(Filipeni 2:5–8).


